LIPERIN KUNTA

Vapautushakemus vesihuoltolain 10 § mukaisesta liittämisvelvollisuudesta

Elinympäristölautakunta/lupajaos

Vapautusta
haetaan
Hakija

Vesijohtoon liittymisestä
Jätevesiviemäriin liittymisestä
Nimi

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Kiinteistö

Kiinteistön omistaja (jos muu kuin hakija)
Kiinteistön osoite
Kiinteistörekisteritunnus

Tontin pinta-ala, m²

Kiinteistö on:

Kiinteistön rakennusvuosi:

vakituisessa käytössä
tilapäisessä käytössä
asumaton/tyhjillään

kk/vuosi

Kiinteistöön kuuluu:

Henkilömäärä:
Vapautusta haetaan:

asuinrakennus

asuinrakennus

lomarakennus

lomarakennus

saunarakennus

saunarakennus

eläinsuoja

eläinsuoja

muu rakennus, mikä

muu rakennus, mikä

Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso:

Talousvesi

WC (vesikäymälä)

lämminvesivaraaja

astianpesukone

kuivakäymälä, malli:

pyykinpesukone

tiskiallas

Talousveden hankinta:
omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta
omalla kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta
vesihuoltolaitoksen vesijohdosta
muualta, mistä
Talousvesi
johdetaan paineellisena vesijohtoa pitkin rakennukseen
pumpataan kaivosta tai vesistöstä
kannetaan kaivosta tai vesistöstä
Talousveden riittävyys
vesi riittää talouden tarpeisiin
vesi ajoittain vähissä

suihku
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Jätevedet

Kaikki jätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön
Vain vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön
umpisäiliön: tilavuus
m³ materiaali:
rakennusvuosi:

täyttymishälytin?

Kyllä

Ei

Kaikki jätevedet johdetaan saostussäiliöihin
Vain pesuvedet johdetaan saostussäiliöihin
saostussäiliöiden: lukumäärä
kpl
materiaali:

tilavuus
rakennusvuosi:

m³

saostussäiliöstä jätevedet johdetaan:
maasuodattamoon, jonka rakennusvuosi:
pinta-ala
m²
maahanimeyttämöön, jonka rakennusvuosi:
ilmastusputkien lkm:
kpl
imeytysputkiston pituus:
m
pienpuhdistamoon, jonka malli:
valmistaja:
rakennusvuosi:
imeytyskaivoon, jonka rakennusvuosi:
salaojaputkeen, jonka rakennusvuosi:
kivipesään, jonka rakennusvuosi:
avo-ojaan
muualle, mihin?
Jätevesiä ei johdeta umpi- tai saostussäiliöihin, vaan ne:
imeytetään maahan
johdetaan muualle, mihin?
Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän suojaetäisyys
kiinteistön rajasta
m
vesistöstä
m
talousvesikaivosta
Saako käsitellystä jätevedestä näytteen?
Perustelut
vapautuksen
saamiseksi

(jatka tarvittaessa eri paperille)

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Kyllä

m (oma

tai lähinaapurin

Ei

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

)
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OHJE VESIHUOLTOLAIN MUKAISEN VAPAUTUKSEN HAKIJALLE
Vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittymisestä säädetään vuonna 2001 voimaantulleessa vesihuoltolaissa
(119/2001). Lain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen
vesijohtoon ja viemäriin.
Mikäli ette halua liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon, voitte hakea vapautusta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta, tässä tapauksessa Liperin kunnan teknisen lautakunnan lupajaokselta.
Vapautusta kannattaa hakea vasta, kun vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on vahvistettu.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain 11 §:n mukaan vapautus liittymisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos
1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi,
2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella
3. sekä lisäksi
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää
talousvettä,
b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan
järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista tai
c) sadevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan
poistaa muutoin asianmukaisesti.
Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapautus voidaan myöntää
myös määräajaksi.
VAPAUTUSHAKEMUS
Vapautusta haetaan vapaamuotoisesti tai tarkoitusta varten laaditulla kaavakkeella. Vapaamuotoinen
hakemus tai täytetty kaavake toimitetaan Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitteella
Varolantie 3, 83101 LIPERI.
Vapautushakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
Vapautus vesijohtoon liittämisestä:
Alle vuoden vanha tutkimustodistus käytettävän talousveden laadusta
Vapautus viemäriin liittämisestä
Asemapiirros nykyisestä järjestelmästä eli piirros, josta ilmenee rakennukset, talousvesikaivon ja vesistön
sijainti, jätevesien käsittelypaikat, johtamistapa ja – suunta (mittakaavassa).
LISÄTIETOJA
Valvontainsinööri p. 0400 428 653

