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              SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

Ryhmä: Omakotitalot ja Loma-asunnot
Tämä selvitys on tarvittaessa esitettävä
valvontaviranomaiselle

Selvityksen antaja: ____________________________________ Puhelinnumero: ________________
(kiinteistön omistaja)

Jakeluosoite, postinumero ja
postitoimipaikka:___________________________________________________________

Kiinteistö jota
selvitys koskee:            Kylä:____________________________ Tila:____________________________  RN:o ______

            Osoite:
_______________________________________________________________________

Tontin pinta-ala: _____________m2 Huoneistoala:________m2 Asukasmäärä: _________ henkilöä 

Kiinteistöllä on erillinen saunarakennus jonka vedet ohjataan:    ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_

Kiinteistössä on     Vesi WC   Kompostoiva kuivakäymälä

Kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta: 

Saostuskaivot: ________ kpl Materiaali: _____________  Vesitilavuus:_________m3      Rakennusvuosi: ________

Saostuskaivoissa on                    T-haaraliitokset   Suorat putkiyhteet

Tehdasvalmisteinen kaivo:  _____ osastoinen,  vesitilavuus: __________ m3,  valmistaja ____________________ 

Kaivoista jätevesi
ohjataan   Avo-ojaan

  Imeytyskenttään,  kentän koko          ___________m2     Rakennusvuosi  ________

  Maasuodatuskenttään,  kentän koko  ___________m2      Rakennusvuosi: ________

Järjestelmään ohjataan: _________________________________________________________________
vedet

Kiinteistöllä on
umpikaivo Kaivon tilavuus _____m3 kaivoon ohjataan ______________________________vedet

Kiinteistöllä on 
Pienpuhdistamo Merkki / tyyppi: ___________________________________  Asennusvuosi: ________

Saostuskaivot tyhjennetään __________ kertaa vuodessa, tyhjennyksen suorittaa ___________________________

Etäisyydet
purkupaikan, tai
kentän etäisyys: vesistöön _______m, vesikaivoon________ m, rajaan _______m, tiehen ________ m



Mahd. lisäselvitykset
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Muut tiedot

Pohjaveden korkeus      Selvitetty, syvyys maanpinnasta  _______m   Ei ole selvitetty   

Muut kuin jätevedet 

Onko jätevesijärjestelmään ohjattu muita vesiä, esim. perusvesiä salaojista, sadevesiviemäreistä tms. ?

_______________________________________________________________________________________________

Onko järjestelmästä laadittu käyttö ja huolto-ohjeet ?   Ei   Kyllä  (ohjeet liitteenä)

Käyttö- ja huolto-ohje tehty  ______/____ 200 _     Tekijä: _____________________________________________   

Onko laitteiston huollosta tehty huoltosopimus ?   Ei   Kyllä
(huoltosopimus liitteenä)
 

ARVIO YMPÄRISTÖÖN JOUTUVASTA KUORMITUKSESTA:

ARVIO VOIMASSA OLEVAN ASETUKSEN KÄSITTELYVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ:   

 
 

Liitteet:   Asemapiirros 

  Muita piirustuksia  _______kpl

  Käyttö ja huolto-ohje

  Huoltosopimus

 
Selvityksen vakuudeksi  

Paikka ja aika Kiinteistön omistajan allekirjoitus

_______________________________ ____________________________________
nimen selvennys:
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