SOMERON KAUPUNKI
Ympäristölautakunta
PL 41, 31401 Somero

1. Rakennuspaikka

JÄTEVESISUUNNITELMA
Saapunut ____ / ____ / 20____ Dnro ___________

kaupunginosa/kylä

kortteli ja tontti/rakennuspaikka

tilan nimi/määräala ja RN:o

rakennuspaikan osoite:
kaavatilanne:

asemakaava

rakennuspaikka sijaitsee

2. Rakennustyyppi
3. Hakija

4. Talousvesi

omakotitalo

yleiskaava

pohjavesialueella
ranta-alueella
taajaan rakennetulla alueella

lomarakennus
m2

rakennuksen kerrosala
nimi
jakeluosoite
postinumero

suunnittelutarvealue

sauna

kyllä
kyllä
kyllä

ei kaavaa
ei
ei
ei

Muu, mikä?

huoneluku
puhelin virka-aikana

postitoimipaikka

omasta rengaskaivosta
omasta porakaivosta
vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosta
muualta, mistä?
arvioitu vedenkulutus

l/vrk

loma-asunnon käyttöaste

painevesi
kantovesi

asukasmäärä

henkilöä

kk/vuosi

5. Käymälätyyppi

vesikäymälä kpl
puusee, etäisyys rannasta
m, jätteen loppusijoituspaikan etäisyys rannasta
m
muu, mikä?

6. Jätevesien
esikäsittely

kaikki vedet umpisäiliöön
Umpisäiliön tilavuus

kompostikäymälä
kompostikäymälä, jossa virtsan erottelu

m3

kaikki jäteveden johdetaan jatkokäsittelyyn 3-osaisen saostussäiliön kautta
Säiliöiden kokonaistilavuus m3

vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön
Umpisäiliön tilavuus m3
Umpisäiliön materiaali:
muovi
betoni
muu, mikä?

Harmaat jätevedet johdetaan
1-osaisen
2-osaisen
3-osaisen saostussäiliön kautta jatkokäsittelyyn
Säiliöiden kokonaistilavuus m3
Saostussäiliön materiaali:
muovi
betoni
muu, mikä?
Poistoputkissa t-haarat
kyllä
ei
Käytetäänkö uusimisessa vanhoja rakenteita

kyllä, saostussäiliön ikä
ei

vuotta

7. Jatkokäsittely

maahan imeytys
imeytyskentän maaperätutkimus tehty
tehty silmämääräisesti
perustuu rakeisuus analyysiin
tehty imeytyskuoppakoe, tulokset liitteenä
maaperän laatu
sora
hiekka
lausunto liitteenä

karkea siltti

muu, mikä?

imeytyskentän pinta-ala
m2 imeytysputkiston pituus
m
pohjaveden taso mitattuna imeytyskentän pohjasta (pystysuora etäisyys)
m
kallion pinta mitattuna imeytyskentän pohjasta (pystysuora etäisyys)
m
maasuodatus
suodatuskentän pinta-ala
m2
pohjaveden taso mitattuna suodatuskentän pohjasta (pystysuora etäisyys)
m
kallion pinta mitattuna suodatuskentän pohjasta (pystysuora etäisyys)
m
kiinteistökohtainen pienpuhdistamo
valmistaja
malli
puhdistamossa käsitelty jätevesi johdetaan purkuputkella
maahan
ojaan
muualle, mihin?
naapurin kirjallinen suostumus liitteenä (jos johdetaan kiinteistön rajalle)
Imetyskaivo
Imeytyskaivon materiaali:
8. Suojaetäisyydet

muovi

betoni

maahanimeyttämön, -suodattimen tai pienpuhdistamon purkupaikan etäisyydet
kiinteistön rajasta
omasta talousvesikaivosta tai lähteestä
naapurin talousvesikaivosta tai lähteestä
ojasta
vesistöstä

9. Näytteenotto

Käsitellystä jätevedestä saa helposti näytteen

10. Suunnittelija

Suunnittelijan nimi ja koulutus

11. Hakija

m
m
m
m
m
kyllä

ei

todistus koulutuksesta liitteenä (tarvittaessa)

pvm

paikka

allekirjoitus

pvm

paikka

allekirjoitus

SUUNNITELMIEN TULEE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT JA LIITTEET
•
asemapiirros mittakaavassa (esim. 1:500)
•
jätevesijärjestelmän rakennepiirustukset
•
arvio järjestelmän puhdistustehosta ja mitoituslaskelma •
jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
•
rakennusohjeet ja tarvikeluettelo
SUUNNITELMAT ON TOIMITETTAVA KAHTENA (2) SARJANA
PUUTTEELLISET SUUNNITELMAT PALAUTETAAN TÄYDENNETTÄVÄKSI (Täydennyspyynnöt hidastavat hakemuksen käsittelyä)

