YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Lainsäädäntöneuvos
Erja Werdi

Perustelumuistio
13.3.2017

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA
1
1.1

Johdanto
Yleistä
Ehdotuksena on antaa uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla. Samalla kumottaisiin nyt voimassa oleva samanniminen asetus vuodelta 2011 (209/2011, nykyinen hajajätevesiasetus). Annettavaan asetukseen
sisältyy kahdeksan pykälää ja liitteessä yksi taulukko.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla käsittelevää 16 lukua koskeva muutos (19/2017) tulee
voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017. Lainmuutoksen tavoitteena on haja-asutuksen
talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen
ja selkeyttäminen. Muutoksen yhteydessä osa nykyisen hajajätevesiasetukseen sisältyvästä sääntelystä on siirretty lain tasolle, jonka vuoksi lain kanssa päällekkäiset
säännökset tulisi kumota asetuksesta. Ympäristönsuojelulaissa osoitettuja asetuksenantovaltuuksia on myös päivitetty lakimuutoksen yhteydessä, jonka vuoksi myös
asetusta tulisi joiltain osin muuttaa. Koska asetuksen sisältömuutokset kohdistuisivat
lähes kaikkiin nyt voimassa olevan asetuksen pykäliin, ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi hajajätevesiasetus, jonka myötä tarvittavat muutokset toteutettaisiin.
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2.1

Nykytila
Ympäristönsuojelulainsäädäntö

Yleiset velvollisuudet ja kiellot
Ympäristönsuojelulain 2 luvussa säädetään yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja
kielloista. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (6 §). Tämä selvilläolovelvollisuus on yleinen ja koskee kaikkia,
joiden toiminnalla voi olla ympäristövaikutuksia, kuten haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. Ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetään yleisestä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain 20 §:n
perusteella ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa yleisenä periaatteena on, että noudatetaan varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta sekä ympäristön
kannalta parhaan käytännön periaatetta. Ympäristönsuojelulaissa säädetään myös pilaantuneiden maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta (14 luku).
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Haja-asutuksen jätevesien kannalta merkityksellinen on ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto (17 §). Sen mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa
panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että muun muassa tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden
laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua. Suojan piirissä ovat myös toisen
kiinteistöllä oleva pohjavesi, jonka laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Tämä pilaamiskielto suojaa siten myös naapurin
kaivoa. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan kielletty on myös toimenpide, joka vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä
etua. Säännöksen mukaan myös pohjaveden pilaantumisen vaaran aiheuttaminen on
kielletty. Pohjavesialueet määritetään ja luokitellaan vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä annetun lain (1299/2004) luvun 2 a mukaisesti.
Haja-asutuksen jätevesiin sovelletaan myös ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskieltoa (16 §). Sen perusteella maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta
ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,
viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen
edun loukkaus. Kiellon tarkoituksena on turvata pohjaveden laadun säilyminen maaperän kautta tapahtuvalta pilaantumiselta. Lisäksi vesiympäristölle vaarallisista ja
haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:ssä säädetään päästökiellosta pohjaveteen.
Ympäristönsuojelulain 16 luku
Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään
ympäristönsuojelulain 16 luvussa. Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista esimerkiksi ojaan tai lammikkoon. Lain mukaan kiinteistöllä tulee olla talousjätevesien käsittelyä varten käyttökohteeseensa soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä.
Lakiin perustuva perustason puhdistusvaatimus on keskeinen vaatimus. 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.
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin voi sisältyä tätä ankarampia vaatimuksia.
Ympäristönsuojelulain olennaiset lievennykset (muutos 19/2017) koskevat ennen
vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai
myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevaa
sääntelyä. Ympäristönsuojelulain 16 luvun uusissa säännöksissä jäteveden perustason puhdistustasovaatimuksen noudattaminen riippuu osittain siitä, millaisella alueella kiinteistö sijaitsee ja millaisia korjaustoimia kiinteistöllä tehdään.
Muutoksia ei ole tehty uuden rakennuksen rakentamiseen sovellettavaan perustason
puhdistusvaatimukseen tai vuoden 2004 tai sen jälkeen myönnettyihin lupiin perustuvaan rakentamiseen ja niihin sovellettaviin vaatimuksiin.
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Laissa säädetään myös keskeisistä suunnittelua, käyttöä ja huoltoa turvaavista välineistä, jotka ovat jätevesijärjestelmä koskeva selvitys ja suunnitelma sekä käyttö- ja
huolto-ohje.
Nykyinen hajajätevesiasetus
Nykyinen hajajätevesiasetus on annettu aikaisemman ympäristönsuojelulain
(86/2000) nojalla eikä se vastaa perustuslain 80 §:n vaatimuksia sisältönsä suhteen.
Asetuksessa on kymmenen pykälää ja kaksi liitettä, jotka ovat laajat ja sisältävät yksityiskohtaista sääntelyä. Asetuksen säännökset sisältävät myös nyt osin lain tasolla
nostettuja säännöksiä. Nykyisen käsityksen mukaan ohjeellista ainesta on mukana sisällöissä. Lisäksi lakiviittaukset ovat vanhentuneet.
Asetukseen sisältyy muun ohella pykälät haja-asutuksen kuormitusluvusta, vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle sekä ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Muissa pykälissä säädetään selvityksestä, suunnitelmasta
ja rakentamisesta ja käytöstä ja huollosta. Myös Suomen ympäristökeskukselle osoitettu tehtävä sisältyy asetukseen. Asetuksen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiä on
muutettu siten, että voimassa oleva määräaika velvoitteiden täytäntöönpanoon talousjätevesien käsittelyn osalta on jatkettu kerran.
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelulain nojalla kunta voi antaa yleisiä määräyksiä (202 §), joihin sisältyy myös talousjätevesiin sovellettavaa sääntelyä. Ympäristönsuojelulain uuden
156 c §:n (muutos 19/2017) mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus, jos siitä muualla laissa säädetään tai lain nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa
ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.
Lakia ankarammat puhdistusvaatimukset ovat tyypillisiä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissään määrittelemällä herkillä alueilla. Ankarammat vaatimukset voivat
tarkoittaa esimerkiksi talousjätevesien imeyttämiskieltoa eli käytännössä esimerkiksi
umpikaivon rakentamista.
2.2

