SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ
Selvitys on tehtävä 1.1.2006 mennessä (vesikäymälättömillä kiinteistöillä 1.1.2008 mennessä)
Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa viranomaisille.
Nimi:
KIINTEISTÖN
OMISTAJA

Osoite:
Puhelin virka-aikana:

Sähköpostiosoite:

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja):
Kiinteistön osoite (jos eri kuin kiinteistön haltijan osoite):
KIINTEISTÖN
TIEDOT

Kiinteistörekisteritunnus:

Tontin/tilan pinta-ala:
m2

Kiinteistön käyttötarkoitus:
Ympärivuotinen asuinrakennus
Loma-asunto, käyttöaste
kk/vuosi
Muu, mikä:
(esim. koulu, majoitustoiminta tms.)
Asukkaiden lukumäärä:

Asuinrakennuksen huoneistoala:
m2

Kiinteistö sijaitsee:
Ranta-alueella (alle 100 m rannasta)
Pohjavesialueella
VEDEN HANKINTA

Paineellinen vesi, vesijohto
Kunnallinen vesijohto
Alueellinen vesiosuuskunta tai vesiyhtymä
Rengaskaivo
Paineeton vesi (kantovesi)
Paineellinen vesi (pumpulla)
Lähde

Porakaivo

Juomavesi tuodaan muualta

Arvioitu veden kulutus

l/vrk tai

Onko kaivovedestä tehty tutkimuksia?

Muu, mikä?
3

m / vuosi
Kyllä

Ei

Viimeisimmän tutkimuksen ajankohta:
Onko kiinteistöllä vedenkäsittelylaitteisto?

Ei

Kyllä, mikä?

Mahdolliset ongelmat kaivoveden laadussa:
Bakteerit
Rauta
Mangaani
Arseeni
Fluoridi
Sameus
Haju
Muu, mikä?
Onko ollut ongelmia veden riittävyydessä?

Kyllä

Ei

KIINTEISTÖN
VARUSTETASO

Tiskiallas
Suihku
kpl
Vesikäymälä
Pyykinpesukone
Astianpesukone

kpl

Vesikäymälä
KÄYMÄLÄRATKAISU

Kompostikäymälä
Kuivakäymälä
(huussi, puusee)

Käymäläjätteet
jälkikompostoidaan, jonka jälkeen valmis komposti käytetään
esim. kasvimaan parannusaineeksi
ei jälkikompostointia, vaan jätteet:

Muu, mikä?
UMPISÄILIÖ
JÄTEVESIEN
KÄSITTELY

Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön.
Vain vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön.
Umpisäiliön vesitilavuus

m 3 Materiaali:

Muovi

Betoni

Muu, mikä?

Umpisäiliön rakennusvuosi:
Onko umpisäiliössä täyttymishälytin:

Kyllä

Ei

SAOSTUSSÄILIÖ
Kaikki jätevedet johdetaan saostussäiliöihin.
Vain pesuvedet (keittiöstä, saunasta jne.) johdetaan saostussäiliöihin.
Saostussäiliöiden lukumäärä:
Saostussäiliöiden materiaali:

kpl Saostussäiliöiden yhteistilavuus
Muovi

Betoni

m3

Muu, mikä?

Säiliöiden rakennusvuosi:
Onko säiliöiden poistoputkissa T-haarat tai muu rakenne estämään estämässä pintalietteen
siirtymässä eteenpäin?
Kyllä
Ei
Onko säiliöissä tiivis pohja?

Kyllä

Ei

Jätevesiä ei johdeta umpi- tai saostussäiliöön, vaan ne:
imeytetään maahan
johdetaan muualle, mihin?
Saostussäiliöistä jätevedet johdetaan:
Maasuodattamoon

Rakennusvuosi:

Puhdistettu jätevesi johdetaan:
Pienpuhdistamoon

m2

Pinta-ala:

Valmistaja:

maahan

ojaan

Malli:

Rakennusvuosi:
Puhdistettu jätevesi johdetaan:
Maahanimeyttämöön

Rakennusvuosi:

Imeytyskaivo
Rakennusvuosi:

Avo-ojaan
Suoraan vesistöön
Muualle, mihin?

ojaan

Ilmastusputkien lkm:

Imeytysputkiston pituus
Imeytetään maaperään

maahan

m.

Salaojaputki

Kivipesä

Kuuluuko jätevesien käsittelyjärjestelmään tehostettu fosforin poistomenetelmä?
Kyllä
Ei
Jos kuuluu, käytetty menetelmä:
Fosforisuodatin
Fosforin kemiallinen saostus
Muu menetelmä, mikä?
Pääseekö jätevesijärjestelmään ulkopuolisia vesiä ( esim. perustusten kuivatusvesiä, sadevesiä tai tulvavesiä)?
Ei
Kyllä, mitä?
Jos kiinteistöllä on käytössä useita erilaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä ( esim. rantasauna, autotalli tms., jossa syntyy jätevesiä), kuvaile syntyvien jätevesien määrää, laatua ja käsittelyä tähän:
JÄTEVESIEN
PURKUPAIKAN
SUOJAETÄISYYDET

Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys lähimmästä
•

kiinteistön rajasta

•

vesistöstä

•

talousvesikaivosta tai vedenottamosta

m
m, vesistö on

Saako käsitellystä jätevedestä näytteen?
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN
HOITO JA
HUOLTO

Umpisäiliöliete tyhjennetään
Saostussäiliöliete tyhjennetään

Kyllä

m (oma

tai lähinaapurin

)

Ei

kertaa vuodessa.
kertaa vuodessa.

Lietteet tyhjentää:
Mihin lietteet toimitetaan?
Onko loka-autolla tms. tyhjennysajoneuvolla esteetön pääsy saostus- ja umpisäiliöiden luokse?
Kyllä
Ei
Muut huolto- ja hoitotoimenpiteet:
Onko järjestelmän huollosta tehty sopimus alan yrittäjän kanssa?

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELIJA JA
RAKENTAJA

JÄRJESTELMÄSSÄ ILMENNEET
HÄIRIÖT

Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot:

Rakentajan nimi ja yhteystiedot:

Jätevesijärjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet:

LISÄTIETOJA
’
KIINTEISTÖN
HALTIJAN
ALLEKIRJOITUS

Kyllä

Päivämäärä:

Allekirjoitus:
Nimen selvennys:

LIITTEET:
1. Asemapiirros mittakaavassa 1:200 tai 1:500
2. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
3. Mikäli jätevesijärjestelmästä on otettu näytteitä, todistus saaduista tuloksista

Ei

Tähän laaditaan asemapiirros kiinteistöstä. Piirroksesta on käytävä ilmi jätevesijärjestelmän
sijainti purkupaikkoineen, rakennukset, kiinteistön rajat, saostus- ja umpisäiliöt, lähimmät talousvesikaivot, alueen ojat ja vesistöt, huoltoreitti
jne.
Piirroksen mittakaava esim. 1:200 tai 1:500
Merkitse mittakaava piirrokseen!
Ohessa piirtämistä helpottava mallipiirros

