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1 Yleistä
1.1 Taustaa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
käsittelevää 16 lukua koskeva muutos (HE 128/2016 vp, YmVM 20/2016 vp, EV xx/2016 vp) tiedot täydennetään
myöhemmin. Lainmuutoksen tavoitteena on haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan
sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen.
Muutoksen yhteydessä osa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun
asetuksen (209/2011, jäljempänä nykyinen hajajätevesiasetus) sisältyvästä sääntelystä siirretään lain tasolle, jonka
vuoksi lain kanssa päällekkäiset säännökset tulisi kumota asetuksesta. Ympäristönsuojelulaissa osoitettuja
asetuksenantovaltuuksia on myös päivitetty lakimuutoksen yhteydessä, jonka vuoksi myös asetusta tulisi joiltain
osin muuttaa. Koska asetuksen sisältömuutokset kohdistuisivat lähes kaikkiin nyt voimassa olevan asetuksen
pykäliin, ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi hajajätevesiasetus, jonka myötä tarvittavat muutokset
toteutettaisiin.
Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa asetuksen sisältöä, mikä osaltaan edesauttaisi asetuksen
täytäntöönpanoa sekä käytännön soveltamista. Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen toteutettaisiin muuttamalla
asetuksen pykäliä sekä karsimalla asetuksen liitteitä. Tässä yhteydessä säännösten yhteismäärä vähenee, kun
otetaan huomioon toisaalta lakiin ehdotetut lisäykset ja ehdotetut asetuksen liitteiden säännösten vähentäminen.
2 Asetusehdotus
2.1 Säädösperusta
Uusi hajajätevesiasetus annettaisiin ympäristönsuojelulain 16 luvun säännösten nojalla. Ehdotetun asetuksen pykälä
2 ja liite 1 perustuisivat ympäristönsuojelulain 154 a §:ään ja 3-7 §:t 156 c, 157 ja 157 a §:n valtuussäännöksiin.
Asetukseen ehdotetaan sisältyvän 8 pykälää ja yksi liitteessä oleva taulukko. Ehdotetussa 1 §:ssä säädettäisiin
soveltamisalasta, 2 §:ssä haja-asutuksen kuormitusluvun sisällöstä, 3 §:ssä jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevan
tiedon seurannasta ja saatavuudesta, 4 §:ssä ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla, 5 §:ssä
jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen sisällöstä, 6 §:ssä jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisällöstä,
7 §:ssä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä ja 8 §:ssä voimaantulosta ja nykyisen
hajajätevesiasetuksen kumoamisesta. Liite 1 sisältäisi tiedot haja-asutuksen kuormitusluvun koostumuksesta.
2.2 Keskeiset ehdotukset
Keskeisiä muutoksia olisivat sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen ja säännösten kokonaismäärän
vähentäminen.
Keskeisin sisällöllinen muutos olisi, että jätevesien käsittelyjärjestelmän tarkasta mitoituksesta ei enää säädettäisi
yksityiskohtaisesti eikä toiminnoittain. Yksityiskohtaisia mitoitusvaatimuksia ei siten enää ehdotettaisi säädettävän
asuinkiinteistölle, majoituspalvelurakennuksille tai karjatilojen maitohuoneelle tai pienimuotoiselle
elinkeinotoiminnalle. Tarkasta sääntelystä ehdotetaan luovuttavan siirryttäessä painottamaan hyvää suunnittelua.
Esimerkiksi vaatimus asuintilojen mitoituksesta on perustunut nykyistä perhekokoa suurempaan henkilömäärään,
minkä on katsottu olevan ylimitoitettua eikä se ole myöskään järjestelmän toimivuuden kannalta perusteltua.
Ympäristönsuojelulain 156 §:ssä säädettäisiin kuitenkin siitä, että kiinteistön talousjätevesien käsittelyjärjestelmä
on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että puhdistusvaatimus täyttyy. Asetusehdotuksen 6 §
sisältäisi tarkempaa sääntelyä.
