
HAKEMUS 
Vapautus liittymisestä vesijohtolaitoksen viemäriin 
(Vesihuoltolaki 119/2001 11 §) 

 
 
Hakija Nimi 

 
Lähiosoite 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

Yhteyshenkilö 
 

Puhelin 

Kiinteistön 
tiedot 

Kohteen osoite 
 
 

Kinteistön RNo 

Kiinteistön käyttö: 
  Vakituisessa käytössä                                                 Asukasmäärä:  ____   henkeä 

  Loma-asunto, käytössä:______kk/vuosi                    Asukasmäärä:  ____   henkeä 

  Muu, mikä? ________________________                Asukasmäärä: ____    henkeä 
 
Talousvedet hankitaan: 

 Vesijohtoverkosta 

 Omasta kaivosta 

 Muualta, mistä? ___________________________________________________ 
   
Kiinteistössä on: 

  WC  ___  kpl.    Suihku ___  kpl.    Sauna ___  kpl.    Pesuallas  ____kpl. 

  Pesukone ___  kpl.    Tiskikone  ___ kpl.       
 

Jätevesien 
käsittely  
 

WC:n jätevedet johdetaan: 
  umpisäiliöön, tilavuus _____ m3, varustettu täyttymishälyttimellä   kyllä   ei 

  pienpuhdistamoon,  jonka malli_________________________________________ 

  saostussäiliön kautta ojaan 

  saostussäiliön kautta vesistöön  

  saostussäiliön kautta maasuodattamoon, pinta-ala  ______m2,  rakennusvuosi: _____ 

  saostussäiliön kautta maahanimeyttämöön, pinta-ala _____ m2, rakennusvuosi: ____ 

  Jätevedet käsitellään muulla tavalla, miten? _________________________________ 
 
 
Muut jätevedet (talouden pesuvedet) käsitellään: 

  yhdessä WC:n jäteveden kanssa 

  erikseen 
 
Muut jätevedet johdetaan: 

  umpisäiliöön, tilavuus ____ m3, varustettu täyttymishälyttimellä   kyllä  ei  

  pienpuhdistamoon, jonka malli:____________________________________ 
  saostussäiliön kautta ojaan 

  saostussäiliön kautta vesistöön  

  saostussäiliön kautta maasuodattamoon, pinta-ala  ______m2, rakennusvuosi: ______ 

  saostussäiliön kautta maahanimeyttämöön, pinta-ala _____ m2, rakennusvuosi:_____ 

  Muut jätevedet käsitellään muulla tavalla, miten?  __________________________ 
 
 
Saostussäiliöt: 
Lukumäärä ______ kpl.   Tilavuus ______ m3     Materiaali: __________________ 
 
Rakennusvuosi:__________          Tyhjennys: ________kertaa vuodessa  
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 Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän suojaetäisyys: 

vesistöstä: ______ m 

talouskaivosta: _______ m 

kiinteistön rajasta: _______ m  

 

Vesilaitoksen jätevesijohdon etäisyys tonttirajaan on  _____    m. 

Vesilaitoksen jätevesijohdon etäisyys rakennukseen on   _____     m. 

Perustelut 
vapautuksen 
saamiseksi 
 

Hakijan perustelut vapautuksen saamiseksi (katso ohjeet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perustelut erillisessä liitteessä nro 
Kustannus-
laskelma 

 

Yksityskohtainen arvio liittymiskustannuksista:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kustannuslaskelma erillisessä liitteessä nro 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

 
 
Paikka ja päivämäärä                                      Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 

Liitteet Vapautushakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: 
 

  Asemapiirros, jossa on esitetty jätevesien johtaminen  ja suunnitelma 
jätevesijärjestelmästä  

  Kustannuslaskelma liittymiskustannuksista 
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Ohje hakemuksen laatimisesta ja perusteluista 
 
Vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, 
jos 

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle 
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta 
aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen 
palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, ja 

3) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja 
käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.  
 

Vapautushakemukseen on liitettävä perustelut miksi vapautusta haetaan. Jotta vapautus 
voidaan myöntää, kaikkien edellä mainittujen (1-3) edellytysten on täytyttävä. Jos vapautusta 
perustellaan liittämisestä aiheutuvilla kohtuuttomilla kustannuksilla, hakemukseen on 
liitettävä kustannuslaskelma tai muu selvitys. 
 
Perustelut voi esittää kokonaan erillisessä liitteessä vapaamuotoisesti. 
 
Jennie Wikström 
Ympäristötarkastaja 
Puh. nro: 06-7857 231 tai 044-78 77 231 
 


