
Eura VAPAUTUSHAKEMUS OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta

Säkylä VESIJOHTOON vesipisteitä tai viemärin sisältävästä rakennuksesta täytetään

 JÄTEVESIVIEMÄRIIN oma hakemus. Lomakkeita saatte lisää ymp.toimistosta

SADEVESIVIEMÄRIIN osoitteesta www.sakyla.fi/fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/lomakkeet

LIITTYMISESTÄ Palautus: Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rantatie 268  27800 Säkylä

nimi: puh.

KIINTEISTÖN-

HALTIJA osoite:

kylä: kortteli / tilan tai määräalan Rno:

TIEDOT

KIINTEIS- kiinteistön pinta-ala: osoite:

TÖSTÄ

ympärivuotinen asuinrakennus pinta-ala m
2

vapaa-ajan asunto käyttöaste noin kk/vuosi

muu

kiinteistön asukasmäärä veden kulutus m
3
/vuosi

kaavoitustilanne

sijaitsee pohjavesialueella kyllä ei

maaperän laatu

etäisyys olemassa olevaan vesihuoltolaitoksen verkostoon metriä

KÄYTTÖVESI vesijohtoverkosta kesävesijohdosta

omasta kaivosta vesi kannetaan kiinteistölle

pumpataan vesistöstä

Haettaessa vapautusta vesijohtoon liittymisestä, on hakemukseen liitettävä todistus

käytettävän talousveden laadusta (vesinäytetulos).

SADE- JA käsitellään yhdessä imeytetään maaperään

KUIVATUS- käsitellään erikseen johdetaan ojaan

VESIEN muu käsittely, mikä?

KÄSITTELY

KÄYMÄLÄ- vesikäymälä komposti-/ kuivakäymälä

RATKAISU
malli:

SYNTYVÄT käymälä- ja pesuvedet vain talouden pesuvedet

TALOUS-
JÄTEVEDET vain saunan pesuvedet muita jätevesiä:

JÄTEVESIEN Jätevedet johdetaan: wc-vedet pesuvedet

KÄSITTELY tiivis jätevesisäiliö, tilavuus m
3

saostuskaivot, määrä ja kok.tilavuus kpl ja m
3

muualle, mihin?

saostuskaivojen/säiliön materiaali

saostuskaivon poistoputkissa ehjät  T- kyllä ei

kappaleet:

Saostuskaivoista jätevedet johdetaan:

avo-ojaan 

salaojaan

maasuodatuskenttään

imeytyskenttään

pienpuhdistamolle malli:

muualle, mihin KÄÄNNÄ



TIEDOT Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi

JÄTEVESI-

JÄRJESTEL- Jätevesijärjestelmän kunto hyvä kohtalainen huono

MÄSTÄ (oma arvio) 

Järjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet:

Jätevesijärjestelmän toimivuus tutkittu esim. vesinäyttein kyllä ei

tutkittu vuonna

tulokset:

JÄTEVESIEN Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys

PURKU-

PAIKKA > vesistöön m vesistön nimi:

(joki, puro, järvi, lampi tms.)

> omaan talousvesikaivoon m Jätevedet johdetaan:

> naapurin talousvesikaivoon m Omalle maalle

Rajalle

Purkuojan arvioitu virtaama: Toisen maalle Kenen?

virtaama pieni virtaama suuri

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

Haettaessa vapautusta kiinteistön liittämisestä viemäriin, hakemukseen on liitettävä 

kiinteistön asemapiirros (esim. 1:500), josta ilmenevät jätevesijärjestelmän sijainti ja 

jätevesien purkupaikka sekä niiden etäisyydet vesistöihin, talousvesikaivoihin ja rajoihin. 

PERUSTELUT 

VAPAU-

TUKSEN

SAAMISEKSI

(Jatka tarvitta-

essa eri

liitteellä)

ALLE-

KIRJOITUS Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys:


