Kiinteistön jätevesijärjestelmäselvitys
Kiinteistön omistaja
Nimi __________________________________________________________________
Osoite ________________________________________________________________
Puhelinnumero _________________Sähköpostiosoite __________________________
Kiinteistö
Osoite _________________________________________________________________
vakituinen asunto
vapaa-ajan asunto, käyttö n ___ kk/vuosi
asukkaiden määrä ___ hlö
Talousveden saanti
vesijohtoverkosto
oma kaivo, kantamalla
oma kaivo, pumpulla
muu, mikä
Käymälän tyyppi
WC eli vesikäymälä, jonka
jätevesi kerätään umpisäiliöön poiskuljetettavaksi, minne
·
jätevesi johdetaan kaikkien jätevesien yhteiseen käsittelyjärjestelmään
·
kuivakäymälä (huussi, kompostoiva käymälä), josta neste
kompostoidaan osana käymäläjätettä
·
kerätään ja johdetaan käsiteltäväksi muiden jätevesien seassa
·
kerätään poiskuljetettavaksi, minne
·
kerätään käytettäväksi lannoitteena kiinteistöllä
·
haihdutetaan
·
imeytyy maahan
·
muu, mitä
·

Kiinteistön varustelu
suihku
kylpyamme
sauna
pyykinpesukone
astianpesukone
paineellinen lämminvesivaraaja
uima-allas
kylpytynnyri
muu, mikä

Kiinteistön jätevesijärjestelmäselvitys
Jätevesijärjestelmät
Kiinteistöllä on
kpl jätevesijärjestelmiä (esim. päärakennuksella yksi ja saunalla
toinen). Jos järjestelmiä on enemmän kuin yksi, vastaa tässä ruudussa yhden tiedot
ja kerro muiden tiedot erikseen. Jos järjestelmä on käymäläjätevesien umpisäiliö ja sen
tiedot on annettu yllä, siitä ei tarvitse kertoa erikseen.
Mikä järjestelmä kiinteistöllä on (valitse yksi)?
Ei järjestelmää, vähäinen jätevesi imeytetään maahan
Maaperäimeytys (maahanimeytyskenttä, imeytyskaivo tai -kuoppa, maaperäkäsittely,
josta vesi ei tule ulos putkesta)
Maaperäsuodatus (maaperäkäsittely, josta vesi tulee ulos putkesta)
Pienpuhdistamo
Harmaavesisuodatin
Ainoastaan saostussäiliö(t) ilman perässä olevaa käsittelyä
Kaikki käymälä- ja pesuvedet umpisäiliöön
Muu, mikä?
Jätevesijärjestelmästä ulos tuleva vesi johdetaan (valitse yksi)
Maahan omalla kiinteistöllä
Ojaan tai vesistöön omalla kiinteistöllä
Rajaojaan kiinteistöjen rajalla
Ojaan tai vesistöön naapurin kiinteistöllä
Järjestelmästä ei tule ulos vettä, vaan se on kaikkien käymälä- ja pesuvesien
umpisäiliö tai maaperäimeytys tai vähäinen vesi imeytetään maahan
Muu, mikä?

Lietetyhjennys
Saostussäiliö(ide)n, umpisäiliöiden tai pienpuhdistamon lietteen tyhjennys
Ei tyhjennettävää järjestelmää, vähäinen jätevesi imeytetään maahan
HSY:n kautta tilattu lietetyhjennys (urakoitsija voi olla muu yritys)
Jonkun muun toimijan kautta tilattu lietetyhjennys, toimija ___________________
Liete tyhjennetään itse ja kompostoidaan
Muu, mikä?
Liete on viimeksi tyhjennetty ___.____._____
Järjestelmän tarkkailu ja huolto
Miten tarkkaillaan lietteen tyhjennystarvetta, säiliöiden ja muiden osien tiiveyttä ja kuntoa
ja järjestelmän toimivuutta?