Jätelainsäädäntö
Jätelakia (646/2011) sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä
tuotteisiin ja toimintaan, joista syntyy jätettä (2 §:n 1 momentti). Lain 2 luvussa säädetään yleisistä velvollisuuksista ja periaatteista.
Yleisestä velvollisuudesta noudattaa etusijajärjestystä säädetään 8 §:ssä. Sen perusteella kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti vähennettävä
syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan
on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla
tavoin. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. (8 §:n 1
mom.)
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Asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte on jätelain 6
§:ssä tarkoitettua yhdyskuntajätettä. Kunnan velvollisuutena on järjestää asumisessa
sekä muussa jätelain 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen
jätehuolto, johon sisältyy myös sako- ja umpikaivoliete.
Jätehuoltomääräykset
Jätehuoltomääräykset perustuvat jätelain 91 §:ään. Määräykset voivat koskea muun
muassa yhdyskuntajätteen määrän vähentämistä, lajittelua, keräystä ja kuljetusta. Jätehuoltomääräykset kunnallisina yleisinä määräyksinä voivat sisältää myös talousjätevesistä aiheutuvia jätteitä koskevia määräyksiä.
2.3

Terveydensuojelulainsäädäntö
Terveydensuojelulainsäädäntöön (terveydensuojelulaki, 763/1994) sisältyy yleisiä
vaatimuksia jätevesien käsittelystä. Jätevedet on johdettava ja puhdistettava siten, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa (22 §). Viemäri siihen liittyvine puhdistus- ja muine laitteineen on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja kunnossapidettävä siten,
ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälöille säädetään lain 30 §:ssä yleiset vaatimukset, joiden mukaan asuinympäristössä on oltava riittävästi käymälöitä. Lisäksi ne
on sijoitettava, rakennettava ja huollettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.
Lisäksi terveydensuojelulain 51 §:n perusteella kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Tällaiset kiellot tai määräykset voivat terveydensuojelulain 22 §:n nojalla liittyä myös jätevesien johtamiseen tai puhdistamiseen.
Terveydensuojelulainsäädäntöön sisältyy olennaisena osana talousveden laatua turvaava sääntely, jota sovelletaan myös yksityistalouksien kaivoveteen. Terveydensuojelulain nojalla annettu terveydensuojeluasetus (1280/1994) sisältää tarkentavia
säännöksiä sekä jätevesiin että talousveteen liittyen. Terveydensuojelulaissa säädetään myös talousvesistä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä, vähentämisestä
ja poistamisesta sekä niihin liittyvistä tarpeellisista suunnitelmista ja selvityksistä.

