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VAPAUTUSHAKEMUS
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LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA
VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN

1
Vapautusta Vesihuoltolaki 119/2001
haetaan
Vesijohtoon liittämisestä (VhL 11 §)

Jätevesiviemäriin liittämisestä (VhL 11 §)

Ympärivuotiselle kiinteistölle
Vapaa-ajan kiinteistölle
Eläinsuojalle
Saunalle
Muulle, mille _______________________________________________________________
2
Nimi
Kiinteistön
omistaja(t)

Puhelin virka-aikana

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

3
Hakija, jos
eri kuin
kiinteistön
omistaja

Nimi

Puhelin virka-aikana

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

4
Kohteen
sijainti

Kohteen osoite
Kiinteistötunnus

Tontin pinta-ala, m2

rantatontti
pohjavesialue
”kuivan maan" tontti
taajama

5
Kiinteistön Henkilömäärä ______________
tiedot ja
Rakennusvuosi ______________
käyttö
Ympärivuotinen kiinteistö

Vapaa-ajan kiinteistö, käyttöaika _________ kk/vuosi
Asumaton / tyhjillään
6
Kiinteistön
varustetaso

Vesikäyttöinen vessa ______ kpl
Sähkö
Suihku ________ kpl
Pyykinpesukone
Astianpesukone
Lämminvesivaraaja _______ litraa
Peruslämpö ympäri vuoden

7
Selvitys ta- Vesi otetaan
lousveden
hankinvesiosuuskunnan verkostosta
nasta
omalla kiinteistöllä olevasta kaivosta

Kuivakäymälä

Jokin muu, __________________

Veden laatu ja riittävyys

arvioitu veden kulutus___________l/hlö/vrk
vesi riittää talouden tarpeisiin
veden laadusta tutkimustodistus liitteenä
kantovesi
muuta (selostus liitteenä)
muualta, mistä _________________________
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8
Selvitys jä- WC-vedet johdetaan
jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi______________________________
tevesien
käsittelystä
saostussäiliöihin, lukumäärä ____ kpl, tilavuus yht. ___ m3, materiaali
ja johtamijosta edelleen
maahanimeyttämöön
sesta

betoni

muovi

maasuodattamoon
maasuodattamoon tehostetulla fosforinpoistolla, miten?_______________
muualle, minne? ______________________________________________
pienpuhdistamoon, malli ____________
muualle, minne _________________________

umpisäiliöön, tilavuus _________m3, materiaali

betoni

muovi

vanha öljysäiliö

Harmaat vedet (= pesu-, sauna- ja keittiövedet) johdetaan
harmaiden vesien jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi_______________________________
samaan WC-vesien kanssa
saostuskaivoihin, lukumäärä ____ kpl, tilavuus yht. ___ m3,
muovi
materiaali betoni
maahanimeyttämöön
josta edelleen
maasuodattamoon
maasuodattamoon tehostetulla fosforinpoistolla, miten?________________
muualle, minne _______________________________________________
pienpuhdistamoon, malli ____________
muualle, minne _________________________
9
Lietteiden
käsittely

Saostus- /umpisäiliöiden/ pienpuhdistamon tyhjennystiheys_______ krt/vuosi
Lietteiden kuljettaja_______________________________________________________
Minne lietteet kuljetetaan /tyhjennetään________________________________________

10
Perustelut
vapautuksen hakemiseen
(täytettävä
aina)

11
Päiväys ja
allekirjoitus

Päiväys
Kiinteistön omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Pakolliset liitteet

Asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön vedenottopaikat ja jätevesijärjestelmät sekä etäisyydet
Talousvesitutkimus (enintään 3 vuotta vanha), jos haetaan vapautusta vesijohdosta

Vapautushakemukset lähetetään asiointipostiin:
ymparistonsuojelu@kuopio.fi
tai osoitteeseen:
Kuopion kaupunki
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
PL 1097
70111 Kuopio
Käyntiosoite: Suokatu 42
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