Eura
Huittinen
Säkylä

POIKKEAMISHAKEMUS

OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti.
Ellei vastaus mahdu kaavakkeeseen, jatka eri liitteellä.

1) Ymp.suoj.määräyksistä
2) Talousjätevesien

Merkitse rasti vasemmalle ruutuun, mistä haet poikkeusta.
Poikkeamisen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu 1) 84€, 2) 150€

käsittelyvelvoitteesta
(YSL 156 d §)

Palautus: Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, Rantatie 268 27800 Säkylä tai
Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen

KAIKKI
nimet ja syntymäajankohdat:
KIINTEISTÖNHALTIJAT

Hakijan puhelinnumero:

(Omistajat ja/tai
muu hallintaoikeus)

hakijan osoite:

TIEDOT
KIINTEISTÖSTÄ

sijaintikunta ja kylä

tilan tai määräalan RN:o:

kiinteistön pinta-ala:

osoite:

Onko kyseessä?
uudisrakentaminen
korjausrakentaminen
ympärivuotinen asuinrakennus

pinta-ala

m2

vapaa-ajan asunto
muu, mikä?

käyttöaste noin

kk/vuosi

kiinteistön asukasmäärä

veden kulutus

m3/vuosi

sijaitsee pohjavesialueella

kyllä

ei

tontin maaperän laatu
etäisyys olemassa olevaan viemärivesihuoltolaitoksen verkostoon
KÄYTTÖVESI vesijohtoverkosta
kesävesijohdosta
omasta kaivosta
vesi kannetaan kiinteistölle
pumpataan vesistöstä
muulla tavalla, miten?
SADE- JA
KUIVATUSVESIEN
KÄSITTELY
KÄYMÄLÄRATKAISU
SYNTYVÄT
TALOUSJÄTEVEDET
JÄTEVESIEN
KÄSITTELY

a) käsitellään yhdessä
b) käsitellään erikseen
jätevesien kanssa

imeytetään maaperään
johdetaan ojaan
muu käsittely, mikä?

vesikäymälä

komposti-/ kuivakäymälä

käymälä- ja pesuvedet

Merkki ja malli:
vain talouden pesuvedet

vain saunan pesuvedet
Jätevedet johdetaan:
tiiviiseen jätevesisäiliöön,

metriä

muita jätevesiä:
wc-vedet
tilavuus

saostuskaivoihin,määrä ja kok.tilavuus

m3
m3

kpl ja

muualle, mihin?
saostuskaivojen/säiliön materiaali
saostuskaivojen poistoputkissa ehjät Tkappaleet:
Saostuskaivoista jätevedet johdetaan:
avo-ojaan
salaojaan
maasuodatuskenttään
imeytyskenttään
laitepuhdistamoon

kyllä

ei

Merkki:

pesuvedet

muualle, mihin?
POIKKEAMISHAKEMUS, sivu 2
TIEDOT
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

KÄÄNNÄ

Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi
Jätevesijärjestelmän kunto
(oma arvio)

hyvä

kohtalainen

huono

kyllä

ei

Järjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet:

Jätevesijärjestelmän toimivuus tutkittu esim. vesinäyttein
tutkittu vuonna
tulokset:
JÄTEVESIEN
PURKUPAIKKA

Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys
> vesistöön

m

vesistön nimi:
(joki, puro, järvi, lampi)

> omaan talousvesikaivoon

m

Jätevedet johdetaan:

> naapurin talousvesikaivoon

m

Omalle maalle
Rajalle
Toisen maalle

Purkuojan arvioitu virtaama:
virtaama pieni
(oja kuiva, kapea, ruohottunut?)

Kenen?

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

Hakemukseen on liitettävä kiinteistön rakennusten asemapiirros (esim. 1:500), josta
ilmenevät jätevesijärjestelmän ja viemärien sijainti, jätevesienpurkupaikka sekä niiden
etäisyydet ojiin ja vesistöihin, talousvesikaivoihin ja rajoihin.
PERUSTELUT
VAPAUTUKSEN
SAAMISEKSI
(anna selvitys
eri liitteessä)

Kiinteistö liitetään ja jätevedet johdetaan vuodesta ______________
alkaen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.
Kiinteistöllä asuvien korkea ikä yms. tekijät
Kiinteistön haltijan pitkäaikainen sairaus,
työttömyys tai muu sosiaalinen suorituseste (liitteet)
Jos haetaan poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksiin, on poikkeaminen perusteltava
suunnittelijan laatimassa talousjätevesiasetuksen (209/2011) 4 §:n mukaisessa suunnitelmassa!!!

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika
Kaikkien kiinteistönhaltijoiden allekirjoitukset:

Nimenselvennykset:

LIITTEET

LIITÄ HAKEMUKSEEN 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
Jätevesisuunnitelma, jos poikkeusta haetaan ympäristönsuojelumääräyksistä