Kunnan terveydensuojelujärjestys
Kunnan terveydensuojelua koskevista määräyksistä säädetään terveydensuojelulain
51 §:ssä. Sen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi myös antaa yleisiä
määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi.
Nämä määräykset voivat sisältää myös talousjätevesiin sovellettavia säännöksiä.
2.4

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sisältyy säännöksiä jätevesijärjestelmän rakentamista ja korjaus- ja muutostyötä koskevasta luvan- tai ilmoituksenvaraisuudesta sekä lupamenettelystä. Lakiin sekä sen nojalla annettuihin asetuksiin sisältyy myös muita haja-asutuksen jätevesihuoltoon sovellettavaa sääntelyä mm. rakennusjärjestykseen ja käyttö- ja huolto-ohjeeseen liittyen.
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Maankäyttö- ja rakennuslakia sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja korjaus- ja muutostyöhön. Lakia sovelletaan myös rakennuksen käytön aikaiseen kunnossapitoon. Eräänä keskeisenä lain tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua sekä
edistää rakennuksen kestävää käyttöä.
Myös kaavojen kaavamääräyksiin voi sisältyä kaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä koskevia määräyksiä. Esimerkiksi asemakaavamääräykset voivat
koskea haitallisten ympäristövaikutusten estämistä ja rajoittamista.
Rakennusjärjestys
Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n nojalla kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.
3
3.1

Asetusehdotus
Säädösperusta
Uusi hajajätevesiasetus annettaisiin ympäristönsuojelulain 16 luvun (muutos
19/2017) säännösten nojalla. Muutos tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017. Ehdotetun asetuksen pykälä 2 ja liite 1 perustuisivat ympäristönsuojelulain 154 a §:ään
ja 4-7 §:t 156 c, 157 ja 157 a §:n valtuussäännöksiin. Ympäristöministeriö voi osoittaa Suomen ympäristökeskukselle tehtäviä valtioneuvoston asetuksella, kuten 3 §:ssä
ehdotetaan.
Asetukseen sisältyisi 8 pykälää ja liitteessä oleva yksi taulukko. Ehdotetussa 1 §:ssä
säädettäisiin soveltamisalasta, 2 §:ssä haja-asutuksen kuormitusluvun sisällöstä, 3
§:ssä jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevan tiedon seurannasta ja saatavuudesta, 4
§:ssä ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla, 5 §:ssä jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen sisällöstä, 6 §:ssä jätevesijärjestelmää koskevan
suunnitelman sisällöstä, 7 §:ssä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä ja 8 §:ssä voimaantulosta ja nykyisen hajajätevesiasetuksen kumoamisesta. Tiedot
haja-asutuksen kuormitusluvun koostumuksesta olisivat liitteessä.

3.2

Keskeiset ehdotukset
Keskeisiä ehdotuksia olisivat sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen ja säännösten kokonaismäärän vähentäminen. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa
uuden asetuksen sisältöä nykyiseen verrattuna.
Keskeisin sisällöllinen muutos olisi, että jätevesien käsittelyjärjestelmän tarkasta mitoituksesta ei enää säädettäisi yksityiskohtaisesti eikä toiminnoittain. Yksityiskohtaisia mitoitusvaatimuksia ei siten enää ehdotettaisi säädettävän asuinkiinteistölle, majoituspalvelurakennuksille tai karjatilojen maitohuoneelle tai pienimuotoiselle elinkeinotoiminnalle. Tarkasta sääntelystä ehdotetaan luovuttavan siirryttäessä painottamaan hyvää suunnittelua. Esimerkiksi vaatimus asuintilojen mitoituksesta on perustunut nykyistä perhekokoa suurempaan henkilömäärään, minkä on katsottu olevan
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ylimitoitettua eikä se ole myöskään järjestelmän toimivuuden kannalta perusteltua.
Ympäristönsuojelulain 156 §:ssä säädettäisiin kuitenkin siitä, että kiinteistön talousjätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että puhdistusvaatimus täyttyy. Asetusehdotuksen 6 § sisältäisi tarkempaa
sääntelyä.
Sääntelystä myös ehdotetaan poistettavan perustuslain 80 §:ään perustuen ohjeluonteinen aineisto. Myös säädöskielen selkeyteen ja ilmaisuihin kiinnitettäisiin erityistä
huomiota.
Asetuksen rakenne muutettaisiin vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain sääntelyn
tapaa liittyen rakentamista koskeviin suunnitelmiin ja selvityksiin (Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015)).
Tämä on perusteltua ottaen huomioon sekä rakennusvalvontaviranomaisen että ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmat.
3.3

