
    
 
 

 

19.1.2021, Tiedotuskirje 
  

Vesihuoltoverkostoon 
liittyminen 
  
Kiinteistönne sijaitsee kunnan hyväksymällä vesihuollon toiminta-
alueella ja tilastollisella taajama-alueella, jolloin vesihuoltolain 
mukaan kiinteistöillä on velvollisuus liittyä Hollolan vesihuolto-
laitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon. Lisäksi kiinteistönne 
sijaitsee ranta- ja pohjavesialueella, jolla liittyminen yleiseen 
viemäriverkostoon on erityisen tärkeää. Tietojemme mukaan 
kiinteistöänne ei ole liitetty verkostoon.  
  
Kunta on määritellyt millä alueella tarvitaan vesijohtovettä ja 
jätevesiviemäröintiä ja on sen perusteella hyväksynyt vesihuollon toiminta-
alueen. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueella vesihuoltolaitoksella on 
velvollisuus holehtia vesihuollosta. Tavoitteena on turvata vesihuolto niin, että 
kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin 
moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta 
asianmukainen viemäröinti. Kiinteistönomistajien velvollisuus on liittyä 
verkostoon.  
 
Verkostoon liittyminen 
   
Vesi- ja jätevesiviemäriin liittymiseksi teidän tulee tehdä liittymishakemus 
https://lahtiaqua.fi/liittymishakemus/ Tarvittaessa apua saa Lahti Aquan 
tekniseltä tuelta, jonka yhteystiedot löydät kirjeen lopusta. Kiinteistö tulee 
myös konkreettisesti liittää Hollolan vesihuoltolaitoksen verkostoihin. 
 
Voimassa olevan hinnaston mukaisesti liittymismaksu perustuu verkostoon 
liitettävien rakennuksien kerrosalaan ja käyttötarkoitukseen.  
Rakennuksen kerrosala Vesiliittymä Jätevesiliittymä 
Omakotitalot alle 150 k-m2 2 500 € 4 500 € 
Omakotitalot 150 – 250 k-m2 3 000 € 5 000 € 

 
Vapautus verkostoon liittymisestä 
  
Jos kiinteistöllä on kantovesi, juuri uusittu jätevesijärjestelmä tai muu 
lainmukainen syy ja terveydensuojelun vaatimukset täyttämä kaivovesi, voi 
kiinteistönomistaja/haltija hakea vapautusta vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin 
liittymisestä Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
 
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on mahdollista saada, jos kaikki 
vesihuoltolain edellytykset täyttyvät: 
  



    
 
 

 

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle 
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston 
rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat 
kustannukset (kohtuullinen esim. 10 000 – 20 000 €), 
vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava 
erityinen syy; ja 

2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja 
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 

3. lisäksi vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on 
käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä ja 

4. jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien 
johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 
Jos edellä olevat edellytykset eivät täyty, pyydämme välttämään turhien 
vapautushakemusten täytön. Vaikka kiinteistölle olisi aiemmin myönnetty 
vapautus, sen voimassaolon edellytykset on tarpeen tarkistaa 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
 
Lisätietoa ja vapautushakemuslomake löytyy osoitteesta 
https://www.hollola.fi/vesihuoltolain-vapautukset. Tarvittaessa 
hakemuslomakkeen voi käydä tulostuttamassa kunnan asiointipisteessä 
Piipahluksesta (Nuottikuja 2).  
  
Aikataulu 
  
Teidän tulee toimia seuraavan aikataulun mukaisesti:  

 Lähetä liittymis- tai vapautushakemus 30.3.2021 mennessä  
 Tee liittymissopimus ja liittymäjohtojen rakentaminen 30.7.2021 

mennessä   
 

 
Lisätietoja: www.hollola.fi/vesihuolto  
 
Hollolan kunta - vapautushakemukset, kysymykset toiminta-alueista, 
liittymisvelvollisuudesta 
 
Annariina Keto, koordinaattori Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö  
annariina.keto@hollola.fi  riikka.johansson@hollola.fi 
044 780 1225                                          044 780 1182 
  
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla.  
  
Lahti Aqua -  vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 
  
Jani Kosonen          03 851 5929, jani.kosonen@lahtiaqua.fi 
Henri Laari              03 851 5917, henri.laari@lahtiaqua.fi 
  
Hollolan kunnan terveydensuojeluviranomainen - talousveden näytteenotto 
  
Mika Rouhiainen, terveydensuojelupäällikkö  
mika.rouhiainen@phhyky.fi  
044 440 6554 


