Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta, HE 128/2016 pv – EV 248/2016 vp

Laki ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta (19/2017) ja valtioneuvoston
asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla voimaan
3.4.2017.

Kysymyksiä ja vastauksia
1. Mitä kiinteistöjä muutos koskee?
Muutos koskee Manner-Suomessa pysyvään asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä,
joissa on ennen vuotta 2004 rakennettu talousjätevesien käsittelyjärjestelmä tai joiden talousjätevesien
käsittelyjärjestelmä perustuu ennen vuotta 2004 voimassa oleviin määräyksiin tai lupaan
2. Jätevesiremonttia ei tarvitse tehdä jos,
1) kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai toiminnalla on tarvittava ympäristölupa.
2) kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.
3) edellisen lainsäädännön mukainen ns. kertaluonteinen ikävapautus on voimassa.
Talousjätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos kyse on 9.3.2011 olemassa olleesta käyttökuntoisesta
jätevesijärjestelmästä ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna
päivänä täyttäneet 68 vuotta.
4) kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi), jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa
5) kiinteistöllä noudatetaan jo kunnan omia, lakia ankarampia ympäristönsuojeluvaatimuksia.
3. Mitkä ovat keskeiset muutokset?
Keskeinen muutos koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat yli 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä ja jotka
eivät sijaitse vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.
Näiden kiinteistöjen ei tarvitse kunnostaa jätevesijärjestelmää ennen kuin kiinteistöllä tehdään tietynlainen
korjaus- ja muutostyö.
- Muutoksia ovat mm. vesikäymälän rakentaminen, talousvesijärjestelmän uusiminen ja korjaus- ja
muutostyö, joka rinnastuu rakennuksen rakentamiseen.
Lisäksi enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä sijaitsevien ja pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen
järjestelmä tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä.
- Tähän voisi saada kunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän poikkeuksen, jonka edellytyksiä
myös on nyt lievennetty.
4. Miksi vesistön läheisyydeksi ehdotetaan määriteltävän 100 metriä?
Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä sadan metrin etäisyys vesistöstä on yleisimmin käytetty. Tämä
etäisyys on voimassa lähes 100 kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.
5. Mitä ovat ne remontit, joiden seurauksena jätevesijärjestelmä täytyy uusia? Miksi juuri ne toimet
laukaisevat remonttitarpeen?
Jätevesijärjestelmä olisi kunnostettava vastamaan perustason puhdistusvaatimusta, kun kiinteistöllä
tehdään:
1) vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen
korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan;
2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä
korjaus- ja muutostyö.