Yksityiskohtaiset perustelut
1 §. Soveltamisala. Asetusta sovellettaisiin kiinteistöjen talousjätevesien käsittelyyn
ja johtamiseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa tarkoitetuissa tilanteissa.
Lainmuutos (19/2017) tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017.
2 §. Haja-asutuksen kuormitusluvun sisältö. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin haja-asutuksen kuormitusluvun sisällöstä. Kuormitusluku on tarpeen, koska sen ja asukasmäärän avulla voidaan määrittää yksinkertaisesti ja riittävän luotettavasti tavanomaisessa asumisessa syntyvien käsittelemättömien jätevesien kuormitus. Kuormitusluvulla määritetään yhden henkilön käsittelemättömien jätevesien vuorokautisena
kuormituksena (grammaa henkilöä kohden vuorokaudessa, g / hlö d). Haja-asutuksen
kuormitusluku asetettaisiin erikseen kullekin kuormituslajille, jotka olisivat orgaanisen aineen määrä mitattuna seitsemän vuorokauden biologisena hapenkulutuksena
(BHK7), kokonaisfosforin (P) määrä ja kokonaistypen (N) määrä. Kuormitusluvun
lajikohtaiset vakioidut arvot olisivat orgaanisen aineen (BHK7) osalta 50 g / hlö d,
kokonaisfosforin (P) osalta 2,2 g / hlö d ja kokonaistypen (N) osalta 14 g / hlö d. Käsittelemättömien talousjätevesien kuormitusluku on asetuksen 2 §:n tarkoittama
kuormitustaso, josta ympäristönsuojelulain 154 b §:n perustason puhdistusvaatimukseen sisältyvät kuormituksen vähentämisprosentit määräisivät suurimman sallittavan
kuormituksen ympäristöön. Pykälän 1 momentti säilyisi nykyiseen asetukseen verrattuna sisällöltään samana, sillä asetusehdotuksen tarkoitus ei ole muuttaa kuormitusluvun sisältöä.
Käsittelemättömien talousjätevesien kuormitus on tavanomaisissa asuinkiinteistöissä
haja-asutuksen kuormitusluku kerrottuna jätevesijärjestelmän piirissä olevien asukkaiden keskimääräisellä lukumäärällä. Määrittelyn lähtökohtana on, että normaalissa
asumiskäytössä kiinteistön jätevesien ja sen eri jakeiden keskimääräinen kuormitus
muuttuu helposti todettavissa olevan asukasmäärän mukaisesti.
Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan liitteessä säädettäisiin haja-asutuksen kuormitusluvun koostumuksesta kuormituksen alkuperän mukaan eri kuormituslajeille.
Tältä osin tarkemmat perustelut sisältyvät liitteen perusteluihin.
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3 §. Jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevan tiedon seuranta ja saatavuus. Pykälässä säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen tehtävästä seurata yleisesti saatavilla
olevia jätevesien käsittelyjärjestelmiä sekä niillä saavutettavia tuloksia. Säännös vastaisi voimassa olevan hajajätevesiasetuksen pykälää 8. Suomen ympäristökeskuksen
puolueettomaan ja luotettavaan arviointiin perustuva ajantasainen tieto tulee saattaa
kansalaisten helposti saatavaksi. Tehtävään kuuluisi nykyiseen tapaan seurata alan
tutkimusta ja kehitystä. Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain (1069/2009, 1 §)
mukaan Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön alainen ympäristöalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden ja keinojen arviointia ja valintaa sekä ympäristöpolitiikan toimeenpanoa.
Suomen ympäristökeskuksen olisi pidettävä yllä ja päivitettävä luotettavaa tietoa
yleisimmin käytössä olevista talousjätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niiden ominaisuuksista erityisesti suhteessa asetuksen asettamiin vaatimuksiin. Sekä suomenettä ruotsinkielisen tiedon olisi oltava helposti suunnittelijoiden, rakentajien, viranomaisten, laitetoimittajien sekä alalla toimivien hoitoja huoltopalveluja tuottavien
yritysten saatavissa, mitä tarkoitusta varten Suomen ympäristökeskus ylläpitää talousjätevesien käsittelyä koskevaa www-sivustoa.
Suomen ympäristökeskusta ei edelleenkään velvoitettaisi tutkimaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä. Tehtävänä olisi eri toimijoiden tekemiin tutkimuksiin ja tietoihin perustuen koota ja välittää tietoa eri käsittelyjärjestelmien ominaisuuksista. Suomen
