
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMAAN
LIITTEEKSI
(KANTOVESIKOHTEEN SELVITYS)

Imatran seudun ympäristötoimi
| Virastokatu 2 | 55100 Imatra | puh. 020 617 4323 | ymparistotoimi@imatra.fi |

Uusi jätevesijärjestelmä
Vanhan järjestelmän uusiminen

1. Rakentaja
/Hakija/Suunnitel
man tekijä

Nimi

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero

2.
Rakennuspaikka

Kaupunginosa/kylä Kiinteistötunnus

Rakennuspaikan osoite Korttelin nro/tilan nimi, nro

3. Kaavatilanne Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava

4.
Rakennustyyppi

Omakotitalo Vapaa-ajan asunto Talousrakennus Sauna
Muu rakennus, mikä?

5. Talousvesi Omakaivo Rengaskaivo Porakaivo Vesiosuuskunnan vesijohto
Kunnallinen vesijohto

6. Käymälätyyppi Vesikäymälä kpl, Kompostikäymälä, Muu,  mikä?

7. Jätevesien
käsittely
kantovesikohteet

Saunarakennus: imeytyskaivo kivipesä
muu, mikä?
itse tehty malli

 kaupallinen tuote, mikä?

Vapaa-ajan asunto (mökki): saostuskaivo + imeytyskaivo harmaavesisuodatin
 joku muu, mikä?
itse tehty malli
kaupallinen tuote, mikä?

Viranomainen on vastaanottanut selvityksen, päivä: Diaarinumero:
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8. Jätevesien
esikäsittely
Muut kohteet

WC-JÄTEVEDET JA PESUVEDET käsitellään yhdessä erikseen
Kaikki jätevedet johdetaan 3-osastoisen saostussäiliön, tilavuus m3, kautta jatkokäsittelyyn.
Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön, tilavuus m3.

WC-JÄTEVEDET JOHDETAAN UMPISÄILIÖÖN umpisäiliön tilavuus m3.
Umpisäiliön materiaali muovi betoni muu, mikä?

Ei WC-jätevesiä

PESUVEDET (harmaat vedet) johdetaan 2-osastoisen/3-osastoisen saostussäiliön kautta jatkokäsittelyyn
Saostussäiliöiden materiaali muovi betoni muu, mikä?
Käytetäänkö uusimisessa vanhoja rakenteita Kyllä Ei
Saostussäiliön ikä jos hyödynnetään vanhoja rakenteita vuotta.
Muuta:

9. Jatkokäsittely
Maaperän laatu sora hiekka siltti savi

muu, mikä?

A) MAAHAN IMEYTYS
Imeytyskentän maaperätutkimus

tehty silmämääräisesti

perustuu maaperän tutkimiseen

Pohjavedenpinnan taso mitattuna imeytyskentän pohjasta m. (väh. 1 m)

Käsittelytapa imeytyskenttä imeytysojasto imeytyskaivo

muu, mikä?

Imeytyskentän pinta-ala m2.  Imeytysputkiston pituus m.

B) MAASUODATTAMO
Suodattimen pinta-ala m2
Pohjaveden taso suodattimen pohjasta mitattuna m. (väh. 0,25 m)
Minne maasuodattimessa käsitelty jätevesi johdetaan?

C) PUHDISTAMO

Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin
Muu, mikä?

valmistaja
malli
Puhdistamossa käsitelty jätevesi johdetaan purkuputkella

maahan ojaan vesistöön
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10.
Suojaetäisyydet Maahan imeytyksen tai maasuodatuksen suojaetäisyydet

m  Kiinteistön rajasta (väh. 5 m)
m Omasta talousvesikaivosta, ja m naapurin. (väh. 30 – 50 m)
m Ojasta tai vesistöstä (väh.  15 – 100 m) Huomioi kuntien ympäristönsuojelumääräykset,

kaavamääräykset ja rakennusjärjestykset!

11. Jätevesien
purkupaikka Purkupaikan etäisyys: m talousvesikaivoista, m vesistöstä,

m kiinteistön rajasta

12. Arvioitu
puhdistusteho % BHK7, % kokonaisfosfori, % kokonaistyppi

Perusteet

13. Asukkaiden
määrä alle 5 5 – 10 yli 10

14. Lisätietoja

15. Laatija Päiväys Allekirjoitus

16. Liitteet Aluekartta Asemapiirros Jätevesijärjestelmän rakenne- ja mitoitustiedot

Maaperätutkimus Käyttö- ja huolto-ohjeet

Muu liite,

17.
Ympäristötoimen
lausunto
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