Jätevesien käsittely ja
johtaminen viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla

Ohjaavat lait ja asetukset
• Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527
• VNP talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla 16.3.2017/157

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132
• Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895

YSL 16. luku
• 155 § Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus
• 154b § Perustason puhdistusvaatimus
• 156a § Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano rannalla ja
pohjavesialueella
• 156 b § Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano muulla alueella
• 156 c § Perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus

•

156 d § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

•

157 § Selvitys talousjätevesijärjestelmästä ja käyttö- ja huolto-ohjeet

• 157 a § Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma

• 238 § Kiinteistön jätevesijärjestelmä

155 § Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus
• Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä
toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava
ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa.
Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan,
vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n
1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin
vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan,
jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa.

154b § Perustason puhdistusvaatimus
• Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva
kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia,
kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta
vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla
määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen
Haja-asutuksen kuormitusluvun sisältö (VNA 157/2017)
• Haja-asutuksen kuormituslukuun sisältyvä yhden asukkaan
käsittelemättömien talousjätevesien orgaanisen aineen määrä mitattuna 7
vuorokauden biologisena hapenkulutuksena on 50 grammaa
vuorokaudessa. Kuormituslukuun sisältyvä yhden asukkaan
käsittelemättömien talousjätevesien kokonaisfosforin määrä on 2,2
grammaa ja kokonaistypen määrä 14 grammaa vuorokaudessa.

156a § Perustason puhdistusvaatimuksen
toimeenpano rannalla ja pohjavesialueella
• Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin
etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai
vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla
pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin
rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn
rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää
perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä
sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä,
seinään.
• Voimaantulosäännös: Siirtymäaika päättyy 31.10.2019

156 b § Perustason puhdistusvaatimuksen
toimeenpano muulla alueella
• Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että muualla kuin
156 a §:ssä tarkoitetulla alueella olevan, 156 a §:ssä tarkoitetun
jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutostyössä
huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy,
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.

156 c § Perustasoa ankarampi
puhdistusvaatimus
• Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa 202 §:n
nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia
vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten
ympäristöolosuhteiden vuoksi.
• Valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta
puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi
saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä
annetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi vaatimus.

156 d § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen
• Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta
myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156
a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden
määräajaksi kerrallaan.
• Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön
aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen
pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän
jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän
parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja
teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat
kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan
kannalta otetaan huomioon:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi
tarkoitetulla alueella;
2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea
ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset
tekijät;

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus
taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten
että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta
vaihtuu.

157 § Selvitys talousjätevesijärjestelmästä ja
käyttö- ja huolto-ohjeet
• Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että
talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan
kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja
huolto-ohjeet. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
Selvityksen on sisällettävä kuvaus kiinteistön jätevesien
käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta
kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut
järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on
sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän ja jätevesien
käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten.

157 a § Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma
• Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että
talousjätevesijärjestelmästä laaditaan suunnitelma silloin, kun
järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa
tehostetaan.
• Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttöja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen.
• Suunnitelman on sisällettävä riittäviin lähtötietoihin perustuvat tiedot
jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta,
toimintaperiaatteesta, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja
jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän
rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

238 § Kiinteistön jätevesijärjestelmä
• Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa, 154 b §:ssä säädettyjä
käsittelyvaatimuksia ei sovelleta 156 a tai 156 b §:ssä
tarkoitetulla alueella sijaitsevan sellaisen kiinteistön 9 päivänä
maaliskuuta 2011 olemassa olleeseen käyttökuntoiseen
jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva
haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet
68 vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki
• 126 § Toimenpidelupa
• 126 a § Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

126 a Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet
• Edellä 126 §:n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen
rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena,
pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun
tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:
• 1) katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai
vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen
jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
(rakennelma);

• Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että
toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita 1
momentin 1–10, 12 tai 13 kohdassa tarkoitettuun
toimenpiteeseen, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä.

Suuntaa antava kartta vyöhykkeistä joita siirtymäaika koskee.
http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f26
8b68ffb62e2a532d
Vesihuoltotulkki.
https://www.ymparisto.fi/fiFI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesi
en_kasittely/Kiinteiston_omistajalle/Vesihuoltotulkki
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