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                  POIKKEAMISHAKEMUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ 

  ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT 

Palautusosoite: ymparistonsuojelu@leppavirta.fi (postiosoitteet lomakkeen lopussa) 

(Viranomainen täyttää) 

Diaarimerkintä 

 

 

Viranomaisen yhteystiedot 

Ilmoitus on saapunut  

 

 

 

  

                                        

1. KAIKKI KIINTEISTÖN HALTIJAT 

 

Kiinteistön haltijoiden nimet ja syntymäajankohdat, alleviivaa yhteyshenkilön nimi 

      

Hakijan osoite 

      

Hakijan sähköpostiosoite 
      

Hakijan puh.nro 
      

 Päätös voidaan toimittaa sähköpostiosoitteeseen  

2. TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ 

 

Sijaintikunta ja kylä 

      

Kiinteistötunnus 

      

Kiinteistön pinta-ala 

      

Osoite 
      

KÄYTTÖTARKOITUS 

 Ympärivuotinen asuinrakennus,     huoneistoala       m2 

 Vapaa-ajan asunto,                        käyttöaste noin       kk/vuosi 

 Muu, mikä?       

Kiinteistön asukasmäärä:       

Kiinteistöllä olevat rakennukset 

      

Montako erillistä jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kiinteistöllä on?      kpl 

 

 
3. PERUSTELUT TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISELLE (YSL 156d§)  

 - valitse yksi tai useampi perustelu, lisäperustelut kohdassa 4. Poikkeaminen myönnetään maksimis-

saan viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeamisen edellytyksenä on, että jätevesijärjestelmä toimii eikä 

aiheuta välitöntä ympäristön pilaantumista. 

 

     A) Poikkeamista haetaan jäteveden vähäisyyden perusteella __________ vuodeksi.  

 

     B) Kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella.  

          Kiinteistö liitetään viemäriverkostoon vuonna __________. 

 

     C) Poikkeamista haetaan kohtuuttomuuden perusteella __________ vuodeksi (rastita syy(t)). 

           Kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä asuvien korkea ikä tai muu vastaava elämäntilanteeseen liittyvä tekijä. 

           Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka näihin rinnastuva sosiaalinen este.  

           Rakennuksen kunto.  
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4. LISÄPERUSTELUT POIKKEAMISELLE  

Perustelut lyhyesti       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ALLEKIRJOITUKSET 

Paikka ja päivämäärä           
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Kaikkien kiinteistön haltijoiden /-omistajien allekirjoitukset 
 

 

 

 

      

 

Nimien selvennykset 

 

Jokaista jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kohti täytetään oma LIITE 1 –lomake. 
 
Hakemukseen on myös liitettävä asemapiirros (LIITE 2). Jos virallista asemapiirrosta ei ole, voi sellaisen 
piirtää itse. Asemapiirrokseen on merkittävä: 
-jäteveden käsittelyjärjestelmän sijainti 
-käsittelyjärjestelmän etäisyys ojiin, vesistöihin, talousvesikaivoihin ja rajoihin 
 
 
Toimipisteiden postiosoitteet (kuoreen tieto ”Keski-Savon ympäristötoimi/Ympäristönsuojelu”): 
 
Heinävesi: Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi 
Joroinen: Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen 
Leppävirta: PL 4, 79101 Leppävirta 
Pieksämäki: PL 101, 76101 Pieksämäki 
Varkaus: PL 208, 78201 Varkaus 
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