OHJE VAPAUTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN
(Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus toiminta-alueella sijaitsevaan
vesijohtoon tai viemäriin liittymisvelvollisuudesta). Ohjeet numerokohtaisesti (lomaketta
vastaava numero):
1. Ilmoitetaan kumpaan, vesijohtoon vai viemäriin, vapatusta haetaan vai haetaanko

molempiin.
2. Kiinteistön omistajan tai omistajien yhteystiedot.
3. Hakijan tiedot, jos on eri kuin kiinteistön omistaja.
4. Kohteen sijainti esitettävä, toimitettava myös karttaliite.
5. Kiinteistön käyttö esitettävä.
6. Selvitys talousveden hankinnasta tehdään vain, jos haetaan vapautusta vesijohtoon

liittymisestä. Tällöin selvitys veden laadusta tulee olla hakemuksen liitteenä.
Tutkimustodistus saa olla enintään kaksi vuotta vanha. Mikäli kaivo ei ole omalla
kiinteistöllä, on hakemuksen liitteeksi toimitettava sopimus veden käytöstä.
7. Ilmoitetaan onko kiinteistö liittynyt viemäriin tai viemäriin liittymisen suunniteltu

ajankohta.
8. Selvitys jätevesien käsittelystä ja johtamisesta tehdään vain, jos haetaan

vapautusta viemäriin liittymisestä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää asemapiirros,
josta käy esille jätevesijärjestelmän paikka sekä purkupaikka.
9. Syy vapautuksen hakemukseen on aina esitettävä. Vapautus voidaan myöntää

ainoastaan silloin, jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista
hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
sekä 3) lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on
käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää tallousvettä tai b)
jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien
kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu
terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.
Eli hakijan tulee esittää syy sekä 1) että 3) kohdan mukaisesti.
Koska kaavakkeessa on syyn selvittämistä varten melko pieni tila, voi
tarvittaessa syyt esittää erillisenä liitteenä.
10. Haettava vapautusaika. Esitettävä haetaanko vapautusta toistaiseksi vai tiettyyn

ajankohtaan saakka (vrt kohta 7, suunniteltu ajankohta)
11. Päiväys ja allekirjoitus
12. Liitteet:

Aluekartta, johon kiinteistö on merkitty
Vesinäytetulos, jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittymisestä ja vesi on
tutkittu
Asemapiirros, johon merkitty jätevesijärjestelmä ja purkupaikka, jos haetaan

vapautusta viemäriin liittymisestä
Asemapiirros, johon merkitty kaivon paikka, jos haetaan vapautusta
vesijohtoon liittymisestä
Sopimus veden käytöstä, jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittymisestä ja
kaivo ei sijaitse omalla maalla.
Tarvittaessa erillinen selvitys vapautuksen syistä (jos kaavakkeen tila ei riitä)

Hakemuksen käsittely
Kun vapautushakemuksessa on kaikki edellytettävät tiedot ja liitteet,
pyydetään siitä Pirkanmaan ELY-keskuksen, vesihuoltolaitoksen ja kunnan
terveydensuojeluviranomaisen lausunnot. Näiden jälkeen annetaan hakijalle
mahdollisuus vastata em. lausuntoihin. Tämän jälkeen
vapautushakemuksesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hakemuskaavakkeen palautus
Hakemuskaavake tulee toimittaa täytettynä liitteineen osoitteeseen:
Ruoveden kunta
Ympäristölautakunta
Ruovedentie 30
34600 RUOVESI

