
HUITTISTEN KAUPUNKI 1(4)
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

2.1.2013

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE, HUOLTOKIRJA

Saapumispäivä ____/____20____
Käsittely        ____/____20____

1.

Kiinteistön
omistaja /
haltija

Nimi

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite

2.
Kiinteistön
tiedot

Kylä Tila/määräala tilasta ja RN:o Tilan pinta-ala             m2

Asuinrakennuksen
pinta-ala                  m2

Osoite

Kiinteistön käyttötarkoitus

 ympärivuotinen asuinrakennus
 kesämökki, mökin käyttöaste n. ____________kk/a
 muu, mikä

Asukkaita / käyttäjiä
 _______ lkm

 vuokra-asunto
 omistusasunto

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________      _

Talousveden saanti

 Kunnallinen vesijohto  Rengaskaivo   Porakaivo  Muu, mikä

3.
Jätevesien
johtaminen

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet

 käymäläjätevedet ja pesuvedet
 ainoastaan pesuvedet keittiöstä ja saunasta
 pesuvesiä ainoastaan saunasta
 muita pesuvesiä (esim. öljyisiä vesiä), joiden alkuperä

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Käymäläratkaisu

 vesikäymälä
 kompostikäymälä
 kemiallinen käymälä
 muu kuivakäymälä (huussi, puucee)

 jätteet jälkikompostoidaan
 ei kompostointia, vaan jätteet _______________________________

                                                                                                                    _______________________________
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Ulkokäymälän etäisyys rannasta _______ m
Käymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys rannasta ______m
Käymäläjätevedet johdetaan   tiiviiseen jätevesisäiliöön, jonka tilavuus on    _____m3

 saostuskaivoihin, joiden
                                                                              lukumäärä _______kpl
                                                                              yhteenlaskettu tilavuus_______ m3

rakennusvuosi___________
                                                                              materiaali _________________                                               _
                                                                              poistoputkissa T-haarat (kyllä/ei) ___________________    __

 muualle, mihin __________________________________________

Saostuskaivoista jätevedet johdetaan  maasuodatukseen (minkä jälkeen kootaan tarkastuskaivoon ja joh -
                                                                taan sieltä putkella purkupaikkaan)

 imetykseen (vesi imeytetään maaperään)
 pienpuhdistamolle, jonka tyyppi ____________________________
 avo-ojaan
 salaojaan

Muut jätevedet käsitellään  yhdessä käymäläjätevesien kanssa
 erikseen

Erikseen käsiteltynä vedet johdetaan  tiiviiseen jätevesisäiliöön
 saostuskaivoihin
 pienpuhdistamolle, jonka tyyppi _____________________________
 maasuodatukseen
 imeytykseen
 avo-ojaan
 salaojaan

Käsitellystä jätevedestä saa näytteen helposti (kaivo tai vastaava)  kyllä  ei

Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys vesistöstä __________ metriä

Jätevesien käsittelyjärjestelmien kunto (arvioperusteena: säiliöiden materiaali ja tiiviys, saostuskaivojen
tyhjennysväli, imeytyskaivon kunto, toimintaympäristö: kaltevuus ja maalaji)

  hyvä  kohtalainen  huono

Jätevesijärjestelmän ikä       ________ vuotta

Järjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
SELVITYKSEN LIITTEET

- Asemapiirros (aina oltava), josta ilmenee jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien
purkupaikat

- Pienpuhdistamon käyttö- ja huolto-ohje
- Piirustus umpisäiliöstä / saostussäiliöstä

Käyttö- ja huolto-ohje
Päivämäärä          _________________________
Allekirjoitus          _________________________
Nimenselvennys  _________________________
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KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

1.
Järjestelmä

Yleiskuvaus järjestelmästä ja sen käyttöohje. Selvitys hoitoa ja huoltoa vaativista kohteista ja hälytyslaitteista ja
siitä, kuinka toimitaan yleisimmissä vikatilanteissa.

2.
Yhteystiedot

Suunnittelijan, rakentajan, kuntotarkastajan ja tyhjentäjän nimet ja puhelinnumerot

3.
Saostussäiliöt

Ohje kuntotarkastuksesta ja lietteenpoistosta ja siitä, kuinka usein ne suoritetaan

4.
Umpisäiliöt

Ohje säiliön täyttymisestä osoittavan hälytyslaitteen kuntotarkastuksesta ja säiliön tiiviyden seurannasta ja
siitä kuinka usein ne suoritetaan

5.
Imeytysojasto
Imeytyskenttä
Suodatusojasto
Suodatuskenttä
Imeytyskaivo

Ohje jakokaivon ja imeytyskaivon sekä imeytysputkistojen puhdistamisesta sekä niiden kunto- ja
kelpoisuustarkastuksesta. Ohje imeytysputkiston padotuksen hälytyslaitteen kuntotarkastuksesta. Ohje siitä,
kuinka usein tässä mainitut  toimet suoritetaan.

6.
Pienpuhdistamo

Ohje ylijäämälietteen poistosta, laitteiden ja hälytysjärjestelmän kunto- ja kelpoisuustarkastuksesta ja siitä,
kuinka usein ne suoritetaan

7.
Lisätietoja
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HUOLTOKIRJA

Päiväys Tapahtuma (esim. Umpisäiliön tyhjennys, järjestelmän osien tarkastus, huolto, yms. ja sen suorittaja)
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