
KUHMON KAUPUNKI  SELVITYS JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ 
Rakennusvalvonta   (Luvan liitteeksi) 

 

 

Kiinteistön 
omistaja/haltija 
 

Nimi  
 

Osoite 
 

Puhelin virka-aikana 
 

Sähköposti 
 

Kiinteistön tiedot Kylä 
 

Tilan Rno 
 

Tilan pinta-ala m² 
 

Osoite 
 

Kiinteistön käyttötarkoitus 

Vakituinen asunto         Loma-asunto Muu, mikä:  

Asukkaita/käyttäjiä päivässä 
 

Loma-asunnon käyttöaste 
 

Asuinrakennuksen pinta-ala m² 
 

kk/vuosi 

Talousveden saanti 

Oma kaivo  Vesijohtoverkosta Muu, mikä:  

Vesi johdetaan rakennukseen 
Painevesi (verkosto, pumppu)   Muuten (esim. kantovesi), miten: 

Kuivakäymälä 
Etäisyys vesistöstä            metriä 
Kuivakäymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys rannasta        metriä  

Jäteveden 
käsittelyjärjestelmä 

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet 

Vesikäymäläjätevesiä ja pesuvesiä 
Pesuvesiä ainoastaan saunasta 

Ainoastaan pesuvesiä keittiöstä ja saunasta   
Muita jätevesiä, (esim. öljyisiä  vesiä), mitä:  

Vesikäymälän jätevedet johdetaan 

Umpisäiliöön, jonka tilavuus on       m³ 
Saostuskaivoon, lukumäärä            kpl, tilavuus          m³, poistoputkissa T-haarat          kyllä          ei 
Pienpuhdistamoon, tyyppi 
Johonkin muuhun käsittelyyn, josta annettava erillinen selvitys          

Saostuskaivosta vesikäymälän vedet johdetaan 
Maasuodattamoon (edelleen purkupaikkaan) 
Maahanimeyttämöön 

Imeytyskuoppaan 
Avo-ojaan 

Muut jätevedet (keittiö- ja pesuvedet) käsitellään 
Yhdessä vesikäymälän vesien kanssa 
Erikseen, johtamalla Umpisäiliöön 

Saostussäiliöön 
Maasuodattamoon 

Maahanimeyttämöön 
Pienpuhdistamoon, tyyppi  
Avo-ojaan 

Muuten, miten:  

Purkupaikan etäisyys 
Asuin- tms. rakennuksesta,           

 
Rantaviivasta         

Talousvesikaivosta tai 
vedenottamosta,         

Liitteet  
Kartta 

 
  Asemapiirros, josta ilmenee vesikaivon sijainti, 
jätevesien käsittelypaikat, johtamistapa ja -
suunta 

 
Muu, mikä 

Selvityksen antajan 
allekirjoitus  

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 
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