
Vastaanottaja

Kunta ja viranomainen SELVITYS KIINTEISTÖN TALOUSJÄTEVESIEN
KÄSITTELYSTÄ JA JOHTAMISESTA

      Rakennusvalvontaviranomainen UUDET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
      Ympäristönsuojeluviranomainen

Omistaja Nimi

Postiosoite Puhelin kotiin/työhön

Rakennus- Kylä Tilan nimi Tontin/tilan p-a
paikka

Rakennuspaikan osoite

Rakennuslupa Lupanumero Ei rakennuslupaa Vireillä

Suunnittelutarvealue Pohjavesialue
        Kyllä         Ei         Kyllä         Ei

Suunnitelman       Asuinrakennus       Laajennus       Lomarakennus       Muu
tiedot       Kunnallinen vesijohto       Oma kaivo

Korkeusero viemäröitävän laitteen ja purkuojan välillä metriä
Etäisyys viemäröitävän laitteen ja purkuojan välillä metriä
Jos johdettavan avo-ojan pituus omalla maalla on alle 100m, hankittava naapurikiinteistön
kirjallinen suostumus (katso kääntöpuoli)
Etäisyydet kaivoihin / vedenottamoihin
      Oma m       Muut m
      Ei ole kaivoja alle 200m etäisyydellä
      Lähin naapuri m
      Pohjaveden pinnan korkeus m
      Etäisyys kiinteistön rajaan m vesistöön m
      Liitteenä suunnitelma       Suunnittelija 
      Toimitetaan myöhemmin

Vesikäymälä Vesikäymälöiden määrä, kpl Käyttäviä henkilöitä Vesikäymälän tyyppi vähän vettä
ja muut      tavanomainen paine käyttävä
jätevedet Muut jätevedet käsitellään

      yhdessä käymäläveden kanssa  erikseen      ei vesikäymälää
Jätevesi johdetaan
       3-os saostuskaivoon + maa- Saostuskaivon/jätevesisäiliön hyötytilavuus, materiaali ja valmistaja
 suodattimeen

       WC-vedet tiiviiseen jätevesisäiliöön, Maasuodattimen suodatinkorkeus, -pituus, valmistaja ja toteuttaja 
 muut 2-os saostuskaivoon + maa-
 suodattimeen
     Tehdasvalmisteinen suodatin/ Laitteen valmistaja ja selvitys puhdistustuloksista
 jätevesikäsittely

      Kunnalliseen viemäriin, erillinen selvitys liittymisestä
     Johonkin muuhun käsittelyyn, josta annettava erillinen selvitys (Liite nro              )

Jätevesien       Viemäriputkella m
johtaminen       Omalla maalla avo-ojaan m, joka jatkuu toisen maalle
käsittelyn       Omalla maalla olevan avo-ojan pituus        yli 100m        alle 100m, naapurin suostumus
jälkeen       Toisen maalla tai rajalla olevaan ojaan m

      Vesistöön
Jätevesien Purkupaikan etäisyys lähimmästä    talousvesikaivosta tai
purkupaikka asuin- tms, rakennuksesta, m rantaviivasta, m    vedenottamosta, m

Liitteet       Aluekartta
        Asemapiirros, josta ilmenee talousvesikaivon sijainti, jätevesien käsittelypaikat, johtamistapa ja -suunta
        Suunnitelma
        Valmistajan esitteet laitteistosta
        Muu, mikä

Hakijan Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus
allekirjoitus

 



Kylä RN:o

Kylä RN:o

Kylä RN:o

Annamme suostumuksen jätevesien tienvarsiojaan johtamiseen

Tilan nimi

Todistavat Allekirjoitus, paikka ja aika

Yksityis-
tien 
tiehoito-
kunta

Tien nimi

Allekirjoitus, tiehoitokunnan pj

Nimen selvennys

Kiinteistö, 
josta 
jätevedet 
johdetaan

Tilan nimi

Omistaja

Nimen selvennys

Allekirjoitus, paikka ja aika

Nimenselvennys

Myönnämme oikeuden jätevesien johtamiseen omistamiemme maa-alueiden 
kautta

Tilan nimi

Allekirjoitus, paikka ja aika

Todistavat

Maan-
omistajat

Allekirjoitus, paikka ja aika

Allekirjoitus, paikka ja aika

Omistaja

Allekirjoitus, paikka ja aika

Nimen selvennys

Osoite

Osoite

Omistaja
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