
          

              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Vapautusta 
haetaan 

 

Nimi Puhelin virka-aikana 2. 
Kiinteistön 
omistaja 

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Nimi Puhelin virka-aikana 3. 
Hakija, jos eri 
kuin kiinteistön 
omistaja Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Kiinteistön osoite 4. 
Kiinteistön 
sijainti 

Kortteli/kylä Tontti/tilan RN:o Tontin pinta-ala, m
2 

5. 
Kiinteistön 
käyttö 

 

Talousvesi otetaan 

Veden riittävyys 

Veden laatu 

6. 
Selvitys talous- 
veden hankin- 
nasta 
(täytettävä, jos 
haetaan vapau-
tusta vesijoh- 
toon liittymises- 
tä) 

Etäisyys 

Liittynyt yleiseen viemäriin vuonna 7. 
Liittymisaika 
yleiseen  
viemäriin tai 
suunniteltu 
liittymisaika 

Suunniteltu liittymisaika 

Saapumispvm 

Päätöksen nro 

Vastaanottaja      
LOVIISAN KAUPUNKI 
Rakennus- ja ympäristölautakunta      
PL 11 
07901 LOVIISA 

HAKEMUS KIINTEISTÖN 
VAPAUTTAMISEKSI VELVOLLISUUDESTA 
LIITTYÄ VESIHUOLTOLAITOKSEN 
VESIJOHTOON JA/TAI VIEMÄRIIN  
Vesihuoltolaki 11 § 

Vesijohtoon liittymisestä Viemäriin liittymisestä 

Vakituisessa asuinkäytössä, asukkaita ____ henkilöä 

Kesäasuntona, käyttäjiä   ____ henkilöä 

Muussa käytössä, käyttäjiä   ____ henkilöä 

Asumaton / tyhjillään 

omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta 
 ____ 
omalla kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta 

muualta, mistä ____________________________________________________________________ 

sopimus veden käytöstä liitteenä 

vesi riittää talouden tarpeisiin 

vesi on ajoittain vähissä 

tutkimustulos veden laadusta liitteenä 

radontutkimustulos liitteenä (vain porakaivosta) 

vesihuoltolaitoksen vesijohdon etäisyys tontin rajasta  ____ m 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin (vesihuoltolaki, 
10 §). Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.  
 



Kiinteistössä on 
 

Vesikäymälän jätevedet  
 
 
 
 
 

Muut jätevedet johdetaan 

8. 
Selvitys jäte- 
vesien käsitte- 
lystä ja johta- 
misesta 
(täytettävä, jos 
haetaan vapau- 
tusta viemäriin 
liittymisestä) 

Umpisäiliön tyhjennys 
 

Saostuskaivon tyhjennys 

 Käsitellyt jätevedet johdetaan 
 

9. 
Syy 
vapautuksen 
hakemiseen 

 

10. 
Haettava 
vapautusaika 

Vapautusta haetaan Yleinen vesijohto ja/tai viemäri ovat valmistuneet 
alueelle vuonna 

11. 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys 

12. 
Liitteet 

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat ja tiedot: 
 
1) Kartta kiinteistön sijainnista (1:10 000 - 1:20 000) 
2) Asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön vedenottopaikat ja jätevesijärjestelmä 
3) Terveysviranomaisen hyväksymä talousvesitutkimus kaivoveden laadusta (liite kohtaan 6) 
4) Radontutkimus poravesikaivosta (liite kohtaan 6) 
5) Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (liite kohtaan 8) 
6) Naapurin suostumus jätevesien johtamiseen naapurikiinteistölle (liite kohtaan 8) 
 

 

omalle kiinteistölle
 

rajaojaan
 

naapurikiinteistölle (naapurin suostumus liitteenä)
 

muualle, minne __________________________
 

johdetaan tiiviiseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on ____m
3 

käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa muulla 
tavoin 

pesu- ja/tai astianpesukone  ____ kpl 

vesikäymälä    ____ kpl 

suihku/kylpyamme    ____ kpl 

kuivakäymälä 

tiiviiseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on ____ m
3 

 ____ -osaisen saostuskaivon kautta maasuodattamoon
 

 ____ -osaisen saostuskaivon kautta imeytyskenttään
 

pienpuhdistamoon, millaiseen ______________________________________________
 

muualle, minne __________________________________________________________
 

johdetaan muualle, mihin _____________________________________________________________ 

kertaa vuodessa kertaa vuodessa 

saakka 


