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HAKEMUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISEKSI 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 b § 

 

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: 

Siikalatvan kunta 
Rakennusvalvonta 
Pulkkilantie 4 
92600 Pulkkila 

 
 

1. Hakija / hakijat 
 

Nimi 
 
      

Puhelinnumero 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka 
 
      

Sähköpostiosoite 
 
      

 

Nimi 
 
      

Puhelinnumero 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka 
 
      

Sähköpostiosoite 
 
      

 

2. Kiinteistön tiedot 
 

Kiinteistö (nimi, kiinteistötunnus) 
      

Tontin koko, m
2 

      

Kiinteistön osoite 
      

Kiinteistön omistajat (jos eri kuin hakija), osoite ja puhelinnumero 
      

Kiinteistön käyttö (valitse jokin seuraavista) 

 Vakituinen asunto Tilapäiskäytössä, 

      kk/vuosi 

 Yritystoiminta 

 Tyhjillään    Muu, mikä       

Kiinteistön asukasmäärä (aikuisia + 
lapsia) 

      +       

Vedenkulutus 
      m³/vuosi 

Tieto perustuu  arvioon  vesimittarin lukemaan 

Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella  kyllä  ei 

Maaperän laatu       
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Kiinteistöllä olevat rakennukset (niiden käyttötarkoitus) 
      

Kiinteistöllä olevat rakennukset, joille haetaan vapautusta (jos vapautusta ei haeta kaikille rakennuksille) 
 
      

 

3. Talousvesi 
 

Kiinteistöllä oleva vedenottopaikka 

 vesijohtoverkosto  kesävesijohto  porakaivo  rengaskaivo 

 lähde  vesi kannetaan             muu, mikä       
 

 

4. Jätevesi 
 

Kiinteistöllä on  vesikäymälä  kompostikäymälä tai muu kuivakäymälä 

Luettele kiinteistöllä olevat rakennukset, joissa on viemäri       

 
 

 Rakennuksissa ei ole viemäreitä 

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet 
 käymälä- ja pesuvedet                               vain talouden pesuvedet (ei wc-vesiä) 
 ainoastaan saunan pesuvedet 
 muut, mitkä (esim. öljyiset vedet)       

muiden vesien käsittelymenetelmä ja purkupaikka       

Jätevesien käsittely 

Jätevedet käsitellään wc-vedet pesuvedet 
Umpisäiliö 

tilavuus      m³ 
materiaali       

 

 
 

 

Saostuskaivot määrä       kpl 
kokonaistilavuus      m³  
poistoputkissa T-haarat 

 kyllä  
 ei 
 ei tiedossa 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Imeytyskenttä 
Maasuodattamo  
Pienpuhdistamo  
Muu, mikä       
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Jätevesien johtaminen 

Jätevesien käsittelyjärjestelmästä puhdistetut jätevedet johdetaan 
 
 
 

 

 avo-ojaan 
 

 salaojaan 
 

 maahan 
 

 vesistöön 
 

 ei purkua ympäristöön 

Jätevesien purkupaikan etäisyys 
vesistöön       m, vesistön nimi       
omaan talousvesikaivoon       m 
naapurin talousvesikaivoon       m 

Tiedot jätevesijärjestelmästä 

Järjestelmän rakennusvuosi       

Oma arvio järjestelmän kunnosta  hyvä  kohtalainen  huono 

Järjestelmän toimivuus on tutkittu vesinäyttein  kyllä
  ei  

tutkittu vuonna       
tulokset       

 
 

5. Hakemuksen perustelut 

 
 Kiinteistö liitetään ja jätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon vuodesta 20      

alkaen 

 
 Kiinteistönhaltijan pitkäaikainen sairaus tai työttömyys tai muu sosiaalinen suorituseste (Huom! Liitteet 3 

ja 4) 

 Muu perustelu, mikä:       

 

Liitteet 
Seuraavat liitteet tulee aina liittää hakemukseen. 

 

1) Asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön vedenottopaikat, jätevesijärjestelmä (umpisäiliö, 
sakokaivot, imeytyskenttä/maasuodattamo tai pienpuhdistamo) ja jäteveden purkupaikka. 

 
2) Selvitys kustannuslaskelmista jätevesien käsittelyn saattamisesta asetuksen vaatimalle tasolle 

 
3) Selvitys kiinteistön haltijan/haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta ja sosiaalisesta suoritusesteestä 

 

4) Selvitys kiinteistön haltijan/haltijoden tuloista ja varallisuudesta, mikäli poikkeusta haetaan 
taloudellisin perustein 

 

Päiväys ja allekirjoitus 

 

Paikka       Päivämäärä       

Hakijan allekirjoitus  Nimenselvennys       

Hakijan allekirjoitus Nimenselvennys       
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