ympäristökeskuksen tulisi kiinnittää erityistä huomiota aineiston luotettavuuteen.
Suomen ympäristökeskus ei olisi vastuussa sille muualta toimitetun tiedon oikeellisuudesta vaan siitä vastaisi tiedon toimittaja.
Edellä mainittu tehtävä olisi luonteeltaan rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja kiinteistön haltijoiden informaatio-ohjausta. Neutraalin tiedon kokoaminen
helppotajuisesti yhteen paikkaan olisi tärkeää sekä suunnittelijoiden että tilaajien tietotarpeiden täyttämiseksi. Puhdistuslaitteen tai -menetelmän puuttuminen yleisesti
saatavilla olevasta tiedostosta ei olisi laitteen käytön este.
4 §. Ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Pykälässä säädettäisiin ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella on saavutettava, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi puhdistustehovaatimus. Säännöksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa jätevesijärjestelmien suunnittelukäytäntöjä ja paikallisten määräysten laadintaa. Kunta voisi asettaa myös muita perustason puhdistusvaatimusta ankarampia
puhdistustehovaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.
Ohjeellisen puhdistustason mukainen jätevesistä aiheutuva enimmäiskuormitus ympäristöön edellyttää talousjätevesistä johtuvan kuormituksen vähentämistä orgaanisen aineen osalta seitsemän vuorokauden biologisella hapenkulutuksella (BHK7) mitattuna vähintään 90 %, kokonaisfosforin (P) osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen
(N) osalta vähintään 40 % verrattuna käsittelemättömien talousjätevesien kuormitukseen (asetuksen liite). Käsittelemättömien talousjätevesien kuormitus lasketaan liitteen taulukkoon perustuen.
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Säännös vastaisi sisällöltään nykyisen hajajätevesiasetuksen pykälää 4 §, mutta viittaus aikaisemman ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:ään muutettaisiin viittaukseksi uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 c §:ään.
Kuten edellä on todettu, tämän ohjeellisen sääntelyn tarkoitus on ollut yhdenmukaistaa käytäntöjä ja määräyksiä. Lisäksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin voi sisältyä muita tätä ohjeellista puhdistustasoa ankarampia vaatimuksia kuten esimerkiksi umpikaivo. Lakisääteisen perustason puhdistusvaatimusta ankarammat vaatimukset voidaan kohdistaa esimerkiksi kiinteistökohtaista suurempiin mutta ympäristöluvanvaraisuuskynnyksen alle jääviin puhdistamoihin.
5 §. Jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen sisältö. Pykälässä ehdotetaan säädettävän jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen sisällöstä. Sääntely vastaa voimassa
olevaa oikeustilaa. Selvityksen sisältövaatimuksista säädetään perustuslain 80 §:n
edellyttämällä tavalla ympäristönsuojelulain 157 §:n 1 momentissa. Selvityksessä
olevia tietoja voivat käyttää sekä kiinteistön omistaja että valvontaviranomainen. Ehdotettu pykälä jaettaisiin kahteen alakohtaan, joissa säädettäisiin selvityksen sisällölle asetettavista tarkemmista vaatimuksista.
Kohdan 1 mukaan selvityksen olisi sisällettävä tiedot talousjätevesijärjestelmän sijainnista. Sijaintitiedot tulisi sisällyttää jätevesien muodostumispaikasta, jätevesijärjestelmän osista ja purkupaikasta. Jätevesien muodostumispaikoilla tarkoitettaisiin
esimerkiksi vesikäymälää, suihkua ja muuta vesipistettä. Jätevesijärjestelmän osilla
tarkoitettaisiin kiinteistökohtaisen järjestelmän eri osia kuten esimerkiksi laitteita,
putkia ja rakenteita. Purkupaikalla tarkoitettaisiin sitä kohtaa, missä jätevedet purkautuvat järjestelmästä ympäristöön.
Kohdan 2 nojalla selvityksen tulisi sisältää arvio muodostuvien jätevesien määrästä
ja laadusta perusteluineen. Arviolla tarkoitettaisiin yleistä arviota, joka tyypillisesti
perustuu kiinteistön omistajan tai haltijan ajantasaisiin käytännön tietoihin kiinteistön
henkilömäärästä, käytöstä ja talousjätevesistä. Jätevesien määrällä ja laadulla tarkoitettaisiin sekä vesikäymälästä peräisin olevien jätevesien että muiden jätevesien arvioitua