Sääntelystä myös ehdotetaan poistettavan perustuslain 80 §:ään perustuen ohjeluonteinen aineisto. Myös
säädöskielen selkeyteen ja ilmaisuihin kiinnitettäisiin erityistä huomiota.

Asetuksen rakenne muutettaisiin vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain sääntelyn tapaa liittyen rakentamista
koskeviin suunnitelmiin ja selvityksiin (Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja
selvityksistä (216/2015)). Tämä on perusteltua ottaen huomioon sekä rakennusvalvontaviranomaisen että
ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulma.

2.3 Yksityiskohtaiset perustelut
1 §. Soveltamisala. Asetusta sovellettaisiin kiinteistöjen talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen
ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa tarkoitetuissa tilanteissa.
2 §. Haja-asutuksen kuormitusluvun sisältö. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin haja-asutuksen kuormitusluvun
sisällöstä, joka määritellään yhden henkilön käsittelemättömien jätevesien vuorokautisena kuormituksena
(grammaa henkilöä kohden vuorokaudessa, g / hlö d). Haja-asutuksen kuormitusluku asetettaisiin erikseen kullekin
kuormituslajille, jotka olisivat orgaanisen aineen määrä mitattuna seitsemän vuorokauden biologisena
hapenkulutuksena (BHK7), kokonaisfosforin (P) määrä ja kokonaistypen (N) määrä. Kuormitusluvun vakioidut
arvot olisivat orgaanisen aineen (BHK7) osalta 50 g / hlö d, kokonaisfosforin (P) osalta 2,2 g / hlö d ja
kokonaistypen (N) osalta 14 g / hlö d. Käsittelemättömien talousjätevesien kuormitusluku on asetuksen 2 §:n
tarkoittama kuormitustaso, josta ympäristönsuojelulain 154 b §:n perustason puhdistusvaatimukseen sisältyvät
kuormituksen vähentämisprosentit määräisivät suurimman sallittavan kuormituksen ympäristöön. Pykälän 1
momentti säilyisi nykyiseen asetukseen verrattuna muuttumattomana, sillä asetusehdotuksen tarkoitus ei ole
muuttaa kuormitusluvun sisältöä.
Kuormitusluku on tarpeen, koska sen ja asukasmäärän avulla voidaan määrittää yksinkertaisesti ja riittävän
luotettavasti tavanomaisessa asumisessa syntyvien käsittelemättömien jätevesien kuormitus. Lukuisat tutkimukset
ovat osoittaneet, että yksittäisessä kohteessa käsittelemättömän jäteveden kuormituksen määrittäminen mittauksin
on ollut ongelmallista ja epätarkkaa. Käsittelemättömien talousjätevesien kuormitus on tavanomaisissa
asuinkiinteistöissä haja-asutuksen kuormitusluku kerrottuna jätevesijärjestelmän piirissä olevien asukkaiden
keskimääräisellä lukumäärällä. Määrittelyn lähtökohtana on, että normaalissa asumiskäytössä kiinteistön jätevesien
ja sen eri jakeiden keskimääräinen kuormitus muuttuu helposti todettavissa olevan asukasmäärän mukaisesti.
Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan liitteessä 1 säädettäisiin haja-asutuksen kuormitusluvun koostumuksesta
kuormituksen alkuperän mukaan eri kuormituslajeille. Tältä osin tarkemmat perustelut sisältyvät liitteen
perusteluihin.
3 §. Jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevan tiedon seuranta ja saatavuus. Pykälässä säädettäisiin Suomen
ympäristökeskuksen tehtävästä seurata yleisesti saatavilla olevia jätevesien käsittelylaitteistoja ja -menetelmiä sekä
niillä saavutettavia tuloksia. Puolueettomaan ja luotettavaan arviointiin perustuva ajantasaisen seurannan tieto tulee
saattaa kansalaisten helposti saatavaksi. Tehtävään kuuluu seurata alan tutkimusta ja kehitystä sekä pitää yllä
luotettavaa tietoa yleisimmin käytössä olevista talousjätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niiden ominaisuuksista
erityisesti suhteessa asetuksen ja lain asettamiin vaatimuksiin. Säännös vastaisi voimassa olevan
hajajätevesiasetuksen pykälää 8.
