
Laitilan  Kaupunki HAKEMUS
Rakennus- ja ympäristö- Vesihuoltolaitoksen viemäriin

lautakunta liittämisestä vapauttaminen

(Vesihuoltolaki 119/2001 11§)

Hakija Nimi Puhelin Matkapuhelin

(Kiinteistön 

omistaja tai Osoite Postinumero Postitoimipaikka

haltija)

Kiinteistön Kiinteistön osoite:

tiedot Kaupunginosan nimi ja n:ro   Kortteli n:ro  Tontti n:ro

Kiinteistön käyttötarkoitus

   Vakituisessa asuinkäytössä, käyttäjiä____kpl    Kesäasuntona, käyttäjiä         ____kpl

   Työpaikkana, ei as. käytössä          Muu käyttö, käyttäjiä         ____kpl

   Harrastustoimintatilana, käyttäjiä         ____kpl

Jätevesi- Kiinteistössä on:

järjestelmä    Vesikäymälä          ____kpl   Suihku        ____ kpl

   Pesu- ja astianpesukone          ____kpl   Sauna        ____ kpl

   Käsienpesuallas          ____kpl

A. VESIKÄYMÄLÄJÄTEVEDET

   -Johdetaan umpinaiseen säiliöön, tilavuudeltaan:        ____ m3

   - Käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa, miten?             (Liite)

B. MUUT JÄTEVEDET

   -Johdetaan umpinaiseen säiliöön, tilavuudeltaan:        ____ m3

   -Jätevedet johdetaan saostuskaivon kautta maaperään ja imeytetään maahan

     haaroittuvan putkiston kautta. kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan maaperään ilman saostuskaivoa ja imeytetään maahan

     ilman putkistoa. kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan maaperään rakennettuun maasuodattimeen saostus-

     kaivon kautta ja sieltä putkella maastoon kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan maaperään rakennettuun maasuodattimeen ilman 

    saostuskaivoa ja sieltä putkella maastoon kyllä____ ei____

   -Jätevedet johdetaan maaperään rakennettuun maasuodattimeen saostus-

     kaivon kautta ja sieltä putkella ojaan. kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan maaperään rakennettuun maasuodattimeen ilman 

    saostuskaivoa ja sieltä putkella ojaan. kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan maaperään rakennettun maasuodattimeen saostus-

     kaivon kautta sieltä putkella vesistöön. kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan maaperään rakennettuun maasuodattimeen ilman 

    saostuskaivoa ja sieltä putkella vesistöön. kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan saostuskaivosta ojaan kyllä ____ ei____

   -Jätevedet johdetaan ilman saostusta ojaan kyllä____ ei____

   -Jätevedet johdetaan saostuskaivosta vesistöön kyllä____ ei____

   -Jätevedet johdetaan suoraan vesistöön Kyllä____ ei____

   -Jätevedet johdetaan pienpuhdistamoon, millaiseen?              (Liite)

   -Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten?              (Liite)



   -Käytössä olevien saostuskaivon tilavuus (yksiosainen)        ____ m3

   -Käytössä olevien saostuskaivojen tilavuus (kaksiosainen)        ____ m3

   -Käytössä olevien saostuskaivojen tilavuus (kolmiosainen)        ____ m3

   -Saostuskaivojen ikä      _____ vuotta

C. JÄTEVESIEN PURKUPAIKKA

   Jätevesien maahan imeytyspaikka tai maasuodatin sijaitsee:

   -Asuin- tms rakennuksesta      _____  metriä

   -Vesistön rannasta      _____ metriä

   -Talousvesikaivosta      _____ metriä

   -Naapurin tontin rajasta      _____ metriä

   Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys:

   -Tontin rajasta      _____ metriä

   Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys

   -rakennuksesta      _____ metriä

D. PUHDISTUSTEHOVAATIMUKSET

   Asiantuntijan lausunto VN:n asetuksen 542/2003 puhdistustehovaatimusten

   täyttymisestä.  

E. PERUSTELUT VAPAUTTAMISELLE LIITTYMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEN 

    JÄTEVESIVIEMÄRIIN              (Liite)

Kustannus-     Arvio viemäriin liittymiskustannuksista.              (Liite)

arvio

Muuta     Mahdolliset muut liitteet

huomioitavaa

Pakolliset     Piirustukset jätevesien käsittelystä ja käsittelylaitteiden sijainnista 

liitteet             (Liite)

    Asiantuntijan arvio VN:n asetuksen 542/2003 puhdistustehovaatimusten

    täyttymisestä.             (Liite)

Päiväys  ja     Paikka __________________     Päivämäärä ___/___ 200

allekirjoitus

 

    Allekirjoitus     Nimenselvennys


