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 HAKEMUS 

 Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin 

 liittämisestä vapauttaminen  

 (Vesihuoltolaki 119/2001 11 §) 
 
1. Vapautusta 

haetaan 
 

 
 Vesijohtoon liittämisestä 

 
 Jätevesiviemäriin liittämisestä 

 
 Hulevesiviemäriin liittämisestä 

 
2. Kiinteistö, 
jolle haetaan 

vapautusta 

Lähiosoite 

      

Postinumero ja -toimipaikka 

      

Kiinteistötunnus 

      

 
3. Kiinteistön 

omistaja 

Nimi 

      

Lähiosoite 

      
Postinumero ja -toimipaikka 

      

Puhelin 

      
Sähköposti 

      

 
4. Hakija, jos 

eri kuin 
kiinteistön 
omistaja 

Nimi 

      

Lähiosoite 

      
Postinumero ja -toimipaikka 

      

Puhelin 

      
Sähköposti 

      

 
5. Kiinteistön 

käyttö 

        Vakituisessa asuinkäytössä  Vapaa-ajankäytössä,   kk/v. Henkilömäärä   

   Asumaton / tyhjillään  Muu, mikä?      
        
 
6. Vesijohtoon 
liittämisestä 

vapauttaminen 

Talousveden saanti 

 Oma rengaskaivo                                                     Oma porakaivo 

 Muualta, mistä?   

 

 Vesi riittää talouden tarpeisiin   

 Liitteenä tutkimustodistus kaivoveden terveydellisestä laadusta (pakollinen), ks. ohje 

Perustelut vesijohtoon liittämisestä vapauttamiselle (täytettävä aina), ks. ohje 

      

 

7. Jätevesivie- 
märiin liittämi- 
sestä vapautta- 

minen 

Käsitelty jätevesi johdetaan 

 Omalle kiinteistölle  Rajaojaan  Naapurikiinteistölle 

 Naapurin suostumus liitteenä  Naapurin suostumus liitteenä 

 Muualle, minne?   

 

 Liitteenä suunnitelma / selvitys jätevesijärjestelmästä (pakollinen) 

 Asemapiirros, jossa on esitetty jätevesien johtaminen (pakollinen) 

Perustelut jätevesiviemäriin liittämisestä vapauttamiselle (täytettävä aina) ks. ohje 

      



 
Kaarinan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, ympäristönsuojelutoimisto 

Oskarinkatu 4, 2. krs., 20780 Kaarina www.kaarina.fi 

 
 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen 

8. Hulevesivie- 
märiin liittämi- 
sestä vapautta- 

minen 

  

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 vesien poistaminen (pakollinen) 

Perustelut hulevesiviemäriin liittämisestä vapauttamiselle (täytettävä aina) ks. ohje 

      

 
9. Kustannus- 

arvio vesi-
huoltoon 
liittämisestä 

eriteltynä 

      

 
 10. Muut 

hakemuksen 
liitteet 

   

       

       

       

     
11. Päätöksen 
tiedoksianto-

tapa 

Haluan päätöksen tiedoksi 

 postitse                                                     sähköpostitse 
 

 
12. Päiväys ja 

allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 

      
Allekirjoitus ja nimen selvennys 

      

      

      

 

 

 
Hakemus tulee toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen: 
 
Kaarinan kaupunki 
Ympäristönsuojelutoimisto 
Oskarinkatu 4 
PL 12 
20781 KAARINA 
 
ymparisto@kaarina.fi 
 
 
tai  
 
Palvelupiste Kaarina-talo 
Lautakunnankatu 1  
20780 KAARINA 
kuoreen merkintä: Kaarinan ympäristönsuojelutoimisto 
 
 
 

mailto:ymparisto@kaarina.fi
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Ohje hakemuksen laatimisesta ja perusteluista 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää Vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaan hakemuksesta 
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10§:ssa tarkoitetusta kiinteistön 
liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä määrätyin perustein. 
 
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. 
 
3) Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että kiinteistön 
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten 

mukaisesti. Lisäksi jätevesien johtaminen ei saa vaarantaa kaivovesien eikä uimavesien hygieenistä tilaa tai 

aiheuttaa terveyshaittaa em. vesille. 
 
