
                                               

              

 

 

SELVITYS JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ KIINTEISTÖLLÄ        Tana River II 

Kiinteistön tiedot     

Kiinteistötunnus  890-    _____________________________________   

Osoite  ___________________________________________  

Kiinteistön omistajan nimi ___________________________________________ 

Osoite  ___________________________________________ 

Puhelin  ___________________________________________   

Sähköpostiosoite ___________________________________________   

   

Kiinteistön sijainti 100m rannasta ☐   pohjavesialueella ☐ 

tulvavesialueella ☐           en tiedä    ☐ 

Kiinteistön käyttötarkoitus  

Vakituinen asunto ☐  

  Vapaa-ajan asunto ☐      käyttöaste __________ kk/ vuosi 

  Muu, mikä? _______________________________ 

  Käyttäjien määrä (asukkaita, henkilöä) _____________________________ 

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, päärakennuksen lisäksi 

Saunarakennus ☐  Talousrakennus ☐ _______kpl Kuivakäymälärakennus ☐ 

Muu, mikä? ___________________________ 

Talousveden hankinta 

Vesihuoltolaitoksen (kunnan tai yksityisen) vesi  ☐   Oma porakaivo ☐   

Oma rengaskaivo (pumpulla, paineellinen)  ☐  Oma rengaskaivo (kantamalla) ☐   

Vesistöstä pumpulla (kesävesijohto)  ☐  Vesistöstä kantamalla  ☐ 

Muu, mikä? ______________________________________________________________________ 

Syntyvät jätevedet 

Vesikäymälä ☐ Suihku  ☐ Pesukone  ☐      Sauna   ☐   

Käsitiskivedet  ☐  Astianpesukone ☐ 

 

Muut, mitä? _________________________________________________ 



Jätevesien käsittelyjärjestelmä

Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi _____________________ 

Seuraavaksi, mikäli käytössä on useampi järjestelmä, rastita käytettävät ja lisää kirjoittamalla perään rakennus, josta 

jätevedet syntyvät esim. imeytyskaivo ☒ ulkosauna.  

 Umpisäiliö ilman hälytintä  ☐ Ylitäyttymisen hälyttimellä varustettu umpisäiliö  ☐ 

Pienpuhdistamo☐ 

Imeytyskuoppa/kivipesä ☐ 

Imeytyskaivo ☐ 

Saostuskaivot betonia ☐     muovia  ☐     ______kpl, osastoa_______  vesitilavuus yhteensä_____m3, 

josta imeytys   kivipesään  ☐ 

 imeytyskenttään/ -ojastoon  ☐ 

 maasuodattamoon   ☐ 

Onko jätevesijärjestelmässä erillistä fosforia poistavaa menetelmää?    kyllä   ☐ ei    ☐ 

Jätevesien käsittelyjärjestelmien etäisyydet (metriä) 

lähimmästä vesistöstä             ________________m 

talousvesikaivosta   ________________m 

naapurin talousvesikaivosta  ________________m 

lähimpään tontin rajaan  ________________m 

En osaa sanoa kuinka kiinteistöllä syntyneet jätevedet käsitellään  ☐ 

En tiedä 
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