Suomen ympäristökeskukselle säädetään hajajätevesiasetuksessa tehtäväksi seurata alan tutkimusta ja kehitystä.
Suomen ympäristökeskuksen on pidettävä yllä luotettavaa tietoa yleisimmin käytössä olevista talousjätevesien
käsittelyjärjestelmistä ja niiden ominaisuuksista erityisesti suhteessa asetuksen asettamiin vaatimuksiin. Sekä
suomen- että ruotsinkielisen tiedon olisi oltava helposti suunnittelijoiden, rakentajien, viranomaisten,
laitetoimittajien sekä alalla toimivien hoitoja huoltopalveluja tuottavien yritysten saatavissa, mitä tarkoitusta varten
Suomen ympäristökeskus ylläpitää talousjätevesien käsittelyä koskevia www-sivuja.
Luotettavaan puolueettomaan tietoon perustuen Suomen ympäristökeskuksen olisi päivitettävä ylläpitämiään tietoja
tiedostoa. Suomen ympäristökeskusta ei edelleenkään velvoitettaisi tutkimaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä.
Tehtävänä olisi eri toimijoiden tekemiin tutkimuksiin ja tietoihin perustuen koota ja välittää tietoa eri
käsittelyjärjestelmien ominaisuuksista, kuten esimerkiksi puhdistuksen tehokkuudesta ja millä edellytyksillä
käsittelylaitteella voidaan saavuttaa 3 §:n jätevesien käsittelyvaatimukset. Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä
on kiinnittää erityistä huomiota aineiston luotettavuuteen, jota arvioidaan tieteellisin perustein. Suomen
ympäristökeskus ei olisi vastuussa sille muualta toimitetun tiedon oikeellisuudesta vaan siitä vastaisi tiedon
toimittaja.
Suomen ympäristökeskuksen tehtävä pitää tietoja saatavilla kiinteistökohtaisista jätevesiesijärjestelmistä ja niiden
ominaisuuksista on luonteeltaan rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja kiinteistön haltijoiden toimintaa

ohjaavaa informaatio-ohjausta. Puhdistuslaitteen tai -menetelmän puuttuminen yleisesti saatavilla olevasta
tiedostosta ei olisi laitteen käytön este.
4 §. Ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Pykälässä säädettäisiin ohjeellisesta
puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä
asetetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi vaatimus. Säännöksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa
jätevesijärjestelmien suunnittelukäytäntöjä ja paikallisten määräysten laadintaa. Ohjeellisen puhdistustason
mukainen jätevesistä aiheutuva enimmäiskuormitus ympäristöön edellyttäisi talousjätevesistä johtuvan
kuormituksen vähentämistä orgaanisen aineen osalta seitsemän vuorokauden biologisella hapenkulutuksella
(BHK7) mitattuna vähintään 90 %, kokonaisfosforin (P) osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen (N) osalta
vähintään 40 % verrattuna käsittelemättömien talousjätevesien kuormitukseen.
Säännös vastaisi sisällöltään nykyisen hajajätevesiasetuksen pykälää 4 §, mutta viittaus ympäristönsuojelulain 19
§:än korjattaisiin viittaukseksi lain 156 c §:än. Pykälään liittyisi myös asetukseen sisältyvä taulukko 1.
