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PYHÄRANNAN KUNTA 
TEKNINEN TOIMI 

 
POIKKEAMISHAKEMUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ 
(Ympäristönsuojelulaki 527/2014 156 d §) 
 

Kiinteistön 
haltijat 

Kiinteistön haltijoiden nimet ja syntymäajat 
 
 
 
 

Osoite 
 
 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Kiinteistön 
omistaja 
(jos eri, kuin  
hakija) 

Nimi Yhteystiedot 

Kohteen  
sijainti 

Kiinteistötunnus 
 

Osoite, jos eri kuin hakijan Tontin pinta-ala 

Kiinteistön 
käyttö 

 vakituinen asunto, asukkaita………..henkilöä, pinta-ala………m2 
 vapaa-ajanasunto, käyttövuorokausia……………. vuodessa 
 muu, mikä…………………………………………………………………. 

 
Vedenkulutus……….m3/vuosi 
 

Talousveden 
hankinta 

Talousveden hankinta 
 omalla kiinteistöllä oleva rengaskaivo  
 oma kiinteistöllä olevaporakaivo  

 
 muualta, mistä………………… 
 vesijohtoverkosta (sopimus liitteenä) 

Jätevesien 
käsittely 

Kiinteistössä on  
 viemäri          
 ei ole viemäriä 

 

 
 pesukoneet……….kpl 
 vesikäymälä………..…kpl 
 kuivakäymälä..……..…kpl 
 suihku……………..…kpl 

 
 uima-allas    
 poreallas    
 muu (liitteeksi selvitys) 

Vesikäymäläjätevedet 
 Vesikäymälävedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on………..…m3 
 Vesikäymälävedet käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa muulla tavoin 

 
Kaikki jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta 
       imeytyskaivoon, kivipesään tms. 
       ojaan  
       vesistöön 
       imeytyskenttään, pinta-ala…………m2     
       maasuodattimeen, pinta-ala………..m2    
 
 
 

 
 
Saostuskaivojen  
lukumäärä………..…kpl  
tilavuus………..……m³ 
materiaali………..……… 
rakennusvuosi………..……… 

  Kaikki jätevedet johdetaan  
      umpisäiliöön, jonka tilavuus  

on   ……………. m3 
materiaali………..……… 
rakennusvuosi………..……… 

 

 
Umpisäiliön täyttymisenestohälytin  

 kyllä  ei 
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 Kaikki jätevedet johdetaan pienpuhdistamoon, valmistaja…………………malli…………… 

 
 Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten………………………………………………… 

      

Puhdistetut jäteveden johdetaan 
 omalle kiinteistölle    
 rajaojaan.  

 
 naapurikiinteistölle.  
 muualle, minne?......................................... 

 

Kuvaus maaperän laadusta 
 
 
 

Pohjaveden ylin 
korkeus jätevesien 
puhdistuspaikalla 
 

Kohde sijaitsee 
luokitellulla pohja-
vesialueella   
  kyllä    ei  

Haettava va-
pautusaika 

 Vapautusta haetaan toistaiseksi. 

 Vapautusta haetaan………….. saakka. 

Perustelut talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiselle (YSL 156 d §). 
Valitse yksi tai useampi perustelu. 

A) Poikkeusta haetaan jätevesien vähäisyyden perusteella  

Perustelut: 

 

 

 

 

 

B) Poikkeusta haetaan kohtuuttomuuden perusteella (Huom. Selvitys toimien kohtuuttomuudes-

ta toimitetaan erillisellä liitteellä)  

 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä                               
 
 
Hakijan allekirjoitus   
 
 
 
Nimenselvennys 
 
 
 

Liitteet   Asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen       
sijainnit sekä rajat ja talousvesikaivot 

 Selvitys jätevesijärjestelmästä 
 Selvitys toimien kohtuuttomuudesta 
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Talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta poikkeamisen edellytykset  
(ympäristönsuojelulaki 527/2014) 156 d § 
 

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksis-
ta 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. 
 
Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö 
huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuor-
mitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaati-
vuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuutto-
muutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon: 
1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella; 
2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät 
erityiset tekijät; 
3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. 
 
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai 
hallinta vaihtuu 
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