Ympäristö- ja lupapalvelut

VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA
VESIJOHTOON / JÄTEVESIVIEMÄRIIN / HULEVESIVIEMÄRIIN

Ympäristö- ja terveysvalvonta

Vesihuoltolaki 11 §

Hakemus

Vapautusta haetaan liittymisestä
☐vesijohtoon

☐jätevesiviemäriin

☐hulevesiviemäriin

Vapautusta haetaan
☐ toistaiseksi voimassaolevaksi

Hakija

☐ määräajaksi

asti

Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Kiinteistön
omistaja
(jos eri kuin
hakija)

Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Kiinteistö

Kiinteistön osoite (jos eri kuin hakijan)
Kaupunginosa

Kortteli/Kylä

Tontti/Tilan RN:o

Tontin pinta-ala, m2

Kiinteistön käyttö
☐ Vakituisessa käytössä, asukasmäärä
☐ Asumaton / tyhjillään

henkilöä ☐ Tilapäiskäytössä

kk/vuosi

Rakennusvuosi

Selvitys
talousveden
hankinnasta ja
käytöstä
(täytetään aina)

Kiinteistöllä olevat rakennukset

Vapautusta haetaan

☐ Asuinrakennus
☐ Saunarakennus
☐ Autotallirakennus
☐ Muu, mikä

☐ Asuinrakennukselle
☐ Saunarakennukselle
☐ Autotallirakennukselle
☐ Muulle, mille

Vesi otetaan
☐ vesihuoltolaitoksen vesijohdosta
☐ omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta
☐ omalla kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta
☐ muualta, mistä
Arvioitu vedenkulutus

(täytetään, jos
haetaan
vapautusta
vesijohtoon
liittymisestä)

m 3/vuosi

Veden riittävyys
☐ vesi riittää talouden tarpeisiin
☐ vesi on ajoittain vähissä
Veden laatu
☐ Talousvesitutkimustulokset liitteenä

☐ Ei tutkimustuloksia
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Selvitys
hulevesien
käsittelystä ja
johtamisesta
(täytetään, jos
haetaan
vapautusta
viemäriin
liittymisestä)

Hulevedet

Selvitys
jätevesien
käsittelystä ja
johtamisesta
(täytetään, jos
haetaan
vapautusta
viemäriin
liittymisestä)

Käymäläratkaisu

☐ imeytetään maaperään
☐ johdetaan rajaojaan tai muuhun ojaan
☐ johdetaan muualle, minne?
Onko hulevesistä aiheutunut ongelmia? Millaisia?

☐ vesikäymälä (WC)
☐ kuivakäymälä (kemiallinen-, komposti- tai muu kuivakäymälä)
Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan
☐ tiiviiseen umpisäiliöön
☐ kaikki kiinteistön jätevedet
☐ vain WC-vedet
☐ vain pesuvedet (ns. harmaa vesi)

☐saostuskaivoon
☐ kaikki kiinteistön jätevedet
☐ vain WC-vedet
☐ vain pesuvedet (ns. harmaa vesi)

☐ muualle, minne?
Umpisäiliöt
Umpisäiliöiden määrä
Tyhjennetään

kpl

Yhteinen tilavuus

m3

Rakennusvuosi
toimesta

kertaa vuodessa

Saostussäiliöt
Saostussäiliöiden määrä
Tyhjennetään

kpl Yhteinen tilavuus

m3

Rakennusvuosi
toimesta

kertaa vuodessa

Saostuskaivosta jätevesi johdetaan
☐ maasuodatuskenttään
☐ imeytyskenttään
☐ pienpuhdistamolle, malli:
☐ avo-ojaan ☐ salaojaan ☐ muualle, minne?
Pienpuhdistamo
Malli

Rakennusvuosi

Tyhjennetään

kertaa vuodessa

Kiinteistöllä on voimassaoleva pienpuhdistamon huoltosopimus
☐ ei

☐ kyllä, kenen kanssa?

Perustelut
vapautuksen
hakemiseen
(täytettävä aina)

Päiväys ja
allekirjoitus

Päiväys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

toimesta
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☐Kartta kiinteistön sijainnista

Liitteet

☐Asemapiirros (esim. 1:500), johon on merkitty jätevesijärjestelmän ja jätevesien purkupaikkojen
sijainnit sekä niiden etäisyydet vesistöihin, talousvesikaivoihin ja rajoihin (haettaessa vapautusta
viemäristä)
☐Terveysviranomaisen hyväksymä talousvesitutkimus (haettaessa vapautusta vesijohdosta)
☐ Muu liite, mikä

Allekirjoitettu hakemus lähetetään Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluihin,
PL 121, 28101 Pori tai kirjaamo@pori.fi
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