VAPAUTUSHAKEMUS
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä (vesihuoltolaki
119/2001 17c §)
Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

1. Kiinteistön omistaja

Nimi

Lähisoite

Postiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö

2. Hakija, jos eri kuin
kiinteistön omistaja

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Nimi
Lähiosoite
Postiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö
3. Kiinteistön sijainti ja tiedot

4. Hulevesiviemäriin
liittämisestä vapauttaminen

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Käyntiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Kaupunginosa, numero ja nimi

Kortteli (nro) tai tila/tontti (nro)

Hulevedet (kattovedet) ja perustusten kuivatusvedet imeytetään maaperään (Liite). Pakollisena liitteenä
pätevän suunnittelijan/asiantuntijan tekemä tutkimus ja lausunto maaperän sopivuudesta imeyttämiseen
Hulevedet (kattovedet) ja perustusten kuivatusvedet johdetaan rajaojaan/muuhun ojaan (Liite).
Pakollisena liitteenä naapurin/maa-alueen omistajan tiedot ja suostumus
Hulevedet eivät ohjaudu kadulle
Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet poistetaan muulla tavoin (Liite)
Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin etäisyys tontin
rajasta
m

Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin etäisyys rakennuksesta
m

Alueen koko, jolle hulevedet on tarkoitus imeyttää
m2/a/ha (ympyröi käytetty yksikkö)

Perustelut hulevesiviemäriin liittämisestä vapauttamiselle

Postiosoite
Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöpalvelut
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
00170 HELSINKI

Puhelin
+358 9 310 1635
Sähköposti
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Vapautusta haetaan
toistaiseksi

Määräajaksi, mille ajalle:

5. Eritelty kustannusarvio
vesihuoltolaitoksen
hulevesijärjestelmään
liittymisestä ja kiinteistön
hulevesien hallinnasta
aiheutuneet kustannukset

6. Liitteet

Sijaintikartta
Suunnitelma/selvitys hulevesijärjestelmästä
Maaperä-ja pohjavesitiedot, jos kyseessä maahan johtaminen
Naapurin/maa-alueen omistajan yhteystiedot ja suostumus

7. Päiväys ja allekirjoitus

8. Asiointi sähköpostitse

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Annan suostumuksen asiointiin sähköpostitse

9. Päätöksen postitusosoite

Lisätietoja

Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Lomake liitteineen toimitetaan:
Helsingin kaupunki
Kirjaamo
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Ohjeita hakemuksen laatimiseen
1. Kohtaan tulee merkitä kiinteistön omistajan yhteystiedot. Jos kiinteistön omistaa yhteisesti
enemmän kuin yksi henkilö, tulee myös muut omistajat merkitä hakemukseen. Yhteyshenkilöllä
tarkoitetaan henkilöä, johon ollaan hakemukseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti yhteydessä.
2. Jos hakija on eri kuin kiinteistön omistaja, tulee tähän merkitä tällaisen hakijan tiedot. Tällainen
hakija voi olla esimerkiksi vuokralainen tai henkilö, joka on hallintaoikeustestamentilla saanut oikeuden hallita kuolinpesään kuuluvaa kiinteistöä tai henkilö, joka on pidättänyt hallintaoikeuden
itsellään. Muu hakija voi olla myös kiinteistön omistajan tai hakijan valtuuttama. Hakemukseen tulee liittää asiakirja, josta käy ilmi hakijan oikeus hakea vapautusta.
3. Kohtaan tulee merkitä kiinteistön sijainti sekä kortteli-/tontti- tai kiinteistönumero.
4. Kohtaan tulee esittää selvitys hulevesien käsittelystä kiinteistöllä. Onko hulevesien poistamisjärjestelmä hakijan käsityksen mukaan riittävä ja asianmukainen ja aiheuttaako hulevesien poisto
Postiosoite
Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöpalvelut
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
00170 HELSINKI

Puhelin
+358 9 310 1635
Sähköposti
helsinki.kirjaamo@hel.fi

mahdollisesti naapureille haittaa. Perustelut voi esittää kokonaan erillisessä liitteessä vapaamuotoisesti.
5. Kohtaan tulee esittää liittymisestä aiheutuva eritelty kustannusarvio. Kustannusarvion tarkoituksena on esimerkiksi arvioida, aiheutuuko liittymisestä kohtuuttomia kustannuksia hakijalle.
6. Kohtaan tulee esittää hakemuksen perusteena olevat liitteet. Jos hulevettä johdetaan rajaojaan
tai toisen maalla olevaan ojaan, tulee hakemukseen liittää naapurin/maanomistajan suostumus.
Jos hulevettä imeytetään maaperään, hakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan/asiantuntijan tekemä maaperän laadun selvitys ja lausunto, jossa arvioidaan imeyttämismahdollisuus ja maaperän sopivuus imeyttämiseen tontilla.
7. Kohtaan tulee hakijan allekirjoitus ja allekirjoituksen päivämäärä. Jos hakijoita on useampi, tulee
hakemukseen laittaa kaikkien hakijoiden allekirjoitus.
8. Kohdassa tulee esittää tieto siitä, voiko viranomainen olla hakijaan yhteydessä hakemukseen liittyvissä asioissa sähköpostitse. Sähköpostitse voidaan mm. pyytää mahdollisia täydennyksiä hakemukseen ja kuulla asianosaista saaduista lausunnoista. Myös päätös voidaan toimittaa sähköpostitse hakijalle.

9. Kohdassa ilmoitetaan päätöksen postitusosoite.

Postiosoite
Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöpalvelut
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
00170 HELSINKI

Puhelin
+358 9 310 1635
Sähköposti
helsinki.kirjaamo@hel.fi

