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Hakija

Nimi
Osoite

Puhelin
Sähköposti

Kiinteistön
omistaja
(jos eri, kuin
hakija)

Nimi
Osoite

Puhelin
Sähköposti

Kohteen
tiedot

Kiinteistötunnus

Vesihuoltolaitoksen nimi

Osoite, jos eri kuin hakijan

Tontin pinta-ala

m2
Rakennusvuosi

Kortteli/Kylä

Kiinteistön
käyttötarkoitus
rakennusluvan
mukaan
Vesihuoltopalveluiden tarve

Kiinteistössä
on viemäri
ei ole viemäriä
on vesijohto
ei ole vesijohtoa

pesukoneet
vesikäymälä
kuivakäymälä
suihku

kpl
kpl
kpl
kpl

Harmaiden jätevesien käsittelytapa
umpisäiliö
imeytyskenttä
muu, mikä?
Vesikäymälävesien käsittelytapa
umpisäiliö
imeytyskenttä
käsitellään yhdessä harmaiden jätevesien kanssa
muu, mikä?
Haettava
vapautusaika

m2

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

Vapautusta haetaan toistaiseksi.
Vapautusta haetaan siihen saakka,
kunnes:

uima-allas
poreallas
muu, mikä?

Perustelut
vapautuksen
hakemiseen

Perustelut esitetty erillisessä liitteessä

Katso ohje.

Kustannusarvion laatija
Verkostoon
liittymisen
kustannusarvio
Arvion laatimisen päivämäärä

Arvio esitetty erillisessä liitteessä

Päiväys ja
allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Liitteet

PAKOLLINEN LIITE 1: Asemapiirros (1:500 tai 1:1000), johon on
merkitty rakennusten lisäksi kiinteistöllä toteutettavat toiminnot (mm.
kiinteistön mahdollinen liittymiskohta vesihuoltolaitoksen viemäriin
sekä nykyisen jätevesijärjestelmän sijainti)
PAKOLLINEN LIITE 2: Selvitys tai suunnitelma jätevesien käsittelystä
Sijaintikartta
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
Maaperätutkimus, jos jätevesijärjestelmänä imeyttäminen
Perustelut vapautuksen hakemiseen

Ohjeita hakemuksen täyttämiseksi
Hakijan tulee esittää syyt, joihin vedoten vapautusta haetaan. Perusteluissa tulee ottaa kantaa
seuraaviin asioihin:
1. Hakijan käsitys liittämisen kohtuullisuudesta ja perustelut, jos katsoo liittämisen
kohtuuttomaksi. Kohtuullisuus arvioidaan aina. Kohtuullisuutta arvioitaessa voi ottaa huomioon
mm. liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai
muu vastaava erityinen syy. Lisäksi tulee liittää arvio aiheutuvista kustannuksista ja tehdyistä
investoinneista sekä niiden ajankohdasta.
2. Haittaako vapauttaminen vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
3. Aiheutuuko hakijan käsityksen mukaan jäteveden käsittelystä vaaraa terveydelle tai
ympäristölle tai naapurille. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, millainen jätevesijärjestelmä
kiinteistöllä on sekä arvio sen kunnosta, mitoituksesta ja puhdistustehosta sekä soveltuvuudesta
kiinteistölle.
Vapautusperusteet
Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä;
jos (1) liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien
kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn
vuoksi,
ja (2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Lisäksi, jos (3a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi
vaatimukset täyttävää talousvettä; tai
(3b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely
voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista;
tai (3c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin
liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin
asianmukaisesti.

