Kosken Tl kunta
Ympäristönsuojelu
Aura-Koski Tl-Marttila-Pöytyä

VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VESIJOHTO- /
VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA
Vesihuoltolaki (119/2001) 11 §
Vapautusta haetaan liittymisestä

vesijohtoverkostoon

viemäriverkostoon

1. Hakija / hakijat
Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka

Sähköpostiosoite

Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka

Sähköpostiosoite

2. Kiinteistö, jolle haetaan vapautusta
Kiinteistö (nimi, kiinteistötunnus)

Tontin koko, m

2

Kiinteistön osoite
Kiinteistön omistajat (jos eri kuin hakija), osoite ja puhelinnumero

Kiinteistön käyttö
Vakituinen asunto

Vapaa-ajan asunto,
käytössä
kk/vuosi

Tyhjillään

Muu, mikä

Kiinteistön asukasmäärä (aikuisia + lapsia)
+

Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella

Vedenkulutus
m³/vuosi
Tieto perustuu
kyllä

Yritystoiminta, mikä

arvioon

vesimittarin lukemaan

ei

Maaperän laatu
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Luettele kaikki kiinteistöllä olevat rakennukset (käyttötarkoitus; esimerkiksi asuinrakennus, pihasauna,
varasto, autotalli jne.)

Kiinteistöllä olevat rakennukset, joille haetaan vapautusta (jos vapautusta ei haeta kaikille rakennuksille)

Kiinteistön varustelutaso, kiinteistöllä on:
vesikäymälä
kompostikäymälä tai muu kuivakäymälä
lämminvesivaraaja
suihku
astian- ja/tai pyykinpesukone
tiski-/käsienpesuallas

3. Talousvesi
Kiinteistöllä oleva vedenottopaikka
vesijohtoverkosto

kesävesijohto

porakaivo

rengaskaivo

muu, mikä
Talousvesi
johdetaan paineellisena vesijohtoa pitkin rakennuksiin
pumpataan kaivosta tai vesistöstä
kannetaan kaivosta tai vesistöstä
Luettele kiinteistöllä olevat rakennukset, joihin on vesijohto vedenottopaikalta

Vedenottopaikalta ei ole vesijohtoa mihinkään rakennukseen
Kaivon rakentamisvuosi
Talousvesi
riittää talouden tarpeisiin
on ajoittain vähissä
Liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta

4. Jätevesi
Luettele kiinteistöllä olevat rakennukset, joissa on viemäri (vedet johdetaan putkea pitkin ulos)

Rakennuksissa ei ole viemäreitä
Kiinteistöllä syntyvät jätevedet
käymälä- ja pesuvedet
talouden pesuvedet (ei wc-vesiä)
ainoastaan saunan pesuvedet
muut, mitkä (esim. öljyiset vedet)
muiden vesien käsittelymenetelmä ja purkupaikka
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Jätevesien käsittely
(mikäli kiinteistöllä on eri rakennuksista syntyville jätevesille erilaisia käsittelymenetelmiä, täydennä
kirjoittamalla rakennuksen käyttötarkoitus käsittelymenetelmän perään tai selvitys erilliselle liitteelle)
Jätevedet käsitellään
wc-vedet
pesuvedet (ei sis. wc-vesiä)
Johdetaan viemäriverkostoon
Umpisäiliö
tilavuus
m³
materiaali
Saostuskaivot
määrä
kpl
kokonaistilavuus
m³
poistoputkissa T-haarat
kyllä
ei
ei tiedossa
Imeytyskenttä
Maasuodattamo
Pienpuhdistamo
malli ja merkki
Muu, mikä
Muu, mikä
Käsittelyjärjestelmän etäisyys
vesistöön
omaan talousvesikaivoon
naapurin talousvesikaivoon
kiinteistön rajaan
Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi

m vesistön nimi
m
m
m

Jätevesien johtaminen
Jätevesien käsittelyjärjestelmästä puhdistetut jätevedet johdetaan
avo-ojaan
salaojaan
maahan
vesistöön
Jätevesien purkupaikan etäisyys
vesistöön
omaan talousvesikaivoon
naapurin talousvesikaivoon
kiinteistön rajaan

ei purkua ympäristöön

m vesistön nimi
m
m
m

5. Hakemuksen perustelut

Kosken Tl kunnanvirasto
Härkätie 5
31500 Koski Tl

puh.
faksi

(02) 4844 1116 tai
044 744 1116
(02) 4844 1511

s.posti
internet

etunimi.sukunimi@koski.fi tai
ymparisto@koski.fi
www.koski.fi

Kosken Tl kunta
Ympäristönsuojelu
Aura-Koski Tl-Marttila-Pöytyä

6. Hakemuksen liitteet
Asemapiirros, johon on merkitty rakennusten lisäksi kiinteistön vedenottopaikat, jätevesijärjestelmä
ja jäteveden purkupaikka. Asemapiirros tulee aina liittää vapautushakemukseen.
Tutkimustodistus kaivoveden terveydellisestä laadusta. Pakollinen liite, kun hakemus koskee
vapautusta vesijohtoon liittymisestä.
Jätevesisuunnitelma tai selvitys taloudesta syntyvien jätevesien käsittelystä ja niiden purkupaikasta
sekä muut mahdolliset kiinteistön jätevesien käsittelyä koskevat tiedot. Pakollinen liite, kun hakemus
koskee vapautusta viemäriin liittymisestä.
Selvitys kiinteistön olemassa olevien vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneista ja verkostoon
liittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Selvitys on pakollinen, mikäli vapautusta perustellaan
kohtuuttomuudella.
Päiväys ja allekirjoitus
Paikka

Päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl
Tai sähköpostilla:
ymparisto@koski.fi

Lisätietoja:
ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka, puh. 044 744 1116, sähköposti
jonna.hostikka@koski.fi
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