
                                                           

HAKEMUS / ILMOITUS

Hakija
Nimi

Tontin / tilan p-a

omasta kaivosta

Postiosoite

Kunnanosa tai kylä

Puhelin kotiin / työhön

Vastaanottaja

Rakennuspaikan osoite

Käyttövesi talouteen otetaan

Vesikäymälöiden lukumäärä

Huuhteluvesi otetaan

Kaivon hyötytilavuus, m3

Säiliön hyötytilavuus, m3

Käsitellyt jätevedet johdetaan

Säiliön materiaali

Muut jätevedet käsitellään

vesijohtoverkosta

muualta, mistä

omasta 
kaivosta

omalla maalla ojaan, joka
jatkuu toisen maalle

vesijohto-
verkosta

muualta, mistä

Korttelin nro tai tilan nimi, RNo

Kaavoitustilanne

Jätevesi johdetaan

Käyttäviä henkilöitä

Huuhteluun tarvittava vesimäärä
(l/käyttökerta)

Vesikäymälän tyyppi

omalla maalla olevaan ojaan

tiiviiseen jätevesisäiliöön

saostuskaivoon

tavanomainen alipaine
vähän vettä
käyttävä
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Terveydensuojeluviranomainen

Rakennuspaikka

Vesikäymälä

Muut jätevedet

Jätevesien 
purkupaikka

LAUSUNTO

Hakijan
allekirjoitus

Liitteet

johonkin muuhun käsittelyyn, josta annettava erillinen selvitys (Liite nro                )

toisen maalla / rajalla olevaan ojaan

yhdessä käymäläveden kanssa

Purkupaikan etäisyys lähimmästä

vesistöön (puro, joki, järvi)

erikseen

talousvesikaivosta tai vedenottamosta, masuin- tms. rakennuksesta, m

Säiliön hyötytilavuus, m3

Osastojen lukumäärä

toisen maalle

Käsitellyt jätevedet imeytetään

omalle maalle

Jätevesi johdetaan

Kaivon hyötytilavuus, m3

Säiliön materiaali

Osastojen lukumäärä
tiiviiseen jätevesisäiliöön

saostuskaivoon

johonkin muuhun käsittelyyn, josta annettava erillinen selvitys (Liite nro                )

rantaviivasta, m

omalla maalla ojaan, joka
jatkuu toisen maalleomalla maalla olevaan ojaan

toisen maalla / rajalla olevaan ojaan vesistöön toisen maalle

Jätevesi imeytetään

omalle maalle

Selvitys jätevesien käsittelystä

Ympäristönsuojeluviranomainen

Lupa jätevesien johtamiseen 

Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus

Asemapiirros, josta ilmenee talousvesikaivon sijainti,
jätevesien käsittelypaikat, johtamistapa ja -suuntaAluekartta

Terveys-
viran-
omainen

Ympäristön-
suojelu-
viran-
omainen

Muu, mikä

Vaatii jätevesien johtamisluvan

Rautavaaran kunta
PL 24
73901 RAUTAVAARA

Täyttöohje (klikkaa kenttää)
1) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla).2) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla.3) Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka VOIDAAN SULKEA VASEMMAN YLÄKULMAN LAATIKOSTA, ohjeen ollessa aktiivinen. Ohje aktivoidaan klikkaamalla kenttää. Ohje voidaan AVATA KAKSOISKLIKKAAMALLA keltaista ohjeikonia.4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla.6)  Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi sen.

Allekirjoitus
Allekirjoita lomake tulostuksen jälkeen.
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