HAKEMUS vesihuoltolaitoksen vesijohtoon
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Vapautusta haetaan liittämisvelvollisuudesta

vesijohtoon
toistaiseksi

ja/tai
viemäriin
määräaikaisena

saakka

Nimi

1.
Hakija

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilö

Puhelin/Matkapuhelin

Kylä

2.
Kiinteistön
sijainti
3.
Kiinteistön
käyttö

4.
Vesijohtoon
liittämisestä
vapauttaminen

Sähköposti

Tila/tontti (Rnro)

Kiinteistön osoite

Vakituinen asuinrakennus, asukkaita
Vapaa-ajan asuinrakennus, käyttäjiä
Sauna
Eläinsuoja
Muu, mikä
____________
Talousveden
saanti

henkilöä
henkilöä
henkilöä

Käyttöaika ________ kk/vuosi

Oma rengaskaivo
Oma porakaivo
Jokin muu, mikä
Liitteenä tutkimustodistus kaivoveden terveydellisestä laadusta (pakollinen)
Vesihuoltolaitoksen vesijohdon etäisyys tontin rajasta
Vesihuoltolaitoksen vesijohdon etäisyys rakennuksesta
Talousvesi riittää
hyvin
ajoittain vesi vähissä
1)
Perustelut vesijohtoon liittämisestä vapauttamiselle:

5.
Viemäriin
liittämisestä
vapauttaminen

Kiinteistössä on
Viemäri
Vesikäymälä
Suihku
Pesu- ja astianpesukone
Sauna

m
m

Ei ole viemäriä
kpl
kpl
kpl
kpl

A. Vesikäymäläjätevedet
Vesikäymäläjätevedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on

m

3

Vesikäymäläjätevedet käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa muulla tavoin
B. Muut jätevedet
Jätevedet johdetaan umpisäiliöön, jonka tilavuus
on
Jätevedet johdetaan saostuskaivon kautta
imeytyskaivoon, kivipesään tms.,
Jätevedet johdetaan ilman saostuskaivoa
imeytyskaivoon, kivipesään tms.,

m

3

ojaan tai

vesistöön

ojaan tai

vesistöön

Jätevedet johdetaan saostuskaivon kautta
imeytysojastoon, putkiston pituus
m
maasuodattimeen ja sieltä poistoputkella
maahan,
2
Maasuodattimen pinta-ala
m

ojaan tai

vesistöön
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5.
Viemäriin
liittämisestä
vapauttaminen

Jätevedet johdetaan pienpuhdistamoon, valmistaja

malli

Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten
Käytössä olevien saostuskaivojen lukumäärä on
Käytössä olevien saostuskaivojen lietetilavuus on
Käytössä olevien saostuskaivojen rakennusmateriaali
betoni,
muovi,
muu, mikä

kpl
m

3

C. Jätevesien purkupaikka
Jätevesien maahan imeytyspaikka, maasuodatin tai pienpuhdistamo sijaitsee:
Vesistön rannasta
m
Omasta talousvesikaivosta
m
Naapurin talousvesikaivosta
m
Naapurin tontin rajasta
m
Ojasta tai norosta
m
Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys tontin rajasta on
Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys rakennuksesta on

m
m

D. Puhdistustehovaatimukset
Puhdistustehovaatimukset
Liitteenä asiantuntijan lausunto valtioneuvoston asetuksen 209/2011 puhdistustehovaatimusten täyttymisestä
tymisestä
(pakollinen) liite)
E. Perustelut

1)

viemäriin liittämisestä vapauttamiselle

Arvio vesijohtoon ja/tai viemäriin liittymiskustannuksista

6.
Kustannusarvio
7.
Muuta huomioitavaa
8.
Pakolliset liitteet

Kartta kiinteistön sijainnista (1:10 000) (vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä vapauttaminen)
Asemapiirros (1:200 tai 1:500), johon on merkitty rakennukset, vedenottopaikat, jätevesijärjestelmät sekä liittymiskohta vesihuoltolaitoksen veteen ja viemäriin (vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä vapauttaminen)
Piirustukset jätevesijärjestelmästä (viemäriin liittämisestä vapauttaminen)
Asiantuntijan arvio valtioneuvoston asetuksen 209/2011 puhdistustehovaatimusten täyttymisestä (viemäriin liittämisestä vapauttaminen)
Tutkimustulokset talousveden laadusta (vesijohtoon liittämisestä vapauttaminen)
Selvitys ruokakunnan varallisuudesta (vedottaessa taloudellisiin syihin)
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimen selvennys

9.
Päiväys ja allekirjoitus
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OHJEITA HAKEMUKSEN TÄYTTÄJÄLLE
Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta on mahdollisuus saada vapautus ympäristölautakunnan myöntämällä luvalla. Hakemuksessa hakijan on perusteltava miksi vesijohtoon/viemäriin vapauttamista haetaan.
Perusteluissa tulee ottaa kantaa seuraaviin asioihin:
1) Hakijan käsitys liittämisen kohtuullisuudesta ja perustelut, jos katsoo liittämisen kohtuuttomaksi. Kohtuullisuus arvioidaan aina. Kohtuullisuutta arvioidessa voi ottaa huomioon
liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen
tai muun erityisen syyn. Hakemukseen tulee liittää mukaan arvio aiheutuvista kustannuksista ja tehdyistä investoinneista sekä niiden ajankohdasta. Mikäli hakemuksessa
vedotaan myös taloudellisiin syihin, tulee esittää selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta. Sen voi tehdä ARA 35L –lomakkeella, www.ara.fi/fiFI/Rahoitus/Lomakkeet/Varallisuusselvitys(33359).
2) Vaarantaako vapauttaminen hakijan käsityksen mukaan vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella? Arvio tehdään kaikissa
hakemuksissa.
3) Jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittämisestä: Onko hakijan käsityksen mukaan kiinteistöllä käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä? Hakemuksen liitteenä on oltava Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) hyväksymän laboratorion tekemä
kemiallinen ja hygieeninen perusselvitys talousveden laadusta, jonka perusteella veden
juomakelpoisuus on arvioitu. Tutkimustodistus saa olla enintään kaksi vuotta vanha.
Mikäli kaivo ei ole omalla kiinteistöllä, on hakemuksen liitteeksi toimitettava sopimus
veden käytöstä.
4) Jos haetaan vapautusta viemäriin liittämisestä: Aiheutuuko hakijan käsityksen mukaan
jäteveden käsittelystä vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai naapureille? Hakemuksesta tulee käydä ilmi, millainen jätevesijärjestelmä kiinteistöllä on ja hakemukseen on liitettävä asiantuntijan arvio siitä, täyttääkö jätevesien käsittelyjärjestelmä valtioneuvoston
asetuksen 209/2011 edellyttämät puhdistustehovaatimukset.
Vapaamuotoiset perustelut voi esittää erillisessä liitteessä.
Hakemuksen allekirjoittavat kiinteistön kaikki omistajat / haltijat tai näiden valtuuttama henkilö.
Jälkimmäisessä tapauksessa valtakirja on liitettävä hakemukseen.
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Lisätietoja:

ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen
puh. 040 105 1216
marketta.lintinen@kitee.fi

Kiteen kaupunki / ympäristölautakunta
Kiteentie 25
82500 Kitee

