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YHTEYSTIEDOT 

Kiinteistön haltijan nimi 

 
Kiinteistötunnus 

Kiinteistön osoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelinnumero   Sähköpostiosoite 
 

Rosk’n Roll Oy Ab:n asiakasnumero 
 

 
KIINTEISTÖN KÄYTTÖTARKOITUS 

☐ Vakituinen asuminen     ☐ Vapaa-ajan asuminen    

☐ Muu, mikä? 

 
VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMINEN 

☐ Kiinteistöä ei ole liitetty kunnan tai osuuskunnan viemäriverkostoon. 

☐ Kiinteistö on liitetty kunnan viemäriverkostoon. 
➔ Siirry kohtaan allekirjoitus ja palauta lomake. Muita tietoja ei tarvitse täyttää. 

☐ Kiinteistö on liitetty osuuskunnan viemäriverkostoon.  
     Osuuskunnan nimi: 

➔ Siirry kohtaan allekirjoitus ja palauta lomake. Muita tietoja ei tarvitse täyttää. 

 
TALOUSVEDEN SAANTI 

☐ Painevesi rakennukseen (kunnan tai osuuskunnan vesijohto tai oma kaivo) 

☐ Kantovesi (vesi kannetaan sisään) 

 
KIINTEISTÖN VARUSTETASO 

☐ Vesikäymälä ☐ Kuivakäymälä, polttava tai pakastava käymälä 

☐ Suihku ☐ Astianpesukone ☐ Pyykinpesukone 

☐ Pihasauna, jossa painevesi ☐  Pihasauna, jossa kantovesi 

 
KIINTEISTÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELY 

☐ WC- ja pesuvedet käsitellään samassa järjestelmässä. 

☐ WC- ja pesuvedet käsitellään eri järjestelmässä. 

☐ Kiinteistöllä syntyy vain pesuvesiä (harmaita vesiä). 

☐ Kiinteistöllä ei ole jätevesien käsittelyjärjestelmää. Ilmoita mihin jätevedet johdetaan: 
 
 

 
KIINTEISTÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ 

☐ Umpisäiliö  kpl: tilavuus yht.:         m3 Säiliöön johdetaan  ☐ WC-vedet      ☐ pesuvedet 

☐ Saostussäiliö  kpl: tilavuus yht.:         m3 Säiliöön johdetaan  ☐ WC-vedet      ☐ pesuvedet 

☐ Pienpuhdistamo, merkki ja malli: 

Puhdistamoon johdetaan ☐ WC-vedet     ☐ pesuvedet 

☐ Harmaavesisuodatin tai vastaava, merkki ja malli: 

☐ Vähäisen jätevesimäärän käsittelyjärjestelmä, esim. kivipesä 
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Palautusosoite: Uudenmaan jätehuoltoviranomainen, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja tai ujlk@ujlk.fi  

Lisätietoja: Uudenmaan jätehuoltoviranomainen: ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145 

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TYHJENNYSTARVE 

Umpisäiliön tyhjennystarve (krt/vuosi): 

Saostussäiliön tyhjennystarve (krt/vuosi): 

Pienpuhdistamon tyhjennystarve (krt/vuosi): 

Muun järjestelmän tyhjennystarve (krt/vuosi): 

 

Jätevesijärjestelmän viimeisin tyhjennyspäivämäärä: 

Jätevesijärjestelmän tyhjentäjä: 

 
LIETESÄILIÖN TYHJENTÄMISEN RAJOITTEET 

☐ Lietesäiliötä ei voi tyhjentää talvikaudella (viikot 40–17) 

☐ Lietesäiliötä ei voi tyhjentää kelirikon aikana 

☐ Kulkureitillä on puomi tai muu lukitus 

☐ Pihassa ei ole kääntöpaikkaa, lieteauton on ajettava pihaan peruuttamalla 

☐ Lieteauton on jäätävä yli 45 m päähän lietesäiliöstä 

☐ Lietesäiliön ja lieteauton väliin jää yli 5 m korkeusero 

  
LIETTEEN OMATOIMINEN KÄSITTELY 

☐ Lietteet käsitellään omatoimisesti kiinteistöllä. 

☐ Lietteet luovutetaan naapurikiinteistölle käsiteltäväksi.  
     Käsittelijä (nimi ja osoite): 
 

Käsittelytapa (esim. kompostoimalla tai kalkkistabiloimalla ja peltoon levittämällä): 
 
 
 
 
 
Lietteen käsittelijän tulee täyttää ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä (www.ujlk.fi/lomakkeet). 
 

LISÄTIEDOT 

Kirjoita tähän mahdollisia lisätietoja jätevesijärjestelmään tai tyhjentämiseen liittyen: 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEKIRJOITUS 

Päivämäärä 
 
 
 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 


