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1. Hakija Nimi 

 

Puhelin 

 

 Lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka 

____________________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite 

 

   

2. Kiinteistö Kiinteistön lähiosoite:  

  

 Kylä:  

 

Rek.nro:  

 Tila/tontin koko:   

                                                                m
2
 

Kiinteistön omistaja jos eri kuin hakija: 

 Toiminta-alueen vesihuoltolaitos:  

 

 Kiinteistö on 

☐  vakituisessa käytössä 

☐  tilapäisessä käytössä __________ kk/vuosi 

☐  asumaton/tyhjillään 

Kiinteistön  

rakennusvuosi: _________ 

 

henkilömäärä: __________ 

 Kiinteistöön kuuluu: 

☐  asuinrakennus 

☐  lomarakennus 

☐  saunarakennus 

☐  eläinsuoja 

☐  muu rakennus, mikä:__________________________  

 

Vapautusta haetaan: 

☐  asuinrakennus 

☐  lomarakennus 

☐  saunarakennus 

☐  eläinsuoja 

☐  muu rakennus, mikä: _____________ 

 

 Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso: 

☐ vesikäymälä (WC) ☐ lämminvesivaraaja ☐ suihku ☐ astianpesukone 

☐ kuivakäymälä, malli:  ☐ pyykinpesukone ☐ tiskiallas 
 

  

3. Talousvesi 

(täytettävä, 

mikäli 

haetaan 

vapautusta 

vesijohtover- 

Vesi otetaan: 

☐ omalla kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta, rakentamisvuosi: ______________ 

☐ omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta, rakentamisvuosi: ________________ 

☐ muualta, mistä ____________________________________________________ 

☐ sopimus veden käytöstä, liitteenä _______ 

Vedenottopaikan kunto: _________________ 

kostoon 

liittymisestä) 

Vedenottopaikalta rakennukseen 

☐ on vesijohto 

 

☐ ei ole vesijohtoa 

 Talousveden riittävyys 

☐ vesi riittää hyvin 

 

☐ vesi on ajoittain vähissä 

  

Arvioitu vedenkulutus _______ litraa/vuorokausi 

  

Arvio liittymiskustannuksista liityttäessä vesihuoltolaitoksen talousveteen ___________________ € 

  

Haettaessa vapautusta vesijohdosta liitteeksi tulee liittää terveysviranomaisen hyväksymä talousvesitutkimus 

 



 
4. Jätevesien 

käsittely ja 

johtaminen 

(Täytettävä 

jos haetaan  

Kiinteistöllä on  

☐ vesikäymälä (WC) 

☐ kompostikäymälä 

☐ muu (esim. kuivakäymälä, imutyhjennettävä), 

      mikä: _____________________________ 

Rakennuksessa  

☐ on viemäri 

☐ ei ole viemäriä 

vapautusta 

viemäriin 

liittymisestä) 

A. WC vedet johdetaan yhdessä muiden jätevesien 

kanssa: 

☐ _______ osaiseen saostuskaivoon 

☐ tiiviiseen umpisäiliöön, tilavuus _______ m
3
  

☐ pienpuhdistamoon merkki ja malli:  

     ________________________________________ 

 

    _________________________________________ 

 

☐Muualle minne: ____________________________ 

 

B. WC-vedet johdetaan (erillisviemäröinti): 

 

☐ _______ osaiseen saostuskaivoon 

☐ tiiviiseen umpisäiliöön, tilavuus _______ m
3
  

☐ pienpuhdistamoon merkki ja malli:  

     ________________________________________ 

 

    _________________________________________ 

 

☐Muualle minne: ____________________________ 

 C. Muut kuin WC- jätevedet johdetaan 

(erillisviemäröinti) 

☐ _______ osaiseen saostuskaivoon 

☐ tiiviiseen umpisäiliöön, tilavuus _______ m
3
  

☐ pienpuhdistamoon merkki ja malli:  

     ________________________________________ 

 

    _________________________________________ 

 

☐Muualle minne: ____________________________ 

Saostussäiliöistä vesi johdetaan: 

☐ maasuodattamoon, pinta-ala _____________m
2
 

☐ imeytyskenttään, pinta-ala _______________m
2
 

☐ imeytysojastoon, putkiston pituus _________ m 

☐ imeytyskaivoon-/kuoppaan 

☐ muualle, mihin _____________________________  

 

Käsittelylaitteisto on rakennettu vuonna ___________ 

 

  
Käsittelyjärjestelmän kunto: ☐  hyvä ☐  kohtalainen ☐  huono 

 

  

Käsittelyn jälkeen jätevesi johdetaan: 

☐  maahan ☐  ojaan ☐  vesistöön 
 

  

Arvio viemäriverkostoon liittymisen kustannuksista _____________________ € 

  

5. Hakemuk-

sen peruste-

lut 

Perustelut on esitettävä erillisessä liitteessä.  

   

6. 

Allekirjoitus 

Päiväys: 

 

 

Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 

   

7. Liitteet Hakemukseen liitettävä asiakirjat ja tiedot: 

1. Kartta kiinteistön sijainnista (1:20 000) 

2. Asemapiirros johon on merkitty kiinteistön vedenottopaikat ja jätevesijärjestelmä (1:500) 

3. Terveysviranomaisen hyväksymä talousvesitutkimus (tutkimus oltava alle vuoden vanha, Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus 401/2001) (jos haetaan vapautusta puhtaasta vedestä) 

4. Selvitys tai suunnitelma jätevesijärjestelmästä (jos haetaan vapautusta viemäristä) 

5. Perustelu vapautushakemukselle (liitettävä aina hakemukseen) 

 


