Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia,
Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ
Tällä lomakkeella voi hakea sakokaivon pidennettyä tyhjennysväliä. Tiedot järjestelmän tilavuudesta ja käyttöasteesta ovat
erityisen tärkeät. Ilmoittamanne tiedot päivitetään jätehuollon asiakasrekisteriin. Päätös tyhjennysvälin pidentämisestä
toimitetaan hakijalle kirjallisesti. Päätös annetaan tiedoksi myös Sammakkokangas Oy:lle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.
KUNTA ___________________________

1. Kiinteistön
haltija /
omistaja

Nimi
Postiosoite (laskutusosoite)

Puhelinnumero

2. Kiinteistön
tiedot

Sähköposti

Kiinteistön osoite
Tilan nimi

Kiinteistörekisteritunnus

Rakennustyyppi

 omakotitalo

Kiinteistön käyttö

 asutaan ympäri vuoden
Asukkaiden lukumäärä ____
 satunnaisesti/ kesäisin keskimäärin ______ kuukautta vuodessa
Käyttäjien lukumäärä ____
 satunnaisesti/ ympärivuotisesti keskimäärin ______ kuukautta
vuodessa
Käyttäjien lukumäärä ____
 vesijohto

Talousveden saanti ja
varustelu

 vapaa-ajan asunto

 oma kaivo  kantovesi

Miten vesi lämmitetään?___________________________________
Lämminvesivaraajan koko?_________________________________
Kiinteistöllä on  astianpesukone  suihku  pyykinpesukone
Jokin muu vettä käyttävä laite tms. mikä?

___________________________________________________
___________________________________________________

Käymälä

 Kiinteistöllä on vesikäymälä
 Kiinteistöllä on kuivakäymälä (huussi), Miten kuivakäymäläjäte
käsitellään?______________________________________________
________________________________________________________
 Kiinteistöllä on kompostikäymälä
Valmistaja __________________________________________
Malli _______________________________________________
virtsa  kerätään erilleen, mihin________________________
 haihdutetaan
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3. Jätevesien
käsittely
Lisätietoa eri
järjestelmistä
löydät osoitteesta
jamk.fi/jatevesi

Saostussäiliö
Kunnallisten jätehuoltomääräysten 34 §:n mukaan saostussäiliöistä sekä pienpuhdistamoiden lietetiloista jätevesiliete
on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistö on ollut vuoden aikana merkittävästi käytössä.
Tyhjennykset tulee ensisijaisesti toteuttaa laitevalmistajan huolto- ja käyttöohjeiden mukaisesti.

 Jätevedet johdetaan ___ -osaisen saostussäiliön kautta
 maasuodattamoon
 maahanimeyttämöön  muualle ? ___________________
Kaivojen yhteenlaskettu tilavuus _______ m3
HUOM! Mikäli, et tiedä kokoa, voit ilmoittaa saostussäiliöiden halkaisijan ja syvyyden, mikä mitataan purkuputken
alaosasta kaivon pohjaan.

Kaivon syvyys ________ m ja halkaisija ________ m
Saostussäiliöön johdettavat jätevedet sisältävät  käymälävettä  pelkkiä pesuvesiä
Umpisäiliö
Umpisäiliöiden pinnantarkastus tulee tehdä vuosittain ja tyhjennys tarvittaessa.

 Jätevedet johdetaan umpisäiliöön, lkm
koko _____ m3
 Vain vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön
Pienpuhdistamot
Pienpuhdistamon tyhjennysväleissä tulee ensisijaisesti huomioida laitevalmistajan huolto- ja käyttöohje.

 Kiinteistöllä on pienpuhdistamo
Valmistaja ______________________________ Malli _________________________
 Pienpuhdistamon yhteydessä on tyhjennettävä sakokaivo
 Ylijäämälietteet kompostoidaan kiinteistöllä
Kaivo tulee tyhjentää ely-keskuksen ylläpitämään jätteenkuljetusrekisteriin hyväksytyn yrittäjän toimesta. Kiinteistön
haltija tilaa tyhjennyksen itse.

Kuinka usein jätevedet on tyhjennetty? ______________________________________________
Kuka tyhjentänyt? _______________________________________________________________
Jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi ______, onko kaivoa kunnostettu, milloin _____________
Milloin kaivojen kunto on tarkastettu? _______________________________________________
Kuka ne on tarkastanut? __________________________________________________________
Puhdistettu jätevesi johdetaan  maahan  ojaan  muualle, minne? ____________________
4.
Tyhjennysvälin
pidentäminen

Jätehuoltoviranomainen voi myöntää saostussäiliöiden tyhjennysväliin poikkeuksen erityistapauksissa, jos kiinteistö ei
ole ollut käytössä ollenkaan tai kiinteistön käyttö on vähäistä ja näin ollen lietteitä syntyy vähäisiä määriä. Pidennetyn
tyhjennysvälin voi saada vakituisilla asunnoilla korkeintaan kahdeksi vuodeksi ja vapaa-ajan asunnoilla korkeintaan
kolmeksi vuodeksi.

Täyttämällä
tämän kohdan voi
hakea kiinteistön
sakokaivolle
pidennettyä
tyhjennysväliä.

 Haen lupaa jätevesikäsittelyjärjestelmän tyhjennysvälin pidentämiseksi
Perustelut:

5. Hakijan
allekirjoitus

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistössä tapahtuvista muutoksista
jätehuoltoviranomaiselle.

Lomakkeen palautus

Paikka ja aika

Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13, Sivulantie 11, 43101 Saarijärvi
jatelautakunta@saarijarvi.fi

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Jätehuoltoasiamies 050 3903 765
Jätehuoltosuunnittelija 044 4598 249

