
Jätevesilainsäädäntö 

• Haja-asutuksen 
jätevesilainsäädäntöä 
uudistettiin  2011 

 

• Ympäristönsuojelu- 

    laki 3a luku 27 a-d §:t 

 

• ”Hajajätevesiasetus”  

     Vna 209/2011 

 



Jätevesilainsäädäntö 

 

• Säädöksiä kohtuullistettiin 

 

• Säädöksissä säilytettiin riittävä ympäristön-
suojelun taso.                                               
On tärkeää ehkäistä lähiympäristön ja 
lähivesien, kuten kaivoveden pilaantumista 
sekä muita hygieenisiä ja 
rehevöitymisenhaittoja. 



Keskeinen sisältö 
• Käsittelyvaatimuksia lievennettiin 

    - pääsääntönä lievempi puhdistustaso 

    - ympäristönsuojelumääräyksillä tiukennus  

       (ranta- ja pohjavesialueet) 

 

• Vapautus 68 vuotta täyttäneille (9.3.2011) 

 

• 5 vuoden lykkäys sosiaalisin perustein 

 

• Määräaika 15.3.2016 



YSL 3 a luku  
Talousjätevesien käsittely viemä-   

  verkostojen ulkopuolisilla alueilla   

27 b § Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus  
 
 Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon, eikä toimintaan 

tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja 
käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa.   

 
 Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, 

vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 §:n mukaiseen uomaan tai altaaseen. 
Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta 
maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu 
ympäristön pilaantumisen vaaraa.  
 

 kantovesikohteet 

 



YSL 3 a luku  
Talousjätevesien käsittely viemä-   
  verkostojen ulkopuolisilla alueilla 

27 c § Jätevesien käsittelyjärjestelmä (1 momentti)  
 
 jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseensa; 
    Mitkä seikat ainakin katsotaan soveltuvuutta arvioitaessa? 
     - käytöstä aiheutuva käsittelemättömän talousjäteveden kuormitus,  
     - ympäristön pilaantumisen vaara 
     - ympäristö-olosuhteet, kuten kiinteistön sijainti ranta-alueella taikka 
       tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pv-alueella. 

 
• VNA (209/2011) Valtioneuvoston  asetus talousjätevesien käsittelystä  
     viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
     - tarkemmat säädökset vaadittavasta puhdistustasosta --------->  
 Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset,                
       talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön ja jätevesijärjestelmien  
       suunnittelusta, käytöstä, huollosta 



Kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

 
• Paikalliset olosuhteet 
   tarkemmin huomioon 
 
• Ranta-, pohjavesi-                                  ja taaja   

taajaan rakennetut alueet 
   - tehostettu puhdistustaso 
      (pelkkä imeytys ei riitä, pv-alueilla johtaminen ulko- 
        puolelle) 
    - saunan pesuvedet (kantovesi) voidaan yleensä    
      imeyttää maahan  
      

 



Kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

 
• ”Kuivan maan tontit”,  
      joiden koko yli 0,5 ha 
 
• Suojaetäisyydet 
 

• Maaperän laatu soveltuva 
 

• Tapauskohtainen 
 

• Asiansa osaava suunnittelija paikalle 
 



Poikkeukset 

Iäkkäät kiinteistön 
haltijat 

 

• Jos kiinteistön jäte-
vesistä ei aiheudu haittaa 
 

• Vakituisesti asuva(t) yli 
68 vuotta 9.3.2011 

 
• EI koske uudisrakenta-

mista tai vapaa-ajan 
asuntoja 

Kohtuuttomat tilanteet 

 

•  Jos kiinteistön jäte- 
    vesistä ei aiheudu haittaa 
    ja kuormitus vähäistä 
 
• Verkosto tulossa 

 
• Ikä, sosiaaliset syyt 

 
• 5 vuodeksi 
 
 



Miksi puhdistaa jätevesiä 

• Oman kaivon ja/tai naapurin kaivon 
pilaantumisriski 

• Pohjaveden pilaantumisriski 

• Oman tai naapurin rannan 
pilaantumisriski 

• Uimaveden hygieeniset riskit 



Ongelman suuruusluokka 

• 300.000 kiinteistöä, n. 1 milj. ihmistä (v. 2011) 
koko maassa, vakituinen asutus 

 

• n. 1 500 ihmistä ulkopuolella veden ja                        
n. 3 000 ihmistä ulkopuolella viemärin 
Pieksämäellä ---- ratkaistavissa 

    

• Ketään ei kohdella kohtuuttomasti 



Jätevesilainsäädäntöä 

• Vesilaki 
 
• Vesihuoltolaki 
 
• MRL (maankäyttö- ja rakennuslaki) 
 
• Jätelaki  
 
• Terveydensuojelulainsäädäntö 


