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OHJE VAPAUTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÄJÄLLE  
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä vesijohto- ja 
viemäriverkostoon. Liittymisvelvollisuus koskee myös piha- ja rantasaunoja ja vastaavia. Ennen 
toiminta-aluepäätöstä rakennettujen vanhojen kiinteistöjen liittymävelvollisuuteen taajama-
alueen (YKR-taajama-aluerajaus) ulkopuolella on annettu tiettyjä helpotuksia vesihuoltalain 10 
§:ssä.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää joko toistaiseksi voimassa 
olevan tai määräaikaisen vapautuksen liittymisvelvollisuudesta (vesihuoltolaki 11§).  
 
Vapautushakemus on aina perusteltava! 
Vesihuoltolain 11§ mukaan liittymisvelvollisuudesta voidaan vapauttaa, jos 

- liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan 
huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen 
tarve tai muu vastaava erityinen syy ja 

- vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-
alueella 

 
Lisäksi  

- vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä tulee olla käytettävissään riittävästi 
vaatimukset täyttävää talousvettä  

- jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely 
voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. 

 
Hakemuksen liitteet 
Haettaessa vapautusta vesijohtoon liittymisestä hakemukseen on liitettävä tutkimustulos 
talousveden laadusta 

- tutkimustulos ei ympäristöterveyden ohjeen mukaisesti saa olla puolta vuotta vanhempi 
- talousvesinäyte tulee olla viranomaisen tai muun asiantuntijatahon ottama 

näytteen tulee sisältää STM asetuksen 401/2001 liitteen 2 mukaiset määritykset (liite 2 
mukaiset parametrit ohjeen takapuolella), porakaivoista tulee liitteen 2 parametrien lisäksi 
tutkia vielä radon ja arseeni. Lisätietoja saa kunnan terveystarkastajalta (050 365 1979, 
maria.hamalainen@laukaa.fi) 

 
Haettaessa vapautusta viemäriverkostoon liittymisestä hakemukseen on liitettävä:   

- selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä  
 
Hakemus on palautettava osoitteella: 
Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, PL 6, 41341 Laukaa  
 
 
Lisätietoja liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksen hakemisesta ympäristösuojelusta 
p. 0400-676 940  
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Porakaivoista tulee liitteen 2 parametrien lisäksi tutkia vielä radon ja arseeni. 
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