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VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEILLA OLEVIEN 
KIINTEISTÖJEN VAPAUTUSHAKEMUKSET 

 
Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiin-
teistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Lain tavoitteena 
on turvata hyvälaatuinen talousvesi sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta 
asianmukainen viemäröinti ja tavoitteena on lisäksi turvata vesihuoltolaitosten talou-
dellinen toiminta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteis-
tölle vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta lain 11 
§:ssä määritellyin perustein. Ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristölautakunta. 

 
Vesihuoltolain mukaiset vapautusperusteet 

 
Vesihuoltolain 11§:n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 
 
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutto-
maksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltopalve-
lujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 
 
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 
 
3) sekä lisäksi; 
 
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaa-
timukset täyttävää talousvettä tai  
 
b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pi-
laantumista taikka 
 
c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemä-
riin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voi-
daan poistaa muutoin asianmukaisesti. 
 

Hakemuksen käsittely 
 
Vesihuoltolaitoksen hyväksytyllä toiminta-alueella olevaan kiinteistöön voi hakea va-
pautusta vesijohto- tai jätevesiliittymästä hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella 
hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tarpeelliset tiedot kiinteistöstä (omista-
ja/omistajat, kiinteistötunnus, asemapiirros) ja perustelut miksi ei halua liittyä vesihuol-
toverkostoihin. Jos vapautusta perustellaan liittymisen kohtuuttomuudella, hakemuk-
sessa on oltava kustannusarvio liitoskustannuksista tai mahdollinen muu selvitys.  
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Näiden tietojen lisäksi: 
 
Vesijohtoon liittämisestä vapautusta hakevan on annettava selvitys veden laadusta 
ja riittävyydestä sekä tiedot käytettävästä kaivosta (rengaskaivo/porakaivo). Hake-
mukseen on liitettävä tutkimustodistus veden laadusta. Tutkimustodistus ei saa olla 
yhtä vuotta vanhempi. Tutkimuksen on sisällettävä sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksen 401/2001 mukaisesti seuraavat määritykset: sameus, väri, haju, maku, pH, 
rauta, mangaani, KMnO4-luku, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, 
koliformiset bakteerit. Edellisten lisäksi porakaivoista tutkitaan radon ja arseeni. (Ta-
lousveden laatututkimuksia tekevät yksityiset vesi- ja ympäristölaboratoriot). Mahdolli-
nen vesijoh oon liittymiskohta. t

Viemäriin  liittämisestä  vapautusta hakevan  on  liitettävä  hakemukseen  selvitys kiin-
teistön jätevesijärjestelmästä. Asemapiirroksessa on esitettävä vähintään 

 

käsittelyjärjestelmän sijainti, jätevesien purkupaikka, lähellä sijaitsevat talousvesikaivot 
ja mahdollinen viemäriin liittymiskohta.  
 
Hulevesiviemäriin liittämisestä vapautusta hakevan on annettava selvitys hule-
vesien nykyisestä ja  tulevasta poisjohtamisesta sekä  johtamisen vaikutuksista omalle 
ja naapurin kiinteistölle. 
 

Hakemuslomakkeet ja –ohjeet 
 
Ohjeita  ja  hakemuslomakkeita  on  saatavilla  Tammelan kunnan tekniseltä osastolta 
(Hakkapeliitantie 2) tai www.tammela.fi 
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa Tammelan kunnan ympäristösihteeri Erja Klemelä puh. 
50 324 8172, sähköposti: erja.klemela@tammela.fi, tai tekninen johtaja Hannu Ja-

ava puh. 050 521 9962 sähköposti: hannu.jalava@tammela.fi 
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Vapautushakemukset palautetaan osoitteeseen: 
 
Tammelan kunta / tekninen osasto 
Hakkapeliitantie 2 
31300 Tammela 
 
 


