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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN HAKEMUS – VAPAUTUS VESIHUOLTOLAITOKSEN 
VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ (VHL 11 §)  
(Toiminta-alue hyväksytty ennen 1.9.2014) 
 
 
Ennen 1.9.2014 hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt 
toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittämisvelvollisuus määräytyy 31.12.2018 
asti lain voimaan tullessa voimassa olleen 10 §:n mukaisesti.  
 
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on 
liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kunnissa 
vapautushakemukset käsittelee Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 
 
Vapautusta voi hakea joko vain vesijohtoon tai viemäriin liittymisestä tai molemmista yhtä aikaa. 
Mikäli kiinteistö vapautetaan liittämisvelvollisuudesta, vapautus koskee vain nykytilannetta – 
olosuhteiden muuttuessa, esim. asukasmäärän muuttuessa, vesihuoltolaitoksen verkostoon 
liittyminen tarkastellaan uudelleen. Vapautuspäätös sisältää usein myös velvoitteita, esim. 
säännöllisen talousveden analysointivelvoitteen.  
 
Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä vapautus, jos 
 

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun 
otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet 
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen 
vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 

 
2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 

vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 
 

3. sekä lisäksi edellytyksenä on, että: 
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi 
vaatimukset täyttävää talousvettä; 
b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely 
voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 
 
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle toimitettavaa vesihuoltolain 11 §:n mukaista 
vapautushakemusta varten tulee täyttää lomake ”Vapautushakemus vesijohto-
/viemäriverkostoon liittymisestä” sekä liittää siihen seuraavat tiedot (lomakkeen liitteet). 
 

1. Asemapiirros, johon merkitty vedenottopaikat ja jätevesijärjestelmä 
 

 Asemapiirroksena käytetään rakennusluvasta saatavaa asemapiirrosta. Mikäli sellaista ei 
ole, voi asemapiirroksen laatia itse. Asemapiirrokseen tulee merkitä käytössä olevien 

a) talousvesikaivojen tai muiden vedenottopaikkojen sijainti sekä 
b) jätevesien käsittelyjärjestelmän sijainti eli umpisäiliö, saostuskaivot, imeytyskenttä/ 

maasuodattamo tai pienpuhdistamo sekä näistä lähtevän jäteveden purkuputken 
pää eli paikka johon käsitelty jätevesi johdetaan. 
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2. Talousvesitutkimus ja talousveden riittävyyttä koskeva selvitys (kun haetaan vapautusta 
vesijohtoon liittymisestä) 

 
Kiinteistöllä käytettävä talousvesi tulee tutkituttaa akkreditoidussa Eviran hyväksymässä 
laboratoriossa (Turun seudulla mm. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tai 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, jolla on näytteiden vastaanotto Salon kaupungin 
ympäristöterveydenhuollossa). Vapautusta haettaessa talousveden analyysitulos ei saa olla 
6 kuukautta vanhempi. Talousveden riittävyydestä talouden tarpeisiin tehdään 
vapaamuotoinen selvitys. 
 

 Talousvesianalyysin tulee sisältää vähintään seuraavat tutkimustulokset: 
  bakteerien määrä (E.coli, koliformiset bakteerit) 
  sameus, väri, haju, maku, pH, permanganaattiluku 
  typpiyhdisteet (nitraatti, nitriitti, ammonium) 
  rauta, mangaani, kloridi, fluoridi 
  porakaivosta lisäksi radon ja arseeni 
 
 Lisätietoja hyväksytyistä laboratorioista saa esim. Eviran nettisivuilta 
 (www.evira.fi  Esittely >Toiminta > Laboratoriotoiminta > Eviran hyväksymät 

laboratoriot > Hyväksytyt laboratoriot >  Talousvesi) 
 

3. Selvitys nykyisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä käsitellyn jäteveden 
purkupaikasta (kun haetaan vapautusta viemäriin liittymisestä) 

 
 Jätevesien käsittelyjärjestelmän sekä jätevesien purkupaikan sijainti esitetään 

asemapiirroksessa (ks. kohta 1). Lisäksi hakemukseen liitetään selvitys 
jätevesijärjestelmästä. Selvityksen tulee sisältää arvio järjestelmän puhdistustehosta sekä 
maastoon johdettujen jätevesien vaikutuksesta ympäristöön. Selvitys voi olla 
vapaamuotoinen. Mikäli jätevesien käsittelyjärjestelmälle on myönnetty rakennuslupa tai 
vastaava, selvitykseksi laitetaan tiedot ko. luvasta. Mikäli kiinteistölle on joskus myönnetty 
vesikäymälän rakentamislupa, tulee tämän luvan tiedot (luvan saajan nimi, 
päätöspäivämäärä) liittää hakemukseen. 

 
4. Hakemuksen perusteleminen 
 

 Hakemus tulee aina perustella (kustannustekijät, palvelun vähäinen tarve, muu erityinen 
syy). Mikäli vapautuksen hakemista halutaan perustella liittymisen aiheuttamalla 
taloudellisella kohtuuttomuudella, tulee hakemukseen liittää selvitys kiinteistön 
vesihuoltolaitteistojen rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista, verkostoon liittymisen 
kustannuksista sekä näiden kustannusten aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista.                
 

Vapautushakemus toimitetaan osoitteeseen:  Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta 
   Härkätie 5 
  31500 Koski Tl 
 
Lisätietoja vapautuksen hakemisesta:  Jonna Hostikka  
    Ympäristönsuojelutarkastaja 
    puh.  044 744 1116 tai 02- 4844 1116                   
    Sähköposti: jonna.hostikka@koski.fi   
 
  
Lisätietoja kuntien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista antavat kuntien tekniset johtajat.  


