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Laki
ympäristönsuojelulain 68 ja 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 68 ja 69 § seuraavasti:

68 §

Oikeus jäteveden johtamiseen toisen alueella

Ympäristöluvassa voidaan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla ole-
vaan ojaan tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun noroon, jos joh-
tamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudelli-
sesti perusteltua. Jäteveden johtamiseen avo-ojassa tai norossa ei saa myöntää oikeutta,
jos oja tai noro on tontin, rakennuspaikan, uimarannan tai muun vastaavan erityiseen käyt-
töön otetun alueen välittömässä läheisyydessä. Jätevettä johtavan velvollisuudesta pitää
uoma kunnossa ja vastuusta jäteveden johtamisesta aiheutuvista kustannuksista säädetään
158 §:ssä.

Jos jäteveden johtaminen edellyttää viemäriputken sijoittamista tai ojan tekemistä toi-
sen maalle eikä omistaja anna suostumustaan, luvassa on 1 momentissa säädetyin edelly-
tyksin päätettävä käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen. Vahingon, haitan
ja muun edunmenetyksen korvaamiseen sovelletaan vesilain 13 lukua. Käyttöoikeuteen
sovelletaan mainitun lain 2 luvun 12, 13 ja 13 a §:ää sekä 17 lukua.

Jos tässä pykälässä tarkoitetun jäteveden johtamisen vuoksi on tehtävä oja tai sijoitet-
tava viemäriputki maantien, kadun, rautatien, muun kiskotien, kaapelin tai kaasuputken
ali, luvassa on annettava asiaa koskevat tarpeelliset määräykset. Ojan tai putken rakenta-
miseen ja kunnossapitoon sovelletaan vesilain 5 luvun 13 §:ää. Jos asiaa ei sen laajuuden
tai muun syyn vuoksi voida ratkaista ympäristöluvan yhteydessä, lupaviranomaisen on
siirrettävä asia ojitustoimituksessa ratkaistavaksi tai kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle noudattaen mainitun luvun 4 ja 5 §:ää.

69 §

Määräykset viemäriputkesta

Ympäristöluvassa on tarvittaessa vesilain mukaisesti määrättävä viemäriputken raken-
tamisesta ja sitä varten tarvittavasta käyttöoikeudesta. Määräystä annettaessa sovelletaan
vesilain 3 lukua, vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamiseen 13 lukua ja
käyttöoikeuteen 2 luvun 12, 13 ja 13 a §:ää sekä 17 lukua.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Hallintoviranomaisessa tai tuomioistuimessa tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-

vaan asiaan sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
HE 262/2016
YmVM 9/2017
EV 64/2017
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Jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa päätöksen, johon on sovellettava tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudel-
leen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan tämän lain säännösten mukaisesti.
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