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JÄTEVESIEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 

Rakennus-/toimenpidelupahakemukseen liitettävä lomake jätevesien käsittelystä kiinteistöllä 

 Uusi jätevesijärjestelmä   Vanhan järjestelmän uusiminen   Ilmoitus jätevesien käsittelyssä syntyvästä kompos-

toitavasta ylijäämälietteestä   Ilmoitus käymäläjätteen kompostoinnista   Ilmoitus fosforimassojen hyödyntämisestä 

Hakija Nimi 

 

Puhelin 

 

Osoite ja postitoimipaikka 

 

Rakennuspaikka Rakennuspaikan osoite ja postitoimipaikka 

 

Tilan nimi ja RN:o 

 

Kylä 

 

Tontin pinta-ala 

 

Maaperä- ja 

pohjavesitiedot 

Kuvaus maaperän laadusta (erityisesti maaperän kerrosrakenne) 

 

 

Liitteeksi kairaustulokset, rakeisuusanalyysit, lausunnot ja vastaavat 

Kuvaus pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden ylin korkeus jätevesien puhdistuspaikalla 

 

Sijaitseeko kohde pohjavesialueella  kyllä     ei 

Rakennus Rakennuksen käyttötarkoitus ja huoneistoala 

 

Talousveden saanti 

 vesijohtoverkko   oma kaivo (kantamalla) 

 oma kaivo (pumpulla)   muualta, mistä _______ 

Käymälä  kuivakäymälä    vesikäymälä 

 ei käymälää    muu (liitteeksi selvitys) 

Käymälöiden lukumäärä _____ kpl 

Käyttäviä henkilöitä _____ kpl 

Varusteet  uima-allas    poreallas    amme    suihku _____ kpl    sauna    pyykinpesukone 

 astianpesukone    muu, mikä _________________________________________ (liitteeksi selvitys) 

 öljynerotuskaivo    rasvanerotuskaivo, lisäselvitys liitteessä 

Jätevesien 

käsittely 

Lyhyt kuvaus tulevasta jätevesien käsittelyjärjestelmästä (mm. menetelmä, mitoitus, materiaali, valmistaja) 

Suojaetäisyydet  Jätevesien käsittelypaikka Jätevesien purkupaikka 

Etäisyys asuin- tms. rakennuksesta m m 

Etäisyys lähimmästä tonttirajasta m m 

Etäisyys lähimmästä 

talousvesikaivosta/vedenottamosta 

m m 

Etäisyys vesistöstä (joki, puro, järvi) m m 

Jätevesien 

purkupaikka ja 

näytteenotto 

Jätevesien käsittelyjärjestelmän jälkeen jätevedet 

 johdetaan omalla maalla olevaan ojaan     johdetaan toisen maalla/rajalla olevaan ojaan (sopimus liitteenä) 

 imeytetään omalle maalle     imeytetään toisen maalle (sopimus liitteenä) 

Puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte 

 kyllä     ei     vain tulevasta     vain lähtevästä 
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Jätevesiasetuksen 

vaatimukset 

 Tällä lomakkeella esitetty jätevesijärjestelmä täyttää jätevesiasetuksen (209/2011) mukaiset jäteveden 

käsittelyvaatimukset (BHK7, fosfori, typpi). 

Yksilöity luotettava arvio tai laskelma puhdistustehokkuudesta on esitettävä erillisenä liitteenä. 

Käyttö- ja huolto  Käyttö- ja huolto-ohje laaditaan ennen järjestelmän käyttöönottoa 

 Kiinteistöllä tehdään ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmän hoito- ja huoltosopimus 

Kompostointi 

kiinteistöllä 

Kiinteistöllä kompostoidaan 

 jätevesijärjestelmän ylijäämälietettä 

 käymäläjätettä 

Kompostori (valmistaja, malli ja tilavuus)  

Tietoja 

kompostoinnista 

 Kompostoitavan aineksen arvioitu määrä on __________kg vuodessa.  

 Aines jälkikompostoidaan ___________kuukauden ajan. 

 Kompostoitunut aines hyödynnetään (missä) _____________________________________________________ 

Fosforimassojen 

hyödyntäminen 

kiinteistöllä 

 Jätevesijärjestelmässä syntyy _______kg fosforimassoja vuodessa.  