5 §. Jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen sisältö. Pykälässä ehdotetaan säädettävän jätevesijärjestelmästä
laaditun selvityksen sisällöstä. Sääntely vastaa voimassa olevaa oikeustilaa. Selvityksen sisältövaatimuksista
säädetään perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla lain tasolla 157 §:n 1 momentissa. Selvityksessä olevia tietoja
voivat käyttää sekä kiinteistön omistaja että valvontaviranomainen. Ehdotettu pykälä jaettaisiin kahteen alakohtaan,
joissa säädettäisiin selvityksen sisällölle asetettavista tarkemmista vaatimuksista.
Kohdan 1 mukaan selvityksen olisi sisällettävä tiedot talousjätevesijärjestelmän sijainnista. Sijaintitiedot tulisi
sisällyttää jätevesien muodostumispaikasta, jätevesijärjestelmän osista ja purkupaikasta. Jätevesien
muodostumispaikoilla tarkoitettaisiin esimerkiksi vesikäymälää, suihkua ja muuta vesipistettä. Jätevesijärjestelmän
osilla tarkoitettaisiin kiinteistökohtaisen järjestelmän eri osia kuten esimerkiksi laitteita, putkia ja rakenteita.
Purkupaikalla tarkoitettaisiin sitä kohtaa, missä jätevedet purkautuvat järjestelmästä ympäristöön.
Kohdan 2 nojalla selvityksen tulisi sisältää arvio muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen.
Arviolla tarkoitettaisiin yleistä arviota, joka tyypillisesti perustuu kiinteistön omistajan tai haltijan ajantasaisiin
käytännön tietoihin kiinteistön henkilömäärästä, käytöstä ja talousjätevesistä. Jätevesien määrällä ja laadulla
tarkoitettaisiin sekä vesikäymälästä peräisin olevien jätevesien että muiden jätevesien arvioitua määrää.
Saavutettavaa puhdistustehoa voidaan riittävästi arvioida jätevesien määrä- ja laatuarvion sekä kohdan 1
mukaisessa selvityksessä esitetyn jätevesijärjestelmän perusteella.
6 §. Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisältö. Säännöksessä ehdotetaan säädettävän jätevesijärjestelmää
koskevan suunnitelman sisällöstä nykyistä sääntelyä selkeämmin. Ehdotettu 6 § olisi kuitenkin huomattavasti
yleispiirteisempi kuin nykyinen yksityiskohtainen sääntely.
Jätevesijärjestelmästä olisi tehtävä suunnitelma, joka olisi liitettävä rakentamisen lupahakemukseen tai
ilmoitukseen. Lupahakemuksen käsittelyyn, suunnittelutehtävän vaativuuteen ja suunnittelijoiden kelpoisuuteen
sekä suunnitelmien laatutasoon kuten myös kunnan taksaan perustuvaan maksuun sovelletaan, mitä maankäyttö- ja
rakennuslaissa (132/1999) säädetään.
Jätevesijärjestelmää koskevalle suunnitelmalle asetetaan vaatimuksia maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen
perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
(216/2015). Suunnittelutehtävien vaativuuden määräytymisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä
valtioneuvoston asetuksella rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (214/2015).
Asetuksen 6 luku sisältää säännökset kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävien vaativuusluokista.
Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma voi siten olla osa lupahakemuksen asiakirjoja maankäyttö- ja
rakennuslain 131 §:n 2 momentin kohdan 6 perusteella. Suunnitelma muodostuisi siten nykyiseen tapaan osaltaan
tietopohjaksi lupaviranomaisen harkinnalle, täyttyvätkö hankkeen edellyttämän luvan myöntämisen edellytykset.
Suunnitelma voisi olla myös maankäyttö- ja rakennuslain 143 a §:ssä tarkoitettu erityissuunnitelma, jota
rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää laadittavaksi.
