Virtain kaupunki
Ympäristövalvonta
PL 85, 34801 VIRRAT
Puh. 03 - 485 111

POIKKEAMISHAKEMUS TALOUSJÄTEVESIEN
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA
YSL 157§

KAIKKI
Nimet ja syntymäkohdat:
KIINTEISTÖNHALTIJAT

Hakijan puh. nro:

Hakijan osoite:

TIEDOT
KIINTEISTÖSTÄ

Sijaintikylä ja kylä:

Tilan määräalan RN:o:

Kiinteistön pinta-ala:

Osoite:

KÄYTTÖTARKOITUS

Ympärivuotinen asuinrakennus

pinta-ala

m2

Vapaa-ajan asunto

käyttöaste noin

kk/vuosi

Muu, mikä?

Kiinteistöllä olevat rakennukset

Kiinteistön asukasmäärä

veden kulutus

Sijaitseeko kiinteistö pohjavesialueella

ei

m3/vuosi
kyllä, mikä?

Tontin/kiinteistön maaperän laatu

Etäisyys olemassa olevaan viemäriverkostoon
KÄYTTÖVESI

Vesijohtoverkosta
Omasta kaivosta
Pumpataan vesistöstä

Kesävesijohdosta
Vesi kannetaan kiinteistölle
Muulla tavalla, miten?

KÄYMÄLÄRATKAISU

Vesikäymälä

Komposti/ kuivakäymälä

Kemiallinen käymälä

Merkki ja malli:

VARUSTETASO

Suihku

Kylpyamme

Pyykinpesukone

Lämminvesivaraaja (sähkötoiminen, paineellinen)
Muu talousveden lämmitysjärjestelmä (vesijohtoon kytketty)
Muu vettä käyttävä laite?

metriä

Astianpesukone
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JÄTEVEDET JOHDETAAN

WC- vedet

Pesuvedet

m3

Tiiviiseen umpisäiliöön, tilavuus
Saostuskaivoihin, joiden
määrä
ja kokonaistilaisuus

m3

Muualle, mihin?
Säiliön / saostuskaivojen materiaali ja rakentamisvuosi
Saostuskaivojen poistoputkissa on ehjät T-kappaleet:

kyllä

ei

Saostuskaivoista jätevedet johdetaan:
Avo-ojaan
Sala-ojaan
Maasuodatuskenttään
Imeytyskenttään
Laitepuhdistamoon
TIEDOT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

Merkki:

Jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi
Jätevesijärjestelmän kunto (oma arvio)

hyvä

kohtalainen

huono

Järjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet:
Jätevesijärjestelmän toimivuus tutkittu esim. vesinäyttein:

kyllä

ei

Tutkittu vuonna
Tulokset
JÄTEVESIEN
PURKUPAIKKA

liitteenä

Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys
Vesistöön

m

Vesistön nimi:

Omaan talousvesikaivoon

m

Naapurin talousvesikaivoon

m

Jätevedet johdetaan:

(puro, joki, järvi, lampi)

omalle maalle

rajalle

toisen maalle

kenen?

Purkuojan arvioitu virtaama:
Virtaama pieni:

(oja kuiva, kapea, ruohoittunut?)

Virtaama suuri:

(oja syvä, leveä, vesi virtaa hyvin ympäri vuoden?)

Hakemukseen on liitettävä kiinteistön rakennuksen asemapiirros (esim. 1:5000), josta
ilmenevät vätevesijärjestelmän ja viemärien sijainti, jätevesien purkupaikka sekä niiden
etäisyydet ojiin ja vesistöihin, talousvesikaivoihin ja rajoihin.
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Liete tyhjennetään saostuskaivoista

kertaa vuodessa

Liete toimitetaan jätevedenpohdistamolle

muualle , minne?

Kiinteistö liitetään ja jätevedet johdetaan vuodesta
viemäriverkostoon

alkaen vesihuoltolaitoksen

Kiinteistöllä asuvien korkea ikä yms. tekijät

Kiinteistön haltijan pitkäaikainen sairaus, työttömyys tai muu
sosiaalinen suorituseste (liitteet)
Selvitykset tulee antaa erillisillä liitteillä

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika

Kaikkien kiinteistönhaltijoiden/ omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

LIITTEET

LIITÄ HAKEMUKSEET TARVITTAVAT LIITTEET:
Asemapiirros, josta ilmenee jätevesien käsittelylaitteiden sijainti, rakennukset, rajat ja
purkupaikka.
Selvitys tuloista ja varallisuudesta, jos poikkeusta haetaan taloudellisin perustein.
Selvitys kiinteistön haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta ja sosiaalisesta suoritusesteestä.

PALAUTUS
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HUOMIOITA

Täytithän kaikki kohdat huolellisesti?
Ellei vastaus mahdu kaavakkeeseen, voitte jatkaa eri liitteellä.