Vapautushakemukseen on liitettävä perustelut miksi vapautusta haetaan. Jotta vapautus voidaan myöntää, 
kaikkien edellä mainittujen (1-3) kohdan edellytysten on täytyttävä. Jos vapautusta perustellaan liittämisestä 
aiheutuvilla kohtuuttomilla kustannuksilla, hakemukseen on liitettävä kustannuslaskelma tai muu selvitys.  
 

• Jätevesiviemäriin liittämisestä vapautusta hakevan on liitettävä selvitys kiinteistön 
jätevesijärjestelmästä. Selvityslomakkeita saa 

http://www.kaarina.fi/ymparisto_ja_luonto/ymparistovalvonta/fi_FI/lomakkeet/ 
 

Asemapiirroksessa on esitettävä vähintään käsittelyjärjestelmän sijainti, jätevesien purkupaikka ja 
lähellä sijaitsevat talousvesikaivot. 
 

 
Edellytykset vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä 
riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. 
 

 Vesijohtoon liittämisestä vapautusta hakevan on annettava selvitys veden laadusta ja riittävyydestä. 
Hakemukseen on liitettävä tutkimustodistus veden laadusta. Tutkimustodistus ei saa olla 6kk vanhempi.  

 
Terveydensuojeluviranomaisen ohjeita haettaessa vapautusta vesijohtoon liittämisestä: 
  
Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että vapautus on terveydensuojelullisesti puollettavissa jos: 
  
1) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella. Vapautuksen myöntämisen perusteiden tulee kuitenkin olla sellaisia, että vapautuksen 
myöntäminen samoista perusteista kaikille kiinteistöille, ei jatkossa vaikeuta vesihuoltolaitoksen 
mahdollisuutta järjestää vesihuoltopalvelut asianmukaisesti ja taloudellisesti toiminta-alueella. Alueelle 
rakennetun vesihuoltoverkoston ylläpitäminen turvaa kaikille kiinteistöille hyvälaatuisen talousveden 
saatavuuden.  
  
2) Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää 
talousvettä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tutkimustulokset. Talousveden tulee täyttää STM:n 
asetuksen 401/2001 terveysperusteiset laatuvaatimukset. Teknis-esteettiset laatusuositukset saavat 
jäädä enintään kahden laatutekijän kohdalla täyttymättä lukuun ottamatta ammoniumia, koliformisia 
bakteereita ja radonia, jotka eivät saa ylittää raja-arvoa.  Radon ja arseeni tulee tutkituttaa 
porakaivoista. Vapautuksen saaneiden kiinteistöjen tulee tutkituttaa talousveden laatu kolmen vuoden 
välein. Myös muita aineita tulee tutkia (esim. torjunta-aineet), mikäli on perusteltu syy epäillä, että näitä 
saattaa esiintyä vedessä.  
  
3) Talousvettä on riittänyt koko kiinteistön käyttöajan ilman yhtään poikkeusta. 

http://www.kaarina.fi/ymparisto_ja_luonto/ymparistovalvonta/fi_FI/lomakkeet/
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Jos kiinteistön vedentarve on vähäinen, voidaan kiinteistön vapauttamista liittämisestä pitää 
perusteltuna. Vedentarve katsotaan vähäiseksi, jos kiinteistö on kantoveden varassa. 
  
Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan kaikki vapautukset tulee antaa toistaiseksi 
voimassa olevina ja ne tulee ottaa uudelleen käsiteltäviksi olosuhteiden muuttuessa. 

 
Talousveden laatututkimuksia tekevät kaupunkien ympäristölaboratoriot sekä yksityiset vesi- ja 
ympäristölaboratoriot. 
 
 

 Hulevesiviemäriin liittämisestä vapautusta hakevan on annettava selvitys hulevesien nykyisestä ja 
tulevasta poisjohtamisesta sekä johtamisen vaikutuksista omalle ja naapurien kiinteistöille. 
Asemapiirroksessa on esitettävä vesien johtaminen kiinteistöllä.  

 
Perustelut voi esittää kokonaan erillisessä liitteessä vapaamuotoisesti. 
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