
 
 

Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen □vesijohtoon □viemäriin 
 
 

HUOM! Käytettävissä oleva riittävä määrä laatuvaatimukset täyttävä oma talousvesi ei ole 
vesihuoltolain mukaan riittävä syy vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen 
vesijohtoon.  
 

Hakija 
 
 

Nimi 
  

 

Osoite Postinro- ja paikka 
 

Puhelin Sähköposti 
 

Kiinteistö Kiinteistön nimi 
  

Kiinteistötunnus 
322- 

Osoite 
  

Postinro- ja paikka 

Omistaja (jos muu kun hakija) 
 

Puhelin 

Käyttötarkoitus 
 
□ Vapaa-ajan rakennus 
□ Asuinrakennus 
Varustetaso 
 
□ Porakaivo 
□ Rengaskaivo 
□ Vesijohto sisään 
□ Yhteinen kaivo, 
     ___ kpl. naapureita 
 

 
 
□ Vesisuodatin_____ 
□ Kuivakäymälä 
□ Suihku 
□Muu 
____________ 
 

 
 
□ Vesikäymälä 
□ Pesukone 
□ Tiskikone 

Käyttöaste   
________ pv/vuodessa 

 
________ asukasluku keskimäärin 

Liitteet 
 
 

□ 1. Vapautushakemuksen perustelut 
□ 2. Talousveden laadun analyysitulokset (katso vaatimukset), enintään 6 kk. vanha 
□ 3. Selvitys talousveden riittävyydestä 
□ 4. Selvitys vedenkulutuksesta 
□ 5. Selvitys jätevesijärjestelmästä 
□ 6. Asemapiirros 

Allekirjoitus Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus 
 
 

 
Lähetä hakemus: 
 
Kemiönsaaren kunta  
Ympäristövalvonta 
Malmintie2 
25900 Taalintehdas 



Jotta kiinteistön liittämisvelvollisuuden vapautuksesta voidaan päättää, vaaditaan selvitys että 

kiinteistöllä on käytettävissä riittävä määrä vettä ja korkeintaan 6 kuukautta vanha 

talousveden vesitutkimus, josta selviää että vedenlaatu täyttää vahvistetut laatutekijät, jotka 

käsittävät laatuvaatimukset ja laatusuositukset. Seuraavat parametrit (paksulla tekstillä 

alla) pitää analysoida vesinäytteestä: 

 

Talousveden laatuvaatimukset (mikrobiologiset ja kemialliset) STM:n asetuksen 

(401/2001) § 7 mukaan eivät saa ylittää korkeinta sallittua konsentraatiota yhden tai 

useamman seuraavan laatutekijän osalta: 

PARAMETRI:  RAJA-ARVO: 

Escherichia coli  0 pmy/100 ml 

Fluoridi    1,5 mg/l  

Nitraatti    50 mg/l  

Nitriitti   0,5 mg/l 

Arseeni, ainoastaan porakaivot  10 µg/l 

Lisäksi muita aineita on tutkittava, jos on perusteltua epäillä että sellaisia voi esiintyä vedessä 

(esim. torjunta-aineet, liuottimet, kloorifenolit) 

 

Yksittäisen talouden talousveden laatusuositukset, STM:n asetus (401/2001) § 7 liite II, 

eivät saa ylittää korkeinta sallittua konsentraatiota seuraavien kolmen (3) tai useamman 

laatutekijän osalta, paitsi ammonium, koliformiset bakteerit ja radon, mitkä eivät saa ylittää 

raja-arvoa: 

PARAMETRI:  RAJA-ARVO: 

Sameus    1,0 NTU 

Väri   5 

Haju ja maku  ei selvää vierasta hajua tai makua 

pH    6,5 - 9,5  

Rauta    < 400 μg/l  

Mangaani    < 100 μg/l  

KMnO4-luku   20 mg/l 

Kloridi    100 µg/l 

Ammonium  0,5 mg/l 

Koliformiset bakteerit   < 100 pmy/100 ml  

Radon, vain porakaivot  < 1000 becquerel/l 
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