JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA
MRL:n mukaisen lupahakemuksen liite/ yhteenveto jätevesiasetuksessa
542/2003 tarkoitetusta jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Uusi jätevesijärjestelmä

Vanhan järjestelmän uusiminen

Kylä

Rakennuspaikka

Tila ja RN:o

Osoite
Kaavatilanne:

Pinta-ala
Asemakaava

Rakennuspaikka sijaitsee:

Rakennus

Omakotitalo

Yleiskaava

Ei kaavaa

Pohjavesialueella (I- tai II-luokka )
Ranta-alueella
Vapaa-ajan asunto

Kyllä
Kyllä

Ei
Ei

Sauna

Muu, mikä __________________________________________________
2

Hakija

Huoneistoala ___________ m /30=

Jätevesijärjestelmän mitoitus henkilömäärä

Nimi

( vähintään 5 henkilöä )
Sähköposti

Osoite
Postinumero

Käymälätyyppi

l Postitoimisto

l Puhelin virka-aikana

Vesikäymälä _______ kpl
Virtsan erotteleva kompostikäymälä, jossa virtsa

haihdutetaan

kerätään umpisäiliöön _______ m

Muu (t.ex. kuivakäymälä, polttokäymälä), mikä? _____________________________________

Jätevesien
esikäsittely

Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön
Kaikki jätevedet johdetaan:

l Umpisäiliön vesitilavuus: __________ m

2-osaiseen saostussäiliöön, vesitilavuus

__________ m

3-osaiseen saostussäiliöön, vesitilavuus

__________ m

Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön l Umpisäiliön vesitilavuus: __________ m
Umpisäiliön materiaali:

muovi

Harmaa vesi (pesu ja tiski) johdetaan:

betoni

3

3

3

muu, mikä? ______________________

2-osaiseen saostussäiliöön, vesitilavuus

Käytetäänkö uusimisessa vanhoja rakenteita?
Säiliöiden vesitiiviys on tarkastettu?

Jatkokäsittely

3

Kyllä
Kyllä

__________ m

3

Ei
Ei
__________ m

2

Maasuodattamo omalla maalla

Suodatuspinta-ala

Maahanimeyttämö omalla maalla

Imeytyskentän pinta-ala __________ m

Pohjaveden tason etäisyys suodatus- / imeytyskentän alatasosta

2

__________ m

Pienpuhdistamo
Valmistaja ___________________________ Malli ________________________
Muu käsittely, mikä? __________________________________________________________
Puhdistettu jätevesi johdetaan
maahan

ojaan

Suodattamon / imeyttämön tekijä:

vesistöön
Nimi:
Yhteystiedot:

__________________________________________
___________________________________________

3

Suojaetäisyydet

Jätevesien
käsittelypaikka
________ m

- Etäisyys lähinaapurin asuinrakennukseen
- Etäisyys lähimmästä tonttirajasta

Jätevesiasetuksen
vaatimukset

________ m

Puhdistetun jäteveden
purkauspaikka
_________ m
_________ m

- Etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta

________ m

_________ m

- Etäisyys vesistöstä (puro, joki, järvi tai meri)

________ m

_________ m

Tässä suunnitelmassa esitetty jätevesijärjestelmä täyttää jätevesiasetuksen 542/2003 mukaiset ohjeet.
Mitoituslaskelma liitteenä.
Muuta:

Lisätiedot
Kiinteistö liitetään verkkoon kun
jätevesiviemäriä rakennetaan alueelle

Suunnitelman tekijä

Päivämäärä

Allekirjoitus

Puhelin

Nimenselvennys

Koulutus

Kokemus

Osoite
Postinumero

Postitoimitus

Sähköposti

Suunnitelmaan on liitettävä:
1. Kopio kartasta, jossa näkyy rakennuspaikan sijainti
2. Asemapiirustus mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirrokseen on merkittävä selvästi mm.
rakennusten, lähempien kaivojen (n. 150 m etäisyydelle) sekä kaikkien jätevesijärjestelmään
liittyvien rakenteiden ja purkupaikan ja ojan sijainnin.
3. Jätevesijärjestelmän leikkauspiirustukset mittakaavassa 1:50 tai 1:100. Piirustuksista on
käytävä ilmi korot ja rakenteet.
4. Jätevesijärjestelmän mitoituslaskelmat ja puhdistusteho.
5. Suunniteltaessa maahan imeyttämistä tulee aina liittää selvitys maaperän sopivuudesta
imeytykseen.
6. Jos jätevedet johdetaan rajaojaan tai naapurin maan kautta kulkevaan ojaan tulee
suunnitelmaan liittää naapurin kirjallinen suostumus.
7. Muut asetuksen 542/2003 liitteessä 1 mainitut selvitykset soveltuvin osin.
Kunta
täyttää

Ympäristö- ja terveystarkastajan lausunto
Puolletaan
Ei puolleta
Perustelut:

Allekirjoitus

