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Lomake on käytössä Pirkanmaan kunnissa sekä Lavian ja Kiikoisten kunnissa

Vapautusta
haetaan

Vesijohtoon liittymisestä
Jätevesiviemäriin liittymisestä
Hulevesiviemäriin liittymisestä (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvesi)
Nimi
Puhelin

Hakija
Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite
Kiinteistön omistaja (jos muu kuin hakija)
Kiinteistö
Kiinteistön osoite
Kiinteistön rekisterinumero

Tontin pinta-ala, m2

Kiinteistö on:
vakituisessa käytössä
tilapäisessä käytössä ______ kk/vuosi
asumaton/tyhjillään
Kiinteistöön kuuluu:
asuinrakennus
lomarakennus
saunarakennus
eläinsuoja
muu rakennus, mikä ______________

Kiinteistön
rakennusvuosi ____________
henkilömäärä ____________
Vapautusta haetaan:
asuinrakennus
lomarakennus
saunarakennus
eläinsuoja
muu rakennus, mikä __________

Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso:
WC (vesikäymälä)
lämminvesivaraaja astianpesukone
kuivakäymälä, malli:__________________ pyykinpesukone

Hulevedet

Talousvesi

suihku
tiskiallas

Hulevedet:
imeytetään maaperään
johdetaan rajaojaan tai muuhun ojaan
johdetaan muualle, minne: ___________________________________________
Talousveden hankinta:
omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta
omalla kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta
vesihuoltolaitoksen vesijohdosta
muualta, mistä ______________________
Talousvesi
johdetaan paineellisena vesijohtoa pitkin rakennukseen
pumpataan kaivosta tai vesistöstä
kannetaan kaivosta tai vesistöstä
Talousveden riittävyys
vesi riittää talouden tarpeisiin
vesi ajoittain vähissä
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Jätevedet

Kaikki jätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön
Vain vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön
umpisäiliön:
tilavuus
____ m3 materiaali: ________________
rakennusvuosi: _____
täyttymishälytin? Kyllä Ei
Kaikki jätevedet johdetaan saostussäiliöihin
Vain pesuvedet johdetaan saostussäiliöihin
saostussäiliöiden: lukumäärä ______ kpl
materiaali: _________

tilavuus
_______ m3
rakennusvuosi: _______

saostussäiliöstä jätevedet johdetaan:
maasuodattamoon, jonka rakennusvuosi: _________
pinta-ala:
_________ m2
maahanimeyttämöön, jonka rakennusvuosi:________
ilmastusputkien lkm:
________ kpl
imeytysputkiston pituus: ________ m
pienpuhdistamoon, jonka malli: __________________
valmistaja: __________________
rakennusvuosi:
_________
imeytyskaivoon, jonka rakennusvuosi: _________
salaojaputkeen,
jonka rakennusvuosi: _________
kivipesään,
jonka rakennusvuosi: _________
avo-ojaan
muualle, mihin? _____________________________
Jätevesiä ei johdeta umpi- tai saostussäiliöihin, vaan ne:
imeytetään maahan
johdetaan muualle, mihin? _______________________
Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän suojaetäisyys
kiinteistön rajasta _______ m
vesistöstä
_______ m
talousvesikaivosta _______ m (oma tai lähinaapurin )
Saako käsitellystä jätevedestä näytteen? Kyllä Ei
Perustelut
vapautuksen
saamiseksi
(jatka tarvittaessa
eri paperille)

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

LIITTEET:
1. Asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön rakennukset, vedenottopaikat, jätevesijärjestelmä ja etäisyydet (haettaessa vapautusta jätevesiviemäristä)
2. Tiedot jätevesijärjestelmään tehdyistä hoito- ja huoltotoimenpiteistä (haettaessa vapautusta jätevesiviemäristä)
3. Terveysviranomaisen hyväksymä talousvesitutkimus (haettaessa vapautusta vesijohdosta)
4. Asemapiirros hulevesien johtamisesta (haettaessa vapautusta hulevesiviemäristä)
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