
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto 
Rantatie 268 
27800 Säkylä 
 
tai ---------- 
 
Risto Rytinkatu 36 
32700 Huittinen 
 

 YHTEENVETO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN 
SUUNNITELMASTA 
MRL:n mukaisen lupahakemuksen tai ilmoituksen liite / 
yhteenveto ympäristönsuojelulaissa tarkoitetusta jätevesi-
järjestelmän suunnitelmasta 

 

 Uusi jätevesijärjestelmä  Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut / Dnro _________________ 
 

HAKIJA Nimi 

      

Sähköposti 

      

Osoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Puhelin virka-aikana 

      

Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija 

      

Puhelin virka-aikana 

      

RAKENNUS-
PAIKKA 

 

 

Kylä ja tilan RN:o 

      

Tilan nimi 

      

Osoite 

      

Pinta-ala 

      

Kaavatilanne  Asemakaava  Yleiskaava  Kaavoittamaton alue 

Rakennuspaikka sijaitsee 

Pohjavesialueella (I- tai II-luokka) 

Ranta-alueella  

Taajaan rakennetulla alueella 

 

 Kyllä 

 Kyllä, etäisyys rannasta       m 

 Kyllä 

  

 Ei 

 Ei 

 Ei 

RAKENNUS  Omakotitalo  Vapaa-ajanasunto  Sauna 

 Muu, mikä?       

Huoneistoala               m
2
  / 30 =        =Järjestelmän mitoitus henkilömäärä (väh. 5 hlö)

 

Talousveden saanti  Vesijohto  Oma kaivo ( kantamalla )  Oma kaivo ( pumpulla ) 

 Muu, mikä?       

VARUSTEET 

jäteveteen vaikuttavat 

 Uima-

allas 

 Poreallas  Kylpyamme  Suihku       

kpl 

 Sauna  Vesikäymälä 

 Pyykinpesukone  Astianpesukone  Muu, mikä?       

KÄYMÄLÄ  Vesikäymälä       kpl   

 Kompostikäymälä,  Valmistaja       Malli       

 jossa virtsa  kerätään umpisäiliöön      m
3
, josta se viedään, minne?       

   haihdutetaan  

 Muu (esim. kuivakäymälä, imutyhjennettävä), mikä?       

JÄTEVESIEN 
ESIKÄSITTELY 

 

 

 

 

 

 

 Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön  Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön 

 Umpisäiliöstä jätevedet viedään, minne?       

 Tyhjennysajoneuvo pääsee       metrin päähän umpisäiliöstä. 

 Mitään jätevesiä ei johdeta umpisäiliöön  

Umpisäiliön materiaali  Muovi  Lasikuitu  Muu, mikä?       

Umpisäiliön tilavuus       m
3
 Umpisäiliön ikä      vuotta  

Muut jätevedet johdetaan  2-    3-osaisen sakokaivon, tilavuus       m          3, kautta käsittelyyn. 

  Suoraan käsittelyyn  ilman sakokaivoja
Säiliöiden vesitiiviys tarkastettu vuonna       Tarkastuksen tekijä       

Käytetäänkö uusimisessa vanhoja rakenteita?  Ei  Kyllä, mitä?       

 

   

   

   

   



  

 

 

   

JATKO-
KÄSITTELY 

  Maasuodattamo    Maahanimeyttämö (ei pohjavesialueella) 

 Suodatus / imeytyspinta-ala       m
2
, pohjaveden (pysty)etäisyys kentän alatasosta     m 

 Suodattamon / imeyttämön tekijä: 

 Nimi       

 Koulutus ( kelpoisuus )       

 Yhteystiedot       

 

 Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo 

 Valmistaja       Malli       

 Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin 

 Valmistaja       Malli       

 Jokin muu, mikä?       

JÄTEVEDEN 
JOHTAMINEN 

Puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte. 

  Kyllä   Vain tulevasta   Vain lähtevästä   

Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkella     

  Ojaan (naapurin suostumus liitteeksi, jos purkuputken paikka siirtyy lähemmäksi naapuria) 

 Maahan (liitteeksi kuvaus purkupaikasta ja imeytyskaivon tms. rakenteista) 

  Muualle, minne?       