Rakentamisessa ja sen valvonnassa sovellettaisiin maankäyttö- ja rakennuslakia ja sen toimintamuotoja
rakentamisen hyvän laadun varmistamisessa. Rakentamista koskevan luvan tai ilmoituksen yhteydessä
rakennusvalvontaviranomainen varmistaisi maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen muun muassa siitä, että
hakijalla on rakentamisen kannalta riittävä asiantuntemus käytössään. Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tulisi
kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että suunnitelmassa on jätevesien käsittelylaitteiden sijoittelussa otettu
huomioon tulvimisalueet ja että jätevesien purkupaikka on ympäristönsuojelulain 2 luvun periaatteiden mukaisesti

ympäristön kannalta mahdollisimman haitaton. Jätevesistä ei saa aiheutua talousvesikaivon veden pilaantumisen
vaaraa. Lisäksi jätevesikäsittelyn lietehuollon ja muun käytön vaatimukset on otettava suunnitelmissa
asianmukaisesti huomioon.
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa talousjätevesien puhdistustasoa koskevien vaatimusten
täyttymistä rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.
Pykälän 1 momentin mukaan jätevesijärjestelmää koskevassa suunnitelmassa olisi otettava huomioon kiinteistön
suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä rakennusten elinkaari. Kiinteistön suunnitellulla käytöllä
tarkoitettaisiin rakennusten rakennuslupahakemuksen mukaista käyttötarkoitusta. Kyseessä voisi olla myös
suunnitellun käyttötarkoituksen muutoksen huomioon ottamisesta. Muulla mahdollisella käytöllä tarkoitettaisiin
kiinteistön mahdollisten muiden käyttötarkoitusten huomioon ottamista tarvittavalla tavalla esim. järjestelmän
myöhemmän laajentamisen tai korjaus- ja muutostyön ennakoimista varten. Rakennusten elinkaarella
tarkoitettaisiin rakennusten oletettua ja kyseisen tyyppisille rakennuksille tyypillistä elinkaarta.
Ehdotettuun 2 momenttiin sisältyisi neljä alakohtaa sisältävä luettelo sisältövaatimuksia tarkentavista säännöksistä.
Niiden avulla pyritään varmistamaan hyvän suunnittelun lopputulos eli kiinteistölle sopiva ja toimiva järjestelmä
sekä vaatimusten täyttyminen.
Kohtien 1 ja 2 mukaan suunnitelman olisi sisällettävä tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta sekä
jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksesta. Sääntely vastaa voimassa olevaa oikeustilaa ja nykyisen
hajajätevesiasetuksen liitteen 1 mitoitusperusteita.
Tiedoilla muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta tarkoitettaisiin arvioituja määrää ja laatua koskevia tietoja.
Tietojen esittämiseen tarvitaan riittävän laajat ja oikeat lähtötiedot. Kohdassa tarkoitettaisiin sellaisia tietoja, jotka
perustuvat suunnittelijan laskentaan sekä osaltaan kiinteistön omistajalta tai haltijalta saatuihin lähtötietoihin
suunnitellusta kiinteistön käytöstä ja talousjätevesien muodostumisesta. Jätevesien määrällä ja laadulla
tarkoitettaisiin jätevesien arvioitua, esimerkiksi laskennallista, määrää jaoteltuna vesikäymälästä peräisin oleviin
jätevesiin ja muihin jätevesiin.
Jätevesijärjestelmää ja sen mitoitusta koskevat tiedot käsittäisivät järjestelmän osat, osaprosessit ja käsittelyvaiheet
sekä niiden mitoituksen osana koko järjestelmän mitoitusta.
Momentin 3 kohdan mukaan suunnitelman olisi sisällettävä asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien,
laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainti, hoito- ja huoltokohteiden sijainti ja niiden saavutettavuus,
jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevien rakennusten sijainti, talousvesikaivojen sijainti ja
tiedot muista pinta- ja pohjaveden ottoon käytettävistä vesistä sekä tiedot muusta maankäytöstä.
Asemapiirroksella tarkoitettaisiin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä vakiintunutta piirrosta, josta säädetään
rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (216/2015).
Piirros voisi olla esimerkiksi kaksiulotteinen tai kolmiulotteinen.
