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HAKEMUS  

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, huleverkostoon ja / tai viemäriin 

liittämisestä vapauttaminen (Vesihuoltolaki 119/2001 11 §) 

 

1. Hakija Nimi Puhelin 

    

  

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite 

  

  

Yhteyshenkilö, jos eri kuin hakija   

    

2. Kiinteistön 

sijainti 

Kaupunginosan/kylän nimi ja numero Kortteli nro tai tila/tontti nimi ja Rnro 

  

Kiinteistön osoite   

    

3.  Kiinteistön 

käyttö 
o Vakituisessa asuinkäytössä, asukkaita _______________ henkilöä 

o Kesäasuntona, käyttäjiä _______________ henkilöä 

o Työpaikkana, ei asuinkäytössä _______________ henkilöä 

  o Harrastustoimintatila, käyttäjiä _______________ henkilöä 

  

o Muuta käyttöä, mitä _______________ henkilöä 

4. Vesijohtoon 

liittämisestä 

vapauttaminen 

Talousveden saanti  

o Oma rengaskaivo 

o Oma porakaivo 

  o Muualta, mistä   

       

  o Liitteenä tutkimustodistus kaivoveden terveydellisestä laadusta (pakollinen) 

  
     

  Vesihuoltolaitoksen vesijohdon etäisyys tontin rajasta _______________ m 

   

  Vesihuoltolaitoksen vesijohdon etäisyys rakennuksista _______________ m 

   

  Hakijan perustelut vesijohtoon liittämisestä vapauttamiselle (esim. Miksi liittyminen on kohtuutonta, veden 

riittävyys tms. Katso ohjeet) 

  

5. 

Jätevesiviemäriin 

liittämisestä 

vapauttaminen 

Kiinteistössä 
 

o on vesikäymälä _______________ kpl 

   o ei ole vesikäymälää  

  

A. Vesikäymälävedet 
 

  o Vesikäymälävedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on _______________ m3 

  o Vesikäymälävedet käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa muulla tavoin 
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  B. Muut jätevedet  

  o Jätevedet johdetaan umpisäiliöön, jonka tilavuus on _______________ m3 

  

o Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten?  

  o Liitteenä jätevesijärjestelmän suunnitelma tai selvitys ja käyttö- ja huolto-ohje (pakollinen) 

    

  C. Muut tiedot  

  Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys tontin rajasta on _______________ m 

  
 

  

  Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys rakennuksista on _______________ m 

  
 

  

   

  
6. 

Hulevesiviemäriin 

liittämisestä 

vapauttaminen 

o Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet imeytetään maaperään (Liite) 

o Hulevedet ja perustan kuivatusvedet johdetaan rajaojaan / muuhun ojaan (Liite) 

o Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet poistetaan muulla tavoin, miten (Liite) 

 

Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin etäisyys tontin rajasta _______________m 

       

  Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin etäisyys rakennuksesta on _______________ m 

  
 

 

  

Hakijan perustelut huleverkostoon liittämisestä vapauttamiselle (esim. Miksi liittyminen on kohtuutonta tms. 

Katso ohjeet) 

7. Hakemuksen 

liitteet 
o Suunnitelma/selvitys jätevesijärjestelmästä  

o Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje  

  o Todistus/todistukset nykyisistä kuukausituloista 

o Viimeisin verotuspäätös/-päätökset  

o Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta  

o Asiantuntijalausunto hulevesien imeyttämisestä 

  o Naapurin/maanomistajan suostumus hulevesien johtamiseen 
  

8. Päiväys ja 

allekirjoitus 
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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*OHJEITA HAKEMUKSEN LAATIMISESTA JA PERUSTELUISTA 

Hakijan tulee esittää perustellut syyt, joihin vedoten vapautusta haetaan. Mikäli hakemusta perustellaan 

kohtuuttomaksi taloudellisten syiden takia, on täytettävä myös lomake ”Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta” 

ja liitettävä hakemukseen todistus/todistukset nykyisistä kuukausituloista ja viimeisin verotuspäätös/-päätökset.   

Perustelut voi esittää myös kokonaan erillisessä liitteessä vapaamuotoisesti. Perusteluissa tulee ottaa kantaa 

seuraaviin asioihin: 

Kaikki hakemukset 

1) Hakijan käsitys liittämisen kohtuullisuudesta ja perustelut, jos katsoo liittämisen kohtuuttomaksi.  Kohtuullisuus 

arvioidaan aina. Kohtuullisuutta arvioidessa voi ottaa huomioon mm. liittämisestä aiheutuvat kustannukset, hakijan 

varallisuuden, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun erityisen asiaan liittyvän syyn. 

2) Haittaako vapauttaminen hakijan käsityksen mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaa alueella.  

Vesijohdosta vapauttaminen 

3) Onko hakijan käsityksen mukaan käytössä riittävästi hyvälaatuista talousvettä, jos haetaan vapautusta vesijohtoon 

liittämisestä. Hakemuksen liitteenä on oltava hyväksytyn laboratorion tekemä kemiallinen ja hygieeninen 

perusselvitys talousveden laadusta, jonka perusteella veden juomakelpoisuus on arvioitu. 

Jätevesiviemäristä vapauttaminen 

4) Aiheutuuko hakijan käsityksen mukaan jäteveden käsittelystä vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai naapureille, 

jos haetaan vapautusta jätevesiviemäriin liittämisestä.  

Hakemukseen on liitettävä valtioneuvoston asetuksen 542/2003 vaatimukset täyttävä ja pätevän suunnittelijan 

tekemä suunnitelma tai selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Apuna 

voi käyttää lomaketta, jota saa Ympäristöhallinnon internetsivuilta 

(www.ymparisto.fi/default.asp?node=17686&lan=fi).  

Hulevesiviemäristä vapauttaminen 

5) Jos haetaan vapautusta hulevesiviemäriin liittämisestä, on selvitettävä onko hulevesien poistamisjärjestelmä 

hakijan käsityksen mukaan riittävä ja asianmukainen ja aiheuttaako hulevesien poisto mahdollisesti naapureille 

haittaa. Jos hulevettä johdetaan rajaojaan tai toisen maalla olevaan ojaan, tulee hakemukseen liittää 

naapurin/maanomistajan suostumus. Jos hulevettä imeytetään maaperään, hakemukseen on liitettävä pätevän 

suunnittelijan/asiantuntijan tekemä maaperän laadun selvitys ja lausunto, jossa arvioidaan imeyttämismahdollisuus 

ja maaperän sopivuus imeyttämiseen tontilla. 

 

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.  

Lisätietoja ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä 02 7791284 /044 7791284 

 

Palautusosoite: Someron ympäristölautakunta, PL 41, 31401 Somero 

 