Taustalla on ajatus, että järjestelmä kunnostetaan samassa yhteydessä, kun kiinteistöön tehdään muitakin
korjauksia tai parannuksia, joilla kiinteistön elinkaari pitenee.
Kiinteistön remontti on sangen mittava. Siihen voisi sisältyä perustusten, kantavien rakenteiden ja katon
remontti sekä mahdollisesti käyttötarkoituksen muutos.
Muutoksessa ei olisi kyse esimerkiksi julkisivun olennaisesta muutoksesta, julkisivun materiaalin tai värin
muuttamisesta, ikkunoiden uusimisesta toisenlaisiksi tai muusta vastaavasta yleensä
rakennusluvanvaraisesta korjaus- ja muutostyöstä. Kyseessä ei myöskään olisi esimerkiksi kuistin
lasittamisesta tai rakennuksen laajentamisesta tai kerrosalaan laskettavaa tilaa lisäävästä korjaus- ja
muutostyöstä. Remonttitarvetta ei myöskään laukaise kiinteistölle rakennettava uusi rakennus (esimerkiksi
autotalli), johon ei tule vessaa, kylpyhuonetta tai vesi- ja viemärilaitteistoja.
6. Muuttuvatko puhdistustasoa koskevat vaatimukset?
Näihin ei tehty muutoksia.
7. Mistä kuntalainen tietää, onko hänen kuntansa antanut ympäristönsuojelumääräyksissä
perustasoa ankaramman jätevesien puhdistusvaatimuksen?
Kunnan ympäristönsuojelutoimi/viranomainen antavat tietoja siitä, millä alueilla ovat voimassa kunnan omat
määräykset lain velvoitteiden lisäksi.
8. Missä tapauksissa viranomainen voisi antaa vapautuksen remontin tekemisestä? Esitetäänkö
tähän muutoksia aiempaan verrattuna?
Kunnan asianomainen viranomainen voisi myöntää poikkeuksen hakijalle viideksi vuodeksi kerrallaan. Tämä
koskisi niitä tilanteita, kun järjestelmä tulisi uusia 31.10.2019 mennessä. Poikkeamisen edellytyksiä
lievennettäisiin. Poikkeaminen voisi perustua joko jätevesien huomattavan vähäiseen määrään tai
kustannusten kohtuuttomuuteen.
Voimassa olevan lain mukaan näiden edellytysten tulee molempien olla voimassa samaan aikaan, jotta
poikkeus voidaan myöntää. Ympäristönsuojelulain muutos tulee voimaan 3.4.2017.
9. Mistä asetuksessa on säädetty?
Asetuksessa on esitetty ohjeellinen puhdistustaso kuntien perustasoa ankarampien puhdistusvaatimusten
yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi asetuksessa on täsmennetty jätevesijärjestelmää koskevan selvityksen,
suunnitelman ja käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöä.
10. Onko uusi asetus yhtä yksityiskohtainen kuin vanha?
Uutta asetusta on yksinkertaistettu huomattavasti aikaisempaan asetukseen verrattuna. Enää ei ole esitetty
kaikkia koskevia käsittelyjärjestelmämäärittelyjä, mitoitusperusteita tai käytön- ja huollon kuvauksia. Asetus
tähtää tapauskohtaiseen suunnitteluun, jossa kunkin soveltamiskohteen erityispiirteet otetaan huomioon.
11. Mitä asetuksessa säädetään selvityksestä?
Selvitykseksi jätevesijärjestelmästä riittää varsin yksikertainen kuvaus siitä, mistä jätevesiä kiinteistöllä syntyy
ja mitä niille tapahtuu. Lähtökohtana on, että tämän pystyisi tekemään kiinteistönomistaja itse.
12. Onko suunnittelijan käyttö pakollista?
Hajajätevesiasetus edellyttää rakennuslupahakemuksen liitteeksi tarkoitetulta suunnitelmalta varsin
kattavaa sisältöä, mutta ei pakota suunnittelijan käyttöön. Sen sijaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön
mukaan rakennuslupahakemuksessa esitettävien suunnitelmien tekijöille on kelpoisuusvaatimuksia.

13. Mitä on sanottu käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä?
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeessa on esitettävä huoltokohteet ja -toimet sekä kuinka usein niitä
on tehtävä. Lisäksi esitettävä kuinka toimitaan häiriötilanteissa ja kuka on järjestelmän suunnitellut ja
rakentanut.
Nämä tiedot on esitettävä tapauskohtaisesti, joten niille aiemmin asetetuista kaikkia koskevista määräyksistä
on luovuttu.
14. Miten ympäristönsuojelutavoitteet saavutetaan?
Kunnat ovat jo omissa ympäristönsuojelumääräyksissään ottaneet haja-asutuksen talousjätevesiä koskevan
sääntelyn huomioon antamalla paikallisista olosuhteista johtuvia, lakia ankarampia määräyksiä. Määräysten
tulee olla välttämättömiä.
Määräyksissä on puhdistustasovaatimuksia sekä määrittelyjä vesistön läheisyydestä ja pohjavesialueista. Kun
lain vaatimukset tulevat voimaan, on kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä noudatettava lakia täydentävinä.
Ympäristönsuojelun kannalta merkittävillä alueilla, joita esityksen mukaan ovat vesistön ja meren läheiset
alueet samoin kuin pohjavesialueet, tulisi perustason puhdistusvaatimukset toteuttaa määräaikaan
mennessä. Näillä vesien suojelun kannalta merkittävillä alueilla talousjätevesien käsittelyjärjestelmät tulisi
kunnostaa ripeästi.
Ympäristönsuojelutavoitteet saavutetaan nyt nopeasti ranta- ja pohjavesialueilla, missä hyöty on suurin
vesien tilan kannalta. Muualla sijaitsevien kiinteistöjen osalta vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvät
ympäristötavoitteet saavutetaan viiveellä vasta kiinteistöjen remonttien valmistuttua. Lain
täytäntöönpanolla vähennetään fosfori- ja typpikuormitusta.
15. Milloin lainsäädäntö astuu voimaan?
Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 3 huhtikuuta 2017.
16. Milloin uusi asetus annetaan?
Valtioneuvoston on tänään (16.3.) antanut uuden asetuksen niin, että se tulee voimaan samaan aikaan
lainmuutoksen kanssa eli 3 huhtikuuta 2017. Samalla kumotaan aikaisempi samanniminen asetus (209/2011).

