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Lupatunnus: ______.______.______ 
 
Kiinteistön tiedot 

Kiinteistötunnus 
______.______.______.______ 

Kiinteistön nimi 
 

Kylä 

Kiinteistön osoite 
 

Kiinteistön pinta-ala 
 

 

 
Rakennuksen tiedot 

Pysyvä rakennustunnus PRT 
 

Rakennuksen käyttötarkoitus 
 

Käyttöaste 
 

Pinta-ala k-rm2 

 
hum2 

 
 
 

 
Kiinteistön omistajan / Luvan hakijan tiedot 

Nimi 
 

Sähköpostiosoite 
 

Puhelinnumero 

Postiosoite 
 

 
Talousvesi 

☐ oma rengaskaivo (painevesi) ☐ oma porakaivo (painevesi) ☐ __________________________ 

☐ osuuskunnan vesijohtoverkko ☐ kunnan vesijohtoverkko 

 
Jätevesi 
Kiinteistöllä sijaitsevat seuraavat rakennukset, joissa jätevesiä muodostuu sekä niiden varustelutaso 

☐ päärakennus ☐ jossa sauna ☐ saunarakennus ☐ _________________ 

wc ☐ vesi ☐ kemiallinen wc ☐ vesi ☐ kemiallinen wc ☐ vesi ☐ kemiallinen wc ☐ vesi ☐ kemiallinen 

☐ suihku ☐ suihku ☐ suihku ☐ suihku 

☐ amme ☐ poreallas ☐ amme ☐ poreallas ☐ amme ☐ poreallas ☐ amme ☐ poreallas 

☐ pyykinpesukone ☐ pyykinpesukone ☐ pyykinpesukone ☐ pyykinpesukone 

☐ tiskiallas 

☐ astianpesukone 

☐ tiskiallas 

☐ astianpesukone 

☐ tiskiallas 

☐ astianpesukone 

☐ tiskiallas 

☐ astianpesukone 

☐ kantovesi ☐ kantovesi ☐ kantovesi ☐ kantovesi 

☐ lattiakaivo ☐ lattiakaivo ☐ lattiakaivo ☐ lattiakaivo 

☐ lämminvesivaraaja 

_____ litraa 

☐ lämminvesivaraaja 

_____ litraa 

☐ lämminvesivaraaja 

_____ litraa 

☐ lämminvesivaraaja 

_____ litraa 

 
Käymälätyyppi kun tontilla on erillinen käymäläratkaisu 
 

Käymälöiden lukumäärä _____ kpl Käyttäjien lukumäärä _____ hlö 
 

☐ komposti- tai kuivakäymälä ☐ jossa virtsa erotellaan  

☐ muu käymälä (esim. kemiallinen), mikä _______________________________________________________ 
 

 
Suojaetäisyydet 

 Jätevesien käsittelypaikka (m) Puhdistetun jäteveden purkupaikka (m) 

Kiinteistön rajasta   

Talousvesikaivosta (oma)   

Talousvesikaivosta (naapuri)    

Ojasta   

Vesistöstä (puro, joki, järvi, meri)   
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Maaperä ja pohjavesi 
 

Käsittelypaikan maaperätutkimus ☐ perustuu analyysiin ☐ tehty silmämääräisesti. 
 

Pohjaveden pinnan ylin korkeus käsittelypaikalla on __________ m. 
 

Tulvavesi ☐ nousee ☐ ei nouse jätevesien käsittelypaikalle. 
 
 

Maaperän laatu jäteveden käsittelypaikalla 

☐ sora ☐ moreeni ☐ hiekka ☐ savi ☐ jokin muu ________________________________ 

 

 

Jäteveden jatkokäsittely Puhdistetun jäteveden purkupaikka 

☐ maasuodatin omalla maalla ☐ oja omalla maalla 

☐ maaimeytys omalla maalla ☐ rajaoja (liitteenä naapurin suostumus2) 

☐ pienpuhdistamo (liitteenä tyyppiselvitys1) ☐ oja naapurin puolella (liitteenä naapurin 

suostumus2) 

☐ jokin muu ☐ maaimeytys omalla maalla 
 
 

Jätevesien käsittelyjärjestelmä 

☐ wc-ja pesuvedet johdetaan 3-osasien saostuskaivon kautta jatkokäsittelyyn 

☐ wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet 2-osasien saostuskaivon kautta jatkokäsittelyyn 

☐ wc- ja pesuvedet johdetaan umpisäiliöön 

☐ wc-vesiä ei synny, pesuvedet johdetaan 2-osaisen saostuskaivon kautta jatkokäsittelyyn 

☐ vähäisille jätevesimäärille on siihen tarkoitettu maaperäkäsittely 

☐ pienpuhdistamo tai jokin muu (tarkempi selvitys liitteenä1) ___________________________________________ 

 
Saostuskaivot 

materiaali ☐ betoni ☐ teräs ☐ muovi / lasikuitu ☐ muu  tilavuus _____ m3. 
 

Umpisäiliö 

materiaali ☐ betoni ☐ teräs ☐ muovi / lasikuitu ☐ muu  tilavuus _____ m3. 
 

☐ On ☐ Ei ole varustettu täyttymisen ilmaisimella. 

 

Laitteen tiedot jne. ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 
Liitteet 

☐ Asemapiirros: 

- mittakaava 1:200 tai 1:500 
- korkeuskäyrät, talousvesikaivojen sijainti, jäteveden käsittely- ja purkupaikka, etäisyydet rakennuksiin, 

naapurin rajaan, vesistöön jne. 

☐ Peruskarttaote mittakaavassa 1:20 000 tms., josta rakennuspaikan sijainti ilmenee 

☐ Kaavaote 

☐ Tarvittaessa: Poikkeamisluvan kopio ☐ Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä 

☐ Tarvittaessa: Pienpuhdistamon tyyppiselvitys1 ☐ Tarvittaessa: Naapurin suostumus2 

 

 
Tässä suunnitelmassa annetut tiedot vakuutan oikeiksi 
 
____.____. 20____  _________________________ 
  Allekirjoitus 

 
Suunnitelma tulee liittää tarkastuksen jälkeen sähköiseen lupajärjestelmään ko. lupatunnuksen alle 
kohtaan Suunnitelmat ja liitteet (Suunnitelmat). 


