
VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN         
LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA 
Vesihuoltolaki 119/2001 11§ JA 17c§ 

YMPÄRISTÖTOIMIALA 
Ympäristönsuojelu

1 Vapautusta 
    haetaan  

 Vesijohtoon liittymisestä 
Jätevesiviemäriin liittymisestä 
Hulevesiviemäriin liittymisestä  ( Hulevesi: sade-ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvesi) 

2 Kiinteistön  
   omistaja      

Nimi Puhelin 

Lähiosoite Postinumero ja –toimipaikka 

3 Hakija, jos eri 
    kuin kiinteistön 
    omistaja 

Nimi Puhelin 

Lähiosoite Postinumero ja –toimipaikka 

4 Kiinteistön 
   tiedot 

Kohteen osoite 

Kaupunginosa Kortteli/kylä Tontti/tilan RN:o Tontin pinta-ala, m² 

Rakennusvuosi       Henkilömäärä 

Kiinteistöön kuuluu       Vapautusta haetaan 
Asuinrakennus       Asuinrakennus    
Kesämökki               Kesämökki 
Eläinsuoja     Eläinsuoja  
Sauna        Sauna 
Muu rakennus, mikä Muu rakennus, mikä 

Kiinteistön käyttö 
Vakituisessa käytössä 
Tilapäiskäytössä      kk/vuosi 
Asumaton/tyhjillään 

5 Selvitys talous- 
   veden hankin- 
   nasta 

Vesi otetaan 
Omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta 
Omalla kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta 
Muualta, mistä     

Veden riittävyys 

Arvioitu vedenkulutus       l/vrk 
Vesi riittää talouden tarpeisiin        Vesi ajoittain vähissä 

6 Jätevesien 
   käsittely 

 Kuivakäymälä, malli 
Vesikäymälä 

Puh.  (02) 2623 411 ymparistonsuojelu@turku.fi YMPÄRISTÖTOIMIALA Puolalankatu 5, PL 355 
Ympäristönsuojelu  20101 Turku    Faksi (02) 2623 400 



Kiinteistön jätevedet johdetaan 
Kaikki umpisäiliöön 

 WC-vedet                Muut jätevedet (talouden pesuvedet) 
 Umpisäiliöön        Umpisäiliöön     

  Saostuskaivoon  -osainen        Saostuskaivoon - osainen    
  Muualle, mihin  Muualle, mihin 

Saostuskaivosta jätevesi johdetaan 
Avo-ojaan 
Salaojaan 
Imeytyskenttään 

 Maasuodatuskenttään 
Pienpuhdistamoon 
Muualle, mihin 

7 Hulevesiviemä- 
    ristä vapautta- 
    minen 

Hulevedet: 
  Imeytetään maaperään 
Johdetaan rajaojaan/muuhun ojaan 
Poistetaan muulla tavoin, miten     

8 Perustelut 
   vapautuksen  
   saamiseksi 
   (jatka tarvitta- 
     essa erillisessä 
     liitteesä) 

9 Haettava 
   vapautusaika 

Vapautusta haetaan 
    saakka 

10 Liitteet Pyydämme liittämään hakemukseen seuraavat asiakirjat ja tiedot: 
1) Asemapiirros jätevesien käsittelyjärjestelmästä ja sijainnista
2) Tiedot jätevesijärjestelmään tehdyistä hoito- ja huoltotoimenpiteistä
3) Kopio jätevesiselvityksestä
4) Asemapiirros hulevesien johtamisesta
5) Tutkimustulokset talousveden laadusta

Kohdat: 1, 2 ja 3 koskevat jätevesiviemäristä vapauttamista 
    4 Hulevesiviemäristä vapauttamista 
    5 Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista 

11 Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 
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YMPÄRISTÖTOIMIALA 
Ympäristönsuojelu

OHJEITA HAKEMUKSEN TÄYTTÄJÄLLE 

Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on velvollisuus liittyä vesi- ja vie-
märiverkostoihin. Liittämisvelvollisuudesta on mahdollisuus saada vapautus kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen myöntämällä luvalla. Liittymisvelvollisuus koskee myös piha- ja rantasaunoja. 

Vapautusta haettaessa kiinteistön omistajan on perusteltava miksi kyseinen kiinteistö voidaan jättää 
vesihuollon ulkopuolelle.  

Vesihuoltolain 11§:n mukaan liittymisvelvollisuudesta voidaan vapauttaa, jos 

• liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun ote-
taan huomioon liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava eri-
tyinen syy ja

• vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemä-
rilaitoksen toiminta-alueella

Lisäksi 

• vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset
täyttävää talousvettä

• jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voi-
daan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista

• hulevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi
voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti

Vapautusta haetaan kirjallisesti ohessa olevalla lomakkeella ympäristö- ja kaavoitusvirastosta. 
Hakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat liitteet: 

• Jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittymisestä, hakemukseen tulee liittää talousvesitutkimus
kaivoveden laadusta (Tutkittavat ominaisuudet: nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset baktee-
rit ja enterokokit) Talousvesitutkimus saa olla enintään 3 vuotta vanha. Laajempaa tukimusta suosi-
tellaan 6 vuodein välein. Porakaivosta tulee lisäksi määrittää arseeni sekä radonpitoisuuden
mittaus on suositeltavaa.

• Jos haetaan vapautusta viemäriin liittymisestä, hakemukseen tulee liittää asemapiirros jätevesi-
en käsittelyjärjestelmästä, kopio jätevesiselvityksestä sekä tiedot jätevesijärjestelmään tehdyis-
tä hoitotoimenpiteistä

• Jos haetaan vapautusta hulevesiviemäriin liittymisestä, tulee hakemukseen liittää asemapiirros,
josta käy ilmi hulevesien johtaminen.
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