Muulla maankäytöllä tarkoitettaisiin esimeriksi piha-aluetta tai muuta aluetta kuten lasten leikkialuetta,
hyötypuutarhaa tai muuhun erityiseen käyttöön varattua aluetta.
Hoito- ja huoltokohteiden sisällyttämisellä asemapiirrokseen pyritään osaltaan varmistamaan, että laitteiden hoitoja huolto on mahdollista toteuttaa valitussa ratkaisussa. Ehdotettu sisältö kohteiden saavutettavuudesta on siten
myös tarpeen.
Kohdan 4 perusteella suunnitelman olisi sisällettävä tiedot jätevesijärjestelmän purkupaikan läheisen pinta- ja
pohjaveden korkeudesta ja tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat
korkeimmillaan. Suunnitelman tulee perustua riittäviin lähtötietoihin, kuten aikaisemmin on todettu.
Tietojen esittäminen on perusteltua ympäristönsuojelullisista syistä. Sillä varmistetaan, että kiinteistökohtaisesta
talousjätevesijärjestelmästä saadaan jätevedet purettua asianmukaisesti myös silloin, kun pinta- ja pohjavesi ovat
korkeimmillaan.
7 §. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö. Pykälä sisältäisi jätevesijärjestelmää koskevan käyttö- ja
huolto-ohjeen sisältöä koskevat lakia tarkentavat säännökset.
Ympäristönsuojelulain 157 §:n 1 momentissa säädetään kiinteistön omistajan velvollisuudesta huolehtia siitä, että
talousjätevesijärjestelmästä on huolto- ja huolto-ohjeet, jotka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
Kyseisen säännöksen mukaan käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän ja

jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Asetuksen 7 §:llä on tarkoitus
tarkentaa laissa tarkoitetun jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöä.
Käyttö- ja huolto-ohjeiden olisi sisällettävä yksilöidyt kuvaukset säännöllistä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua
edellyttävistä kohteista, niissä tehtävät toimenpiteistä sekä toimenpiteiden suorittamistapa (kohta 1), huolto- ja
tarkkailutoimista ja huoltovälistä (kohta 2), jätevesijärjestelmän yleisimmissä vikatilanteissa toimimisesta (kohta 3)
sekä suunnittelijan, rakentajan, sekä hoidosta, huollosta ja valvonnasta vastaavien tahojen yhteystiedot (kohta 4).
Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat keskeinen väline talousjätevesijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi järjestelmän
elinkaaren aikana. Jätevesijärjestelmää olisi hoidettava käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti, ja ohjeet tulisi saattaa
ajan tasalle toteutettavien jätevesijärjestelmän muutos- ja tehostamistoimenpiteiden yhteydessä. Käyttö- ja huoltoohje on myös kooste jätevesijärjestelmän hoidon ja huollon tarpeista, joihin perustuen alan yritykset voisivat tarjota
kiinteistön omistajille ja haltijoille heidän tarvitsemiaan palveluita.
Kiinteistöllä olevilla käyttö- ja huolto-ohjeilla varmistetaan myös, että tieto jätevesijärjestelmän hoidon ja huollon
tarpeesta siirtyy kiinteistön uudelle haltijalle omistajan vaihtumisen yhteydessä.
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista säädetään lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa
ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 i §:ssä
säädetään rakennuksen kunnossapitoon ja seurantaan liittyvän rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen
laatimisvelvollisuudesta. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennuslupaa vaativan rakennushankkeen,
rakennuksen korjaus- tai muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, ja sen tulee
sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja
laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja
kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Luvanvaraisen rakentamisen yhteydessä jätevesijärjestelmän
käyttö- ja huolto-ohje vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 117 i §:ssä tarkoitetun rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeen jätevesijärjestelmää käsittelevää osaa. Tälle osalle asetettaisiin hajajätevesiasetuksella erityisvaatimuksia.
