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196/2011
Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 18 ja 103 §, sellaisena kuin niistä on 18 § laissa
252/2005, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a luku seuraavasti:
3 a luku
Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
27 a §
Talousjätevesien käyttöön liittyvät
määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) talousjätevedellä asuntojen, toimistojen,
liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä,
keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa jätevettä
sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan
vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai
muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa
vastaavaa jätevettä;
2) jätevesien käsittelyjärjestelmällä talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä
varten tarvittavien laitteiden ja rakenteiden
muodostamaa kokonaisuutta, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä,
maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden
laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä;
3) jätevesijärjestelmällä rakennuksissa ja
rakennusten ulkopuolella olevien talousjätevesiviemäreiden sekä jätevesien käsittelyjärHE 179/2010
YmVM 18/2010
EV 288/2010

jestelmien muodostamaa kokonaisuutta, joka
on tarpeen kiinteistön talousjätevesien johtamiseksi ja käsittelemiseksi;
4) haja-asutuksen kuormitusluvulla yhden
asukkaan käsittelemättömien talousjätevesien
keskimääräistä kuormitusta orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta grammoina
vuorokaudessa;
5) käsittelemättömän jäteveden kuormituksella sellaista jätevesien käsittelyyn tulevan
talousjäteveden kuormitusta, joka määritetään jätevesijärjestelmää käyttävien asukkaiden keskimääräisen lukumäärän ja haja-asutuksen kuormitusluvun tulona tai, jos talousjätevesi on peräisin muusta toiminnasta kuin
asumisesta, tutkimuksiin perustuvana vuorokauden keskimääräisenä kuormituksena;
6) lietteellä jätevesistä saostussäiliössä,
pienpuhdistamossa tai muussa käsittelyssä
muodostuvaa laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jätevedestä omana
jakeena.
27 b §
Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus
Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsi-
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teltävä 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.
27 c §

sella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta,
joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi
saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan 2 momentissa tarkoitettua
ankarampia vaatimuksia.
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamisesta ja muuttamisesta ja niiden edellyttämästä luvasta sekä käyttö- ja huolto-ohjeesta on lisäksi voimassa, mitä niistä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä

27 d §

Talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä tulee olla jätevesien käsittelyjärjestelmä,
jonka tulee soveltua käyttökohteeseensa ottaen huomioon kiinteistön käytöstä aiheutuva
käsittelemättömän talousjäteveden kuormitus,
muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, ympäristön pilaantumisen vaara ja ympäristöolosuhteet, kuten kiinteistön sijainti ranta-alueella taikka tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.
Jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten,
että sillä voidaan kohtuudella normaalikäytössä olettaa saavutettavan valtioneuvoston
asetuksessa talousjätevesien käsittelylle tarkemmin määriteltävä käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen perustuva riittävä puhdistustaso orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Riittävä puhdistustaso tulee määrittää siten, että sillä voidaan saavuttaa ympäristönsuojelun kannalta kokonaisuutena tarkastellen hyväksyttävä kuormituksen taso
ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset
vesiensuojelun tavoitteet. Valtioneuvoston
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
vaadittavasta puhdistustasosta ja talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja
huollosta ja lietteen poistamisesta.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun puhdistustason sijasta sovelletaan ankarampia puhdistusvaatimuksia, jos niistä muualla laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Mainittua puhdistustasoa ei myöskään
sovelleta alueella, jota koskevat 19 §:n mukaan annetut, ympäristöolosuhteista johtuvat
puhdistustasoa koskevat kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Valtioneuvoston asetuk-

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen
Edellä 27 c §:n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista
voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa
kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon
ottaen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden kuormitukseen ja
käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai 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.
Kunnan toimivaltainen viranomainen
myöntää hakemuksesta tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään
hakijalle enintään viiden vuoden määräajaksi
kerrallaan.
Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2011.
Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa, 27 c §:n
nojalla säädettyjä käsittelyvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön lain voimaan tullessa olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakitui-
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sesti asuva haltija tai haltijat ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68 vuotta.
Tämän lain 27 d §:ää sovelletaan 1 päivänä
toukokuuta 2005 olemassa olleeseen käyttö-
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kuntoiseen jätevesijärjestelmään sekä sellaisiin rakentamattomiin järjestelmiin, joiden toteuttaminen on ratkaistu osana rakennuslupaa
ennen 1 päivää toukokuuta 2005.
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