
 Vapautushakemus vesijohtoon / viemäriin 
liittämisvelvollisuudesta 
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Siilinjärven kunta 
Ympäristönsuojelu 

1  
Vapautus-
hakemus 
Vesihuoltolaki 
11 § 

 
Vesijohtoon liittämisestä   Viemäriin liittämisestä  
 
Vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan nimi 
 
 
 

2 
Hakija 

Nimi 
 
 

Puhelin 

Lähiosoite 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 
 
 

3 
Kiinteistön 
omistaja, jos eri 
kuin hakija 

Nimi 
 
 

Puhelin 

Lähiosoite 
 
 

Postinumero- ja toimipaikka 

Sähköpostiosoite 
 
 

4 
Kiinteistön 
tiedot 

Kiinteistön osoite 
 
 

Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus Rak.paikan pinta-ala 
 
 

5 
Kiinteistön 
käyttö ja 
varustelu 

 
Vakituinen  

 
Vapaa-ajan  
asunto  

 
Pihasauna  

 
Henkilömäärä _____ 

 
Asumaton / tyhjillään  

 
Painevesijohto  

 
Vesijohto käsipumpulla / tilapäinen kesäaikainen vesijohto  

 
Kantovesi  

 
Viemäri  

 
Vesikäymälä   

 
Kuivakäymälä  

Lisätietoja 
 
 
 
 
 
 

 

6 
Selvitys 
talousveden 
hankinnasta 
 
(täytettävä, jos 
haetaan 
vapautusta 
vesijohtoon 
liittämisestä) 

 
Talousvesi otetaan Omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta  
 

 
rengaskaivosta  
 

 
lähteestä  
 

Muualta, mistä 
 
 
 

Veden riittävyys 
 
 
 

Veden laatu (maks. kolme vuotta vanha talousvesitutkimus oltava liitteenä, tutkittava seuraavat parametrit: koliformiset 
bakteerit, E. coli, enterokokit, nitraatti, nitriitti, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, pH, rauta, mangaani, haju ja ulkonäkö) 
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7 
Selvitys 
jätevesien 
käsittelystä  
 
(täytettävä, jos 
haetaan 
vapautusta 
viemäriin 
liittämisestä) 

 
Järjestelmän rakennusvuosi _______________,    

 
saneerausvuosi __________________ 

WC-jätevedet johdetaan: 
 
Umpisäiliöön          tilavuus __________ m³, tyhjennys _____ kertaa vuodessa 
 

______ - osaiseen saostuskaivoon        tilavuus __________ m³, tyhjennys ______ kertaa vuodessa 
 

Umpisäiliö- tai saostuskaivojätteen tyhjentäjä ja toimituspaikka: 
 
 

Selvitys wc-jätevesien käsittelystä saostuskaivokäsittelyn jälkeen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pienpuhdistamo   

 
Malli ja tyyppi _____________________________________________________ 

 
Muut (harmaat) jätevedet käsitellään 

 
samassa järjestelmässä  

 
erikseen  

 
Erillinen harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmä: 
 
______ - osainen saostuskaivo        tilavuus _________m³, tyhjennys ______ kertaa vuodessa 
 

Selvitys harmaiden jätevesien käsittelystä saostuskaivokäsittelyn jälkeen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pienpuhdistamo   

 
Malli ja tyyppi _____________________________________________________ 

8  
Syyt 
vapautuksen 
hakemiseen 
(Täytettävä aina) 
 
Arvio liittymisen 
kustannuksista ja oman 
jv-järjestelmän 
mahdollisen 
parantamisen 
kustannuksista 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lisäselvitys liitteenä   

 

9 
Haettava 
vapautus-aika 

Kuinka moneksi vuodeksi 

Suunniteltu liittymisvuosi vesijohtoon Suunniteltu liittymisvuosi viemäriin 

10 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 

11 
Liitteet 
(pakolliset) 

 
Asemapiirros  

 
Selvitys tai suunnitelma jätevesien käsittelystä  

 
Talousvesitutkimus  
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