Hallituksen esitysluonnos
ympäristönsuojelulain
muuttamisesta 27.4.2016
Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä
koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan
ja selkeytettävän

Hallitusohjelman kirjaus jätevesiasetuksesta
Jätevesiasetuksen kohtuullistaminen:
Ympäristönsuojelulain 16 lukua korjataan haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyn osalta
selkeäksi ja järkeväksi. Pilaantumisherkillä alueilla, kuten rannat ja pohjavesialueet,
noudatetaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä. Muilla alueilla
olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen asuinkiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin
sidotusta jätevesiremonttien määräajasta. Näiden osalta kiinteistökohtaisen
jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien
peruskorjausten yhteydessä. Ympäristönsuojelulakia muutettaessa arvioidaan
vesihuoltolakiin vaadittavat tarvittavat muutokset. Jo aiemmin asetettua

ympäristönministeriön työryhmän toimeksiantoa tarkennetaan edellisen mukaisesti.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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Hallitusohjelmakirjauksen ydin
Kaksi kategoriaa, milloin jätevesijärjestelmä tulee uusia:
1. rannat ja pohjavesialueet määräaikaan mennessä
2. muilla alueilla peruskorjausten yhteydessä

Hajajätevesityöryhmän ehdotukset 4.11.2015
Vaihtoehto 1:
Laissa säädetään kriteerit ympäristönsuojelullisesti herkille alueille ja kunnat
määrittelevät alueet ympäristönsuojelumääräyksissä, joko velvoitettuina tai
vapaaehtoisesti.
Vaihtoehto 2:
Laissa säädetään kriteerit ja määritellään vähimmäisetäisyydet
ympäristönsuojelullisesti herkille alueille.
Vaihtoehto 3:
Poikkeusedellytysten laajentaminen (soveltuu yksin tai yhdessä 1. ja 2. kanssa)
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Ministeriön ratkaisuesitys rajanvedosta kiinteän
ja herkän maan välillä:
• Hyödynnetään kuntien jo tekemää työtä eli kunnan
ympäristönsuojelumääräyksiä
• n. 200 kuntaa määritelleet herkät alueet eli etäisyyden rannasta
• Tämä jo tehty työ toimisi rajana näissä kunnissa

• Kunnille ei kuitenkaan uutta velvoitetta määritellä herkkiä
alueita
• Niissä kunnissa, joissa etäisyyttä ei ole määritelty, tulisi sovellettavaksi
lakitasolla säädettävä 100 metrin minimitaso
• Koskisi n. 100 kuntaa, jotka eivät määritelleet herkkiä alueita
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Ministeriön ratkaisuesitys peruskorjaus -termistä
• Lainsäädäntö ei tunne peruskorjaus -termiä
• Vaihtelevaa käytäntöä kunnittain myös rakennusluvan osalta
• Ministeriön esitys:
Perustaso vaadittaisiin, kun kiinteistöllä:
1. rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja
viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja
muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan
korjataan; tai
2. tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva
rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
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Ministeriön ratkaisuesitys:
Kaksi kategoriaa, milloin jätevesijärjestelmä tulee uusia:
1. rannat ja pohjavesialueet: määräaikaan (31.10.2019
mennessä) Nykyistä helpommin voi saada poikkeuksen 5
vuodeksi kerrallaan: Vähäinen kuormitus TAI toimet kiinteistön
haltijalle kohtuuttomat.
2. muut alueet: kun kiinteistöllä tehdään tiettyjä muutoksia.
Tällaisia ovat mm. vesikäymälän rakentaminen,
talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai rakennuksen
rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö.
Lisäksi noudatetaan kunnan omia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Esityksen tavoitteena on
• Selkeyttää ja kohtuullistaa sääntelyä. Osa norminpurkua.

• Saavuttaa yleinen hyväksyttävyys hajajätevesisääntelylle
• Lieventää poikkeamisen edellytyksiä vesistöjen läheisyydessä
ja pohjavesialueella

• Vakiinnuttaa tilanne kiinteistönomistajien sekä alan yrittäjien
kannalta

Kiinteistön sijainti määrittää ennen vuotta 2004
rakennetun jätevesijärjestelmän kunnostusaikataulun
Kiinteistö sijaitsee muualla kuin vesistön*)
läheisyydessä tai pohjavesialueella

Kiinteistö sijaitsee vesistön*) läheisyydessä tai
pohjavesialueella

Jätevesijärjestelmä kunnostettava kun kiinteistöllä
tehdään tiettyjä remontteja.

•

•
•

Näitä remontteja ovat mm. vesikäymälän
rakentaminen, luvanvarainen talousvesijärjestelmän
tai viemärilaitteiston uusiminen
tai remontti, joka on verrattavissa uuden
rakennuksen rakentamiseen ja vaatii rakennusluvan.

Jos kunnalla on omia
ympäristönsuojelumääräyksiä, niitä noudatetaan
sekä aikataulun, etäisyyden että puhdistustason
osalta, elleivät ole alle lakisääteisen minimin.
•

Poikkeusmahdollisuus

• Lakisääteinen minimi: järjestelmä kunnostettava
31.10.2019 mennessä, etäisyys rannasta enintään
100 metriä tai sijainti pohjavesialueella,
puhdistustaso perustaso.
•

YSM = ympäristösuojelumääräykset
*) Vesistön läheisyydellä tarkoitetaan enintään 100 metrin etäisyyttä
rannasta

Poikkeusmahdollisuus

Kunnallisten
ympäristönsuojelumääräysten
kattavuus
Kartta koskee jätevedenkäsittelyä ranta-alueilla

194 kunnassa on hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisia tiukempia
ympäristönsuojelumääräyksiä jätevedenkäsittelystä ranta-alueilla.

•

Lisäksi 9 kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät sisällä
määräyksiä ranta-alueiden jätevedenkäsittelystä.

Kuntaliiton (Pietarinen, A., Kuntien ympäristönsuojelumääräykset: nykytila ja
tulevaisuuden mahdollisuudet, Suomen Kuntaliitto 2014) selvityksen aikaan

•

määräyksiä oli 51 %:lla silloisista kunnista (154 kuntaa/304:sta) ja

•

pohjavesialueille oli tuolloin tiukennettuja vaatimuksia 55 % kunnista
(168 kuntaa/304:sta)

Kuntien ympäristönsuojelumääräysten kattavuus jätevedenkäsittelyssä ranta-alueilla.
Kuntaliitoksia ei ole huomioitu.

Ranta-alueiden ulottuvuus kuntien
ympäristönsuojelumääräyksissä
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Kuntien lukumäärä (kpl)
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Kiinteistöjen sijainti
19 300kpl
7%

22 500kpl
8%
23 700kpl
8%

Pohjavesialueella
Vyöhyke 0-50 m
Vyöhyke 50-100 m

158 000kpl
54 %

36 800kpl
13 %

Vyöhyke 100-200 m
Vyöhyke 200-300 m
yli 300 m rannasta

30 600kpl
10 %
Haja-asutusalueella olevien, ennen vuotta 2004 rakennettujen
pientalojen (omakotitalot, rivi- ja paritalot) jakauma sijainnin
mukaan (VTJ/VRK 8/2013).
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