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Tämän perustietolomakkeen liitteenä tulee käsittelyyn jättää: 

- kirjallinen suunnitelma ( 2 kpl ) 
- piirustukset järjestelmästä sekä asemapiirustus ( 2 kpl ) 
- toimenpide- tai rakennuslupahakemus tarvittavine liitteineen 

Rakennus-
paikka 

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila Tontti / tilan RN:o 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Hakija (t) Sukunimi Etunimet Puhelin virka-aikana 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka Sähköposti 

Mitoitus- 
peruste 

Rakennus 
      Asuinrakennus        Loma-asunto         Saunatupa         Sauna         Muu: _____________________ 

Rakennuspaikan 
 

pinta-ala                              m²                          

huoneistoala                         m² 

Sijaitseeko rakennuspaikka  
pohjavesialueella?                        kyllä            ei 
      

Mitoittava asukasmäärä                  hlöä (väh. 5) 

Talousvesi 
      Painevesi (sisältää vesijohtoveden)            Kantovesi 

WC- vedet      Umpisäiliöön ____ m³, jossa täyttymishälytin.  
Säiliön materiaali _____________ 
Arvioitu tyhjennyskertojen lkm/vuosi ______ kpl 

      Käsitellään alla es. tavalla 
     Kuivakäymälä 
 

Muut  
jätevedet 

 Umpisäiliöön ____ m³, jossa täyttymishälytin.  
Säiliön materiaali _____________ 
Arvioitu tyhjennyskertojen lukumäärä vuodessa _____ kertaa 

      Käsitellään puhdistamossa alla 
      esitetyllä tavalla                            

Jäteveden 
käsittely 
puhdista-
mossa 

Saostussäiliön/- osastojen lkm ____ / ____ kpl     Materiaali/hyötytilavuus _________ / ____ m³ 
Arvioitu tyhjennyskertojen lkm/vuosi ______ kpl   Puhdistuskemikaalien lisäys/vuosi _______kpl 

     Pienpuhdistamo, mikä: _____________________________________________ 
     maasuodattamo               imeytyspinta/-ala ______ m²      imeytysputkiston pituus ______ m 
     maahanimeyttämö           imeytyspinta/-ala ______ m²      imeytysputkiston pituus ______ m 
     imeytyskaivo/-kuoppa      imeytyspinta/-ala ______ m²      imeytysputkiston pituus ______ m  

Jätevesien 
purkupaikka 

Purkupaikan etäisyydet 
Lähimpään vedenottamoon 
                                            m 

Suunta vedenottamoon 
                                     astetta 

Korkeusero vedenottamosta (+/-) 
                                           m 

Vesistöstä 
                                            m 

Kiinteistön rajasta 
                                              m 

Pohjaveden- ja imeytyspinnan 
korkeusero                           m 

Ojasta 
                                            m 

Tiestä 
                                              m 

Naapurin jäteveden 
purkupaikasta                      m 

Imeytyspaikan maaperän laatu 
     Sora            Hiekka          Moreeni           Siltti          Savi          Muu: ___________________________ 

Imeytyskoe suoritettu (pakollinen jos imeytetään)                     kyllä           ei 
Maaperätutkimus tehty                                                             kyllä           ei 
 

Suunnittelijan 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä                     Allekirjoitus 
 
__________________________       ___________________________________________ 
                                                          Nimen selvennys 
 
Puhelin virka-aikana _______________________________________________________________ 
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