Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Liite rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen

Suunnitelma koskee:
□ uutta jätevesijärjestelmää
□ olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta
□ rakennusta jossa kantovesi
Jätevesijärjestelmää suositellaan rakennuksille joissa on kantovesi mutta sitä ei vaadita. Purkupaikan tiedot täytetään kuitenkin.

Rakennuspaikka

Hakija
Rakennuspaikan omistaja
tai haltija

Kiinteistön nimi

Kiinteistötunnus

Osoite

Asukasluku pääsääntöisesti kiinteistöllä

Nimi
Osoite

Postinro ja - toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Jätevesijärjestelmään liitetyt rakennukset
Rakennus 1

Käyttötarkoitus

Varustustaso

□
□
□
□
□
Rakennus 2

Sähkö
Kiinteä vesijohto sisään
Kantovesi
Muu vesijohto sisään
Lämminvesivaraaja

Käyttötarkoitus

Varustustaso

□
□
□
□
□

Sähkö
Kiinteä vesijohto sisään
Kantovesi
Muu vesijohto sisään
Lämminvesivaraaja

Rakennusvuosi

Kerrosala m²

□
□
□
□
□
□

□

Tavallinen vesikäymälä
Lukumäärä:

□
□

Kuiva/polttava käymälä

Sauna
Pesuhuone suihkulla
Pesuhuone ilman suihkua
Tiskikone
Pesukone

Muu käymälä:
(tyyppi, merkki ja malli)

Viemäri keittiöstä

Rakennusvuosi

Kerrosala m²

□
□
□
□
□
□

□

Tavallinen vesikäymälä
Lukumäärä:

□
□

Kuiva/polttava käymälä

Sauna
Pesuhuone suihkulla
Pesuhuone ilman suihkua

Muu käymälä:
(tyyppi, merkki ja malli)

Tiskikone
Pesukone
Viemäri keittiöstä

Jätevesijärjestelmä
Vesikäymälöiden jätevesi
johdatetaan

□ Umpisäiliöön

Hyötytilavuus m3 Materiaali

Rakennusvuosi

Hyötytilavuus m3

Rakennusvuosi

ylitäyttöhälyttimellä

□ Saostuskaivoon

Saostuskaivon osastojen lukumäärä

Materiaali

kpl

Osastot varustettu T-kappaleilla

□ kyllä □ ei

ja saostuskaivosta

□
□

maasuodattimeen, rakennusvuosi

□

ja/tai muuhun käsittelyyn, mihin ja rakennusvuosi

imetyskenttään, rakennusvuosi

Pesuvesi
ns.
harmaavesi

Pesuvesi käsitellään

□

□ erikseen

yhdessä käymäläveden kanssa

Pesuvesi johdetaan

□ Umpisäiliöön

Hyötytilavuus m3 Materiaali

Rakennusvuosi

Hyötytilavuus m3 Materiaali

Rakennusvuosi

ylitäyttöhälytttimellä

□ Saostuskaivoon

Saostuskaivon osastojen lukumäärä

kpl

Osastot varustettu T-kappaleilla

□ kyllä □ ei

ja saostuskaivosta

□ maasuodattimeen, rakennusvuosi
□
□ ja/tai muuhun käsittelyyn, mihin ja rakennusvuosi

imetyskenttään, rakennusvuosi

Purkupaikka

Jätevesi johdetaan

Täytetään myös
rakennuksista joissa
on kantovesi (ilman
puhdistusta)

□ ojaan omalla maalla □ ojaan toisen maalla
□ ojaan omalla maalla mikä jatkuu toisen maalle 30 m sisällä
tai imeytetään □ omaan maahan □ toisen maahan
Maaperä purkupaikalla:

Lyhin etäisyys
Juomavesikaivoon

Omaan:

m

Naapurin:

m

Asuinrakennukseen

Omaan:

m

Naapurin:

m

Rantaviivaan

m

Naapurirajaan

m

Pohjaveden pinnantaso paikassa missä jätevesi voi päästää maahan
(maasuodatin, imeytyskenttä, purkupaikka,...)
m

Ilmoittaja

Mittauspvm

Lomakkeen täyttäjän asiantuntemus jätevedenkäsittelyasioissa:
Lomakkeen täyttäneen henkilön yhteystiedot

□ sama kuin omistaja tai haltija

□

muu henkilö, tiedot alla:

Nimi
Osoite

Postinro ja toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Päivämäärä ja allekirjoitus

LIITTEET:
1) Jos suunnitelma koskee maahan imeyttämistä niin selvitys annetaan suodatuskyvystä (esim. tulos suodatuskokeesta,
maaperätutkimuksesta tai aiempi kokemus paikan suodatuskyvystä)
2) Jätevesijärjestelmän leikkauspiirustus mittakaavassa 1:50 – 1:100 (kolmena kappaleena)
3) Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet (kahtena kappaleena)

20