HUOLTO- JA 
HOITOSOPIMUS 

Kiinteistöllä on voimassaoleva jätevesijärjestelmän hoito- ja huoltosopimus. 

  Kyllä,      alkaen Yrityksen nimi        

  Vain säiliöiden tyhjennyksistä Osoite       

  Ei Postitoimipaikka       

SUOJA-
ETÄISYYDET 

 Jätevesien 
käsittelypaikka 

 Puhdistetun jäte-
veden purkupaikka 

Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen                m                 m 

Etäisyys lähimmästä tonttirajasta                m                 m 

Etäisyys lähimmästä vesikaivosta / vedenottamosta                m                 m 

Etäisyys vesistöstä                m                 m 

PUHDISTUS 
VAATIMUKSET 

Järjestelmän puhdistusteho (mittausten/laskelmien keskiarvo, selvitys liitteeksi) 

Kuormituksen aiheuttaja Puhdistus % 

Kokonaisfosfori       

Kokonaistyppi       

Orgaaninen aine       
 

SUUNNITEL-
MAN TEKIJÄ 

Päiväys 

      

Allekirjoitus 

 

Puhelin virka-aikana 

      

Nimen selvennys 

      

Koulutus 

      

Kokemus (vuosina) 

      

Osoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

Yrityksen nimi 

      

    

    

    

    

    



    

    

    

    

LIITTEET 

 

Asema-, taso- ja 
leikkauspiirus-
tukset 3 kpl lupa-
asiaan ja 1 kpl 
ilmoitusasiaan  

 

Käyttö- ja huolto-
ohjeet 1kpl  

 Peruskarttaote       kpl Kopio peruskartasta mittakaavassa 1:20 000, jossa näkyy 
rakennuspaikan sijainti. 

 Asemapiirustus 

 

 

 

 Tasopiirustus 

 

      kpl 

 

 

 

      kpl 

Mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirrokseen merkittävä sel-
västi mm. rakennusten, lähimpien kaivojen (n. 150 m etäisyy-
dellä) sekä kaikkien jätevesijärjestelmään liittyvien rakentei-
den ja purkupaikansijainnit ja ojat virtaussuuntineen.  
 

Mittakaavassa 1:50 tai 1:100. Vain maaperäkäsittelyjärjes-
telmien yhteydessä.

 Leikkauspiirustukset       kpl Mittakaavassa 1:50 tai 1:100. Piirustuksista käytävä ilmi 
maastomittauksiin perustuvat korkeudet ja rakenteet.

 Imeytyskoe 

 

 

 Selvitys puhdistuste-

hosta 

 

      kpl 

 

 

      kpl 

 

Suositeltava maahanimeyttämöä suunnitteleville. Tutkimustu-
lokset maaperän soveltuvuudesta imeytykseen. Imeyttämöä ei 
saa rakentaa pohjavesialueelle. 
 

Laskelma tai järjestelmän valmistajan ilmoittama tulos.

 Kuvaus sakokaivojen 

tai umpisäiliön saavutet-
tavuudesta tyhjennystä 
varten 

 

 Selvitys pinta- ja poh-

javeden korkeudesta ja 
niiden vaihtelun vaikutuk-
sesta järjestelmän toimi-
vuuteen 

 

Järjestelmän asen-

nusohje   

 

 Naapurin lupa

  

      kpl 

 

 

 

 

      kpl 

 

 

 

 

      kpl 

 

 

      kpl

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentaminen, perustaminen ja routaeristys.
 

 

Jos jätevedet johdetaan naapurin ojaan, tulee uusien raken-
nusten ja sellaisten vanhojen rakennusten osalta, joissa pur-
kuputken paikkaa muutetaan jätevesijärjestelmän saneerauk-
sen yhteydessä, liittää suunnitelmaan naapurin kirjallinen 
suostumus.

   

 Käyttö- ja huolto-ohje       kpl  

LISÄTIEDOT 
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