Kunnan toimivaltainen viranomainen varmistaisi maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n 2 momentin mukaisesti
loppukatselmuksen yhteydessä, että kiinteistölle on laadittu asianmukainen ja vaatimukset täyttävä
jätevesijärjestelmän käyttö- ja hoito-ohje ennen kuin jätevesijärjestelmä hyväksytään otettavaksi käyttöön.
8 §. Voimaantulo. Ehdotettu asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan päivänä kuuta 20 . Asetuksella
kumottaisiin nykyinen hajajätevesiasetus (209/2011), joka tuli voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2011.
Liite 1. Liite 1 sisältäisi kuormitusluvun koostumuksen tarkemmat perustelut.
Talousjäteveden eri kuormituslajien osuudet haja-asutuksen kuormitusluvuissa olisivat asetusehdotuksen liitteen 1
taulukon mukaiset, ellei luotettavasti voitaisi toisin osoittaa. Taulukon arvot perustuisivat asetuksen
säätämisajankohtana saatavilla olevaan tietoon kiinteistökohtaisten jätevesien ja niiden eri jakeiden likaainekuormituksista.

5 Asetuksen voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan päivänä kuuta 20 .
6 Asetusehdotuksen vaikutukset
Asetusehdotuksella on tarkoitus selkeyttää sääntelyä ja osaltaan turvaa lainsäädännön täytäntöönpanoa.
Lainsäädännön käytännön soveltaminen helpottuu, kun asetus sisältää vain ympäristönsuojeluvaatimusten
täyttämistä koskevat tarkemmat ja nykyistä selkeämmät säännökset.
Asetusehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä muita vaikutuksia. Asetusehdotuksen sisältö perustuu voimassa
olevaan sääntelyyn, joskin karsittuna. Asetukseen sisällön karsimisen vuoksi viranomaisten neuvonnan ja ohjeiden
merkitys voi korostua.

7 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen
Asetusehdotus on lausunnolla 19.12.2016-20.12.2017.

Lausunto pyydettiin seuraavilta tahoilta: Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Valtiovarainministeriö, Maa- ja
metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Elinkeino- ja liikenne- ja
ympäristökeskukset (Y-vastuualue), Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA, Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL, Korkein hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eläkeläisliittojen
etujärjestö EETU ry, Hajaputsari ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jätelaitosyhdistys ry, Kainuun Nuotta ry,
Käymäläseura Huussi ry, Luonto-Liitto ry, LVI-tekniset Urakoitsijat ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus liitto
MTK ry, Marttaliitto ry, Muoviteollisuus ry/Putkijaosto Natur och Miljö r.f., Pyhäjärvi-instituutti,
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Rakennusteollisuus RT, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Saaristoasiain
neuvottelukunta, Suomen Fise-pätevät haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat HaVeSu ry, Suomen
Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Kylätoiminta ry, Suomen Korjausneuvojat ry, Suomen
kaivonporausurakoitsijat ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Omakotiliitto ry, Suomen
Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen
ympäristöoikeustieteellinen seura SYS ry, Suomen Yrittäjät ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry,
Suomen LVI-yhdistysten Liitto SuLVI ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.,
Teknologiateollisuus ry, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, Vapaaajan asukkaiden liitto ry, Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry, VVS Föreningen i Finland r.f, WWF Suomi, Aalto
yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu/Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, Oulun yliopisto, Teknillinen
tiedekunta/Ympäristötekniikka, Tampereen Teknillinen yliopisto/Konetekniikan laitos, Ympäristöministeriö –
hallintoyksikkö, - rakennetun ympäristön osasto ja – ympäristönsuojeluosasto.
Lausuntopyynnössä myös mainitaan, että lausunnon saavat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut.
Lausunnoissa (Täydennetään myöhemmin)

Lausuntojen perusteella asetusehdotusta on (Täydennetään myöhemmin)

8 Laintarkastus
(Täydennetään myöhemmin)