 Fosforimassat hyödynnetään omalla kiinteistöllä. Kuvaus miten ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Liitteenä olevan 

suunnitelman 

laatija 

Suunnittelija Koulutus ja kokemusvuodet alalla 

 

Haja-asutusalueen jätevesisuunnittelun FISE-pätevyys  

 kyllä _____-luokka     ei 

Osoite ja postitoimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Allekirjoitus  

 

Paikka ja päivämäärä                                             Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Toimitettavat 

liitteet 

 Peruskarttaote (Mittakaavassa 1:20 000) 

 Asemapiirustus (Mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirrok-

seen merkittävä selvästi mm. rakennusten, lähimpien kaivo-

jen (n. 150 m etäisyydelle) sekä kaikkien jätevesijärjestel-

mään liittyvien rakenteiden ja purkupaikan ja ojan sijainnit) 

 Luotettava arvio tai laskelma puhdistustehokkuudesta 

 Selvitys jätevesijärjestelmän rakenteesta ja 

toimintaperiaatteesta (rakennekuva ja 

toimintaseloste). Piirustuksista käytävä ilmi 

maastomittauksiin perustuvat korot. 

 Jätevesijärjestelmän mitoitustiedot 

 Muut liitteet, esim. naapurin suostumus ____ kpl 

TÄYTTÖOHJE 

Tämän lomakkeen liitteenä tulee olla suunnitelma jätevesien käsittelystä, kun kyseessä on jätevesijärjestelmän rakentaminen tai 

jätevesijärjestelmän uusiminen. Suunnitelma ja lomake esitetään Nurmijärven kunnan rakennusvalvonnalle rakennus-/toimenpideluvan 

hakemisen yhteydessä. Suunnitelma on laadittava silloin, kun haja-asutusalueelle rakennetaan uudisrakennus, jonka jätevesiä ei voida 

johtaa kunnalliseen viemäriin. Suunnitelma on laadittava myös silloin, kun haja-asutusalueella parannetaan vanhan kiinteistön 

viemäröintiä ja kun vanhaan rakennukseen tehdään olennainen laajennus tai vanhan rakennuksen kosteita tiloja muutetaan (jäteveden 

laatu/koostumus/määrä muuttuu). Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää huolellisesti. 

Suunnitelman teossa tulee noudattaa jätevesiasetuksessa (209/2011) ja erityisesti asetuksen liitteen 1 kohdissa 2A ja 2C mainittuja 

jätevesijärjestelmän suunnitteluun liittyviä määräyksiä ja ehtoja. Järjestelmän suunnittelun on perustuttava riittäviin maasto- ja 

maaperätutkimuksiin, pinta- ja pohjavesiolosuhteiden selvityksiin sekä tietoihin talousvesikaivojen sijainnista ja naapurikiinteistöjen 

jätevesien käsittelyjärjestelmistä. Jätevesijärjestelmän suunnitelman on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta sen perusteella voidaan 

rakentaa vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Suunnitelma on teetettävä pätevällä suunnittelijalla (mielellään FISE-pätevyys), jolla on 

kokemusta haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien suunnittelusta. 

Jätevesijärjestelmän osien sijainti tontilla on esitettävä niin, että niiden keskinäiset etäisyydet ja etäisyys talousvesikaivosta, rannasta, 

rajasta, tiestä ym. on esitetty asemapiirroksen mittakaavan mukaisesti. Suunniteltaessa maahan imeyttämistä tulee suunnitelmaan aina 

liittää tutkimuksiin perustuva selvitys maaperän sopivuudesta imeytykseen (maaperän rakenne, pohjaveden pinta). Jos puhdistetut 

jätevedet johdetaan naapurin ojaan tai rajaojaan, tulee suunnitelmaan liittää naapurin kirjallinen suostumus (perustuu vesilain 10 luvun 6 

§:ään). Jos puhdistetut jätevedet johdetaan tieojaan, tulee saada kirjallinen suostumus tiehoitokunnalta. Vastaava työnjohtaja/kvv-

vastaava seuraa jätevesijärjestelmän rakentamista ja tarkastaa järjestelmän ennen sen käyttöönottoa sekä merkitsee tekemänsä 

tarkastuksen jätevesijärjestelmän rakennusaikaiseen tarkastuslistaan. 

Lisätietoja jätevesijärjestelmistä saa mm. Suomen ympäristökeskuksen sivuilta www.ymparisto.fi/hajajatevesi ja Nurmijärven kunnan 

ympäristökeskuksesta ympäristöterveystarkastajalta, puh. 040 317 4641. 


