
Selvitys talousjätevesijärjestelmästä

Turun kaupunki Uusi jätevesijärjestelmä
Rakennusvalvontatoimisto Vanhan järjestelmän uusiminen
25.11.2004

Rakennus- K:osa/kylä Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka Tontti/Määräala tilasta ja RN:o
paikka

Rakennuspaikan osoite Rak.paikan pinta-ala:

Kaavatilanne: Asemakaava Yleiskaava Suunnittelutarvealue
Ei kaavaa

Rakennuspaikka sijaitsee:        Pohjavesialueella ( I- tai II-luokka) Kyllä Ei
       Ranta-alueella ( 100 m) Kyllä Ei
       Taajaan rakennetulla alueella Kyllä Ei

Lähtötiedot        Omakotitalo        Lomarakennus Sauna

       muu, mikä?_____________________________   Rak.kerrosala:______ m2       Huoneluku:_______

Korkeusero alimman viemäröidyn tason ja purkupaikan välillä:______m2
Hakija Nimi

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana

Talousvesi Omasta Rengaskaivosta Porakaivosta
       Osuuskunnan vesijohtoverkostosta
       Vesilaitoksen vesijohtoverkostosta
       Muusta, mistä?

Arvioitu vedenkulutus ____________  l/vrk       tai Asukasmäärä __________ hlöä

Käymälä- Kohteen käymäläratkaisu
tyyppi        Vesikäymälä  ______ kpl

       Kompostikäymälä
       Muu (esim. kuivakäymälä, imutyhjennettävä), mikä?___________________________________________

Jätevesien        Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön Umpisäiliön tilavuus: ____________ m3
esikäsittely

       Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön Umpisäiliön tilavuus: ____________ m3

Umpisäiliön materiaali muovi betoni muu, mikä? ___________________

Kaikki jätevedet johdetaan 3-osaisen saostussäiliön, vesitilavuus ______________________ m3
kautta jatkokäsittelyyn

Harmaat jätevedet johdetaan 2-osaisen saostussäiliön, vesitilavuus ______________________ m3
3-osaisen saostussäiliön, vesitilavuus ______________________ m3

kautta jatkokäsittelyyn

Saostussäiliön materiaali muovi betoni muu, mikä? ___________________
Varo- ja hälytyslaitteiden (umpisäiliössä aina tarpeellinen) suunniteltu toiminta ja sijoituspaikka:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Saostussäiliön ikä   __________ vuotta
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Jatko-        Maahan imeytys
käsittely Imeytyskentän maaperätutkimus perustuu rakeisuusanalyysiin

Tekijä: Nimi ______________________________________________________
Koulutus (kelpoisuus) ______________________________________________________
Yhteystiedot ______________________________________________________

Maaperän laatu:
sora hiekka karkea siltti muu, mikä? _________________
lausunto liitteenä

Pohjaveden taso mitattuna imeytyskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) __________ m
Kallion pinta mitattuna imeytyskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) __________ m

Imeytyskentän pinta-ala __________ m2
Imeytysputkiston pituus __________ m
       Maasuodatus
Suodatuspinta-ala __________ m2

Pohjaveden taso mitattuna suodatuskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) __________ m
Kallion pinta mitattuna suodatuskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) __________ m

       Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo
Valmistaja ______________________ Malli ____________________

       Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin
Valmistaja ______________________ Malli ____________________

       Jokin muu, mikä?

Käsittelyn Järjestelmään tulee kuulua näytteenottokaivo, jotta puhdistustehoa voidaan tarkkailla.
jälkeen Puhdistamossa käsitelty jätevesi johdetaan purkuputkella avo-ojaan omalla maalla

       Muualle, minne? toisen maalla olevaan avo-ojaan
kiinteistön rajalla olevaan ojaan

Suoja- Maahanimeyttämön, maasuodattimen ja pienpuhdistamon suojaetäisyydet:
etäisyydet Kiinteistön rajasta ___________ m >5 m

Vesistöstä ___________ m >20 m
Talousvesikaivosta tai lähteestä ___________ m >20 m

Purkupaikka:
Asuin- tai lomarakennuksesta         oma ___________ m      naapuri __________ m
Kiinteistön rajasta ___________ m >5 m
Vesistöstä ___________ m      >20 m
Talousvesikaivosta tai lähteestä ___________ m >20…50 m maastosta ja

maaperästä riippuen
Arvioitu BHK7 __________ % >90 % Peruste:
puhdistus- Kokonaisfosfori __________ % >85 % ___________________________________________
teho Kokonaistyppi __________ % >40 % ___________________________________________

Laatija Nimi Koulutus Puhelin virka-aikana

Allekirjoitus Päiväys

Hakija Allekirjoitus Päiväys

Ympäristön- Nimi Leima
suojelutoi-
miston Allekirjoitus Päiväys
hyväksyntä

Ohjeet Hyväksytty selvitys on liitettävä rakennuslupahakemukseen sekä vesi- ja viemäripiirustuksiin.

Liitteet >Asemapiirros (A4), josta ilmenee käsittelytapa, jv-järjestelmän laitteet (saostuskaivot, kenttä, umpisäiliö,
  pienpuhdistamo, näytteenottokaivo) purkupaikka sekä etäisyydet rajoista, kaivoista ja vesistöistä.
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