Porvoon kaupunki
Ympäristönsuojelu
Piispankatu 38
06100 Porvoo
ymparistonsuojelu@porvoo.fi

1.
Kiinteistön
haltija tai
omistaja

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ
Säilytetään kiinteistöllä (esitettävä viranomaiselle pyydettäessä)

Nimi
Osoite
Puhelin virka-aikana

2.
Rakennuksen
tiedot

Sähköpostiosoite

Osoite
Kylä

Tila ja RN:o

Tilan pinta-ala

Rakennuksen käyttötarkoitus
Vakituinen asunto
Loma-asunto, jonka käyttöaste _____ kk/vuosi
Muu, mikä
Asunto on

omassa käytössä

Asukkaiden lukumäärä ______

vuokrattu
Rakennuksen asuinpinta-ala ______m2

Muut samaan jätevesijärjestelmään kuuluvat rakennukset __________________________
__________________________________________________________________________
Jätevesijärjestelmän vastuuhenkilö (nimi ja puh)
__________________________________________________________________________
2.1
Talousveden
saanti

2.2
Käymälätyyppi

Rakennuksen talousvesi
Johdetaan vesijohtoverkostosta
Pumpataaan talousvesikaivosta
Kaivo on tyypiltään
rengaskaivo
porakaivo
Kannetaan
Tuodaan muulla tavoin, miten____________________________________
Vesikäymälä
Kemiallinen käymälä
Kuivakäymälä, joka on
kompostoiva
polttava
haihduttava
pakastava
Muu kuivakäymälä (ulkokäymälä), etäisyys rannasta ______ m
Kuivakäymälöistä täytetään myös alla oleva Lisätiedot -kohta.

2.3
Lisätiedot
kuivakäymälästä

Virtsan erottelu
Muita nesteitä

kyllä
kyllä

ei
ei

Nesteiden käsittelytapa _______________________________________________________
Kiinteän käymäläjätteen käsittelytapa ____________________________________________
Käymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys
vesistön rannasta _____ m

3.
Kiinteistöllä
syntyvät
jätevedet

lähimmästä talousvesikaivosta _____ m

Vesikäymäläjätevesiä (mustat jätevedet)
Pesuvesiä (harmaat jätevedet)
Syntyvän pesuveden määrään vaikuttavat varusteet:
suihku
pyykinpesukone
astianpesukone
kylpyamme
poreallas
uima-allas
muu, mikä _________________
Autotallissa lattiakaivo
öljynerotuskaivo

kyllä

ei

3.1
Vesikäymälän
jätevedet
johdetaan

Jäteveden umpisäiliöön, jonka
tilavuus ____ m3 asennusvuosi _____
Säiliössä on täyttymishälytin

kyllä

materiaali _____________________
ei

Saostussäiliöihin, joiden
lukumäärä on ____ kpl yhteenlaskettu tilavuus ____ m3
rakennusvuosi _____
materiaali __________________________________
poistoputkissa T-haarat
kyllä
ei
Muualle, mihin_____________________________________________________________
Umpi- tai saostussäiliöiden tyhjennystiheys on _____ kertaa/vuosi.
Viimeisimmän tyhjennyksen pvm_______ ja suorittaja _______________________________
3.2
Saostus
säiliöistä
vesikäymäläjätevedet
johdetaan
3.3
Muut
jätevedet
käsitellään

Maasuodattamoon, josta jätevedet kootaan tarkastuskaivoon ja johdetaan sieltä putkella
purkupaikkaan, purkupaikka ____________________________________________________
Maahanimeyttämöön eli maaperään, purkupaikka _______________________________
Pienpuhdistamoon, jonka tyyppi on __________________, purkupaikka ______________
Saostussäiliöistä suoraan
Avo-ojaan
Salaojaan
Kivipesään
Yhdessä vesikäymäläjätevesien kanssa
Erikseen, johtamalla ne
Jäteveden umpisäiliöön
Saostussäiliöihin, josta ne johdetaan _________________________________
Harmaavesisuodattimeen, jonka tyyppi on ____________________________
Suoraan
Avo-ojaan
Salaojaan
Kivipesään
Muulla tavoin, miten _________________________________________________________

3.4
Muut
käsittelyjärjestelmää
koskevat
tiedot

Käsitellystä jätevedestä saa helposti näytteen (kaivo tai vastaava)

kyllä

ei

Jätevesien purkupaikan tai maahanimeytyspaikan etäisyys
vesistöstä _______ m (meri, järvi, lampi, puro tai vastaava, ei oja)
lähimmästä talousvesikaivosta _______ m
Purkuojan veden virtaaman arvioitu suuruus
Virtaama suuri ympäri vuoden (oja syvä ja runsasvetinen)
Virtaama pieni tai vesi seisoo (oja vähävetinen ja/tai ruohottunut)
Maaperän laatu jätevesien purkupaikalla
maa-analyysiin perustuen maalaji on _______________________________
omaan arvioon perustuen maalaji on _______________________________
maalajista ei ole tietoa
Imeytyskenttä/maasuodattamo on rakennettu vuonna ________
Oma arvio käsittelyjärjestelmän kunnosta
Hyvä: tyhjennys riittävän usein, materiaalit ehjiä ja tiiviitä, ei hajuhaittoja
Kohtalainen: lieviä puutteita, mitä _________________________________
_______________________________________________________________
Huono: selkeitä korjaustarpeita, mitä_______________________________
_______________________________________________________________
Ei tietoa järjestelmän kunnosta
Ei varmaa tietoa kiinteistön jätevesijärjestelmästä

4. Lisätietoja
(tarvittaessa)
5.
Pakolliset
liitteet

Asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:200 (tulee sisältää tontin rajat, rakennukset, jätevesijärjestelmät, talousvesikaivot, ojat, tiet ja vesistöt)
Piirros jätevesijärjestelmästä (jos on)
Maaperäselvitys jätevesien käsittelypaikalta (pakollinen, jos suunnitellaan imeytyskenttää)

6.
Allekirjoitus

Paikka ja pvm

Allekirjoitus ja nimenselvennys

____________________

____________________________________________________

Jätevesijärjestelmän huoltopäiväkirja
Huoltopäiväkirjaan kirjattavat tiedot on määritelty laissa (209/2011, Liite 2, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET).
Huoltopäiväkirjaan on merkittävä ainakin jätevesijärjestelmän valmistajan ja suunnittelijan esittämät
käyttö- ja huoltotoimenpiteet.
PÄIVÄMÄÄRÄ TOIMENPIDE

