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KOKKOLAN KAUPUNKI                 ILMOITUS JÄTEVESIEN JOHTAMISESTA
KARLEBY STAD                                    JA KÄSITTELYSTÄ

 Vesikäymälän rakentaminen
Jätevesien johtaminen

1) Maaperän on oltava imeyttämiseen soveltuva. Selvitys maaperän laadusta ja sen soveltuvuudesta tulee esittää (Liite 4).

Nimi Puh. virka-
aikana

Osoite Matkapuhelin

Hakija

Postinumero Postitoimipaikka

Kaupunginosa/ kylä Kortteli / Tila Tontti /Tila

Rakennuspaikan
osoite

Kaavoitustilanne
 asemakaava-alue

Rakennus-
paikka

Käyttövesi talouteen otetaan
 omasta kaivosta  ympärivuotinen vesijohtoverkko  kesävesi  muualta, mistä?

Rakennustyyppi (esim. omakotitalo) Huoneistoala

Vesikäymälöiden tyyppi
 tavanomainen  alipaine  vähän vettä käyttävä

Huuhtelukertaan tarvitaan                               l vettä

Käymäläjätevedet johdetaan

 tiiviiseen jätevesisäiliöön, jonka hyötytilavuus on
                 m3 ja materiaali

 muuhun käsittelyyn, mihin?

 saostuskaivoihin, joiden lukumäärä / osastojen lukumäärä

     on               kpl ja yhteinen hyötytilavuus             m3

Saostuskaivojen jälkeen jätevedet käsitellään:

Sakokaivoliete toimitetaan /
käsitellään
Käsitellyt jätevedet johdetaan:

 omalla maalla olevaan ojaan  toisen maalla / rajalla olevaan ojaan
 omalla maalla olevaan ojaan, joka jatkuu toisen maalle  imeytetään omalle / toisen maalle 1)

 vesistöön
 muualle, minne?

Vesikäymälä

 Maanomistajien suostumukset jätevesien johtamiseen toisen maalla / rajalla olevaan ojaan ovat liitteenä
 Maanomistajien suostumukset jätevesien imeyttämiseen toisen maalle ovat liitteenä

Käsittely:

 Pesuvedet  käymälävesien kanssa vai  erikseen miten?

 käymälävesien kanssa vai  erikseen miten?

Muut jätevedet

 käymälävesien kanssa vai  erikseen miten?

Purkupaikan etäisyys lähimmästäJätevesien
purkupaikka Asuin- tms. rakennuksesta

                                  metriä

rantaviivasta

                                              metriä

talousvesikaivosta tai vedenottamosta

                                                   metriä

Liitteet Seuraavat liitteet tulee toimittaa lomakkeen mukana:
 Yleiskartta alueesta
 Asemapiirros, josta selviää jätevesien käsittelypaikat, johtamissuunta sekä purkupaikka
 Jätevesien käsittelyn prosessi (piirustus tai muu selvitys)
 Selvitys maaperän laadusta ja sen soveltuvuudesta imeyttämiseen (jos jätevesiä imeytetään)
 Muita liitteitä, mitä?
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Allekirjoitus Paikka ja päiväys Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

2

Laatu


kytettv lomakemalli
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lomakemalli
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  KARLEBY STAD                                    JA KÄSITTELYSTÄ             
 Vesikäymälän rakentaminen 

   Jätevesien johtaminen   
1) Maaperän on oltava imeyttämiseen soveltuva. Selvitys maaperän laadusta ja sen soveltuvuudesta tulee esittää (Liite 4). 
Nimi 
Puh. virka- 
aikana 
Osoite 
Matkapuhelin 
Hakija 
Postinumero 
Postitoimipaikka 
Kaupunginosa/ kylä 
Kortteli / Tila 
Tontti /Tila 
Rakennuspaikan  
osoite 
Kaavoitustilanne 
 asemakaava-alue 
Rakennus- 
paikka 
Käyttövesi talouteen otetaan 
 omasta kaivosta     
 ympärivuotinen vesijohtoverkko     
 kesävesi     
 muualta, mistä? 
Rakennustyyppi (esim. omakotitalo)                                  
Huoneistoala                                  
Vesikäymälöiden tyyppi  
 tavanomainen   
 alipaine 
 vähän vettä käyttävä 
Huuhtelukertaan tarvitaan                               l vettä 
Käymäläjätevedet johdetaan 
 tiiviiseen jätevesisäiliöön, jonka hyötytilavuus on 
                 m
3
 ja materiaali  
 muuhun käsittelyyn, mihin? 
 saostuskaivoihin, joiden lukumäärä / osastojen lukumäärä 
     on               kpl ja yhteinen hyötytilavuus             m3 
Saostuskaivojen jälkeen jätevedet käsitellään: 
Sakokaivoliete toimitetaan /  
käsitellään 
Käsitellyt jätevedet johdetaan: 
 omalla maalla olevaan ojaan 
 toisen maalla / rajalla olevaan ojaan 
 omalla maalla olevaan ojaan, joka jatkuu toisen maalle 
 imeytetään omalle / toisen maalle 
1)
 vesistöön 
 muualle, minne? 
Vesikäymälä 
 Maanomistajien suostumukset jätevesien johtamiseen toisen maalla / rajalla olevaan ojaan ovat liitteenä 
 Maanomistajien suostumukset jätevesien imeyttämiseen toisen maalle ovat liitteenä 
Käsittely: 
 Pesuvedet 
 käymälävesien kanssa vai 
 erikseen miten? 
 käymälävesien kanssa vai 
 erikseen miten? 
Muut jätevedet 
 käymälävesien kanssa vai 
 erikseen miten? 
Purkupaikan etäisyys lähimmästä  
Jätevesien 
purkupaikka 
Asuin- tms. rakennuksesta 
                                  metriä 
rantaviivasta 
                                              metriä 
talousvesikaivosta tai vedenottamosta 
                                                   metriä 
Liitteet 
Seuraavat liitteet tulee toimittaa lomakkeen mukana: 
 Yleiskartta alueesta 
 Asemapiirros, josta selviää jätevesien käsittelypaikat, johtamissuunta sekä purkupaikka 
 Jätevesien käsittelyn prosessi (piirustus tai muu selvitys) 
 Selvitys maaperän laadusta ja sen soveltuvuudesta imeyttämiseen (jos jätevesiä imeytetään) 
 Muita liitteitä, mitä?  
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Allekirjoitus 
Paikka ja päiväys 
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 

Käsittely käymäläjätevesien kanssa   

Käsittely käymäläjätevesien kanssa   

Käsittely käymäläjätevesien kanssa   
2
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