HAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VESIJOHTOON
/ JÄTEVESIVIEMÄRIIN / HULEVESIVIEMÄRIIN
LIITTYMISESTÄ VAPAUTTAMISEKSI
Vesihuoltolaki (119/2001) 11 §, Maank.- ja rakennuslaki (132/1999) 103 f §

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Viranomaispalvelut
Valvontayksikköön kuuluvat kunnat:
Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan kunta

Lomakkeen palautus: Hämeenlinnan kaupunki, Viranomaispalvelut, Raatihuoneenkatu 9-11, 2. kerros / PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköposti
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
Henkilötiedot rekisteröidään Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluiden tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on
nähtävissä Hämeenlinnan kaupungin asiakaspalvelupisteessä Kastellissa ja internetissä osoitteessa www.hameenlinna.fi.
Huom! Vapautusperusteet ja ohje talousveden tutkimisesta ovat lomakkeen liitteenä 1.

1. Vapautusta
haetaan
2. Hakija

vesijohtoon liittymisestä

jätevesiviemäriin liittymisestä

hulevesiviemäriin liittymisestä

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero (virka-aikana)

Sähköpostiosoite

Kiinteistön omistaja, jos eri kuin hakija
Omistajan yhteystiedot

3. Kiinteistö

Kiinteistötunnus
Kiinteistön osoite, jos eri kuin hakijan
Tilan tai tontin pinta-ala (m2)

Vakituinen asunto, asukasmäärä (henkilöä)

, pinta-ala (m2)

Vapaa-ajan asunto, käyttövuorokausia vuodessa?
Muu käyttö, mikä?

4. Talousvesi
(täytetään, jos
haetaan vapautusta
vesijohtoon
liittymisestä)

Vesi otetaan
omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta
omalla kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta
muualta, mistä?

Vesi riittää hyvin
Vesi on ajoittain vähissä
Vesitutkimustulos liitteenä (ohje talousveden tutkimiseen lomakkeen liitteessä 1)

5. Jätevesi
(täytetään, jos
haetaan vapautusta
viemäriin
liittymisestä)

Vesikäymälä

Kuiva- tai kompostikäymälä

Kaikki jätevedet johdetaan umpikaivoon
Saostuskaivoja (kpl)

WC-jätevedet johdetaan umpikaivoon

, yhteinen tilavuus (m3)

, rakennusvuosi

Jätevedet johdetaan
imeytysojastoon
imeytyskuoppaan tai –kaivoon
muuhun käsittelyyn, mihin?

Asemapiirros saostuskaivojen ja jätevesien imeytys- tai purkupaikan sijainnista liitteenä
6. Hulevesi
(täytetään, jos
haetaan vapautusta
hulevesiviemäriin
liittymisestä)

Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet imeytetään maaperään
Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan rajaojaan / muuhun ojaan
Naapurin suostumus liitteenä
Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet poistetaan muulla tavoin, miten?

Asemapiirros, jossa on esitetty hulevesien johtaminen / imeyttäminen (pakollinen)
7. Perustelut
hakemukselle
(täytettävä aina)

8. Muut liitteet

9. Lisätietoja

lisätiedot liitteenä
10. Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomake päivitetty 17.04.2018

Liite 1
1. Vapautusperusteet
Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja/tai hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea
vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Vapautus vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta on vesihuoltolain 11 §:n mukaan
myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna
vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta
liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan
erityisen syyn vuoksi.
Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset
täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella (ohje talousveden
tutkimisesta kohdassa 2).
Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely ei saa
aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.
Vapautusta hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea, jos kiinteistö sijaitsee
asemakaava-alueella ja kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Vapauttaminen
hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta ei kuitenkaan vapauta julkisoikeudellisesta hulevesimaksusta.

2. Ohje talousveden tutkimisesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon liittymisestä
vapauttamista koskevaa hakemusta varten
Hakemukseen on liitettävä tutkimustulos talousvesikaivon veden laadusta. Talousvesi on tutkittava
vesitutkimuksia tekevässä laboratoriossa. Tutkimus ei saa olla kolmea vuotta vanhempi. Laboratoriosta saa
ohjeet ja pullot näytteen ottamista varten. Elintarviketurvallisuusviraston verkkosivuilla on listaus
talousvesinäytteitä tutkivista laboratorioista (www.evira.fi → Tietoa Evirasta → Esittely → Toiminta →
Laboratoriotoiminta → Eviran hyväksymät laboratoriot)
Talousvesitutkimus tehdään sosiaali- ja terveysministeriön antaman pienten yksiköiden talousveden
laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksia koskevan asetuksen (401/2001) mukaisesti. Tutkimustuloksessa on
oltava seuraavien analyysien tulokset:
Kemialliset ominaisuudet:
 sameus ja väri
 haju ja maku
 pH
 rauta ja mangaani
 KMnO4-luku
 kloridi
 ammonium
 nitraatti ja nitriitti
 fluoridi

Mikrobiologiset ominaisuudet:
 Escherichia coli
 koliformiset bakteerit
 suolistoperäiset enterokokit
Porakaivovedestä on tutkittava myös radon ja
arseeni. Jos sellainen tutkimus on jo tehty,
voidaan hakemukseen liittää kopio aikaisemmasta
tutkimustuloksesta.

3. Lisätietoja
Lisätietoja saa Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluista
 terveystarkastaja puh. (03) 621 3771
 ympäristötarkastaja puh. (03) 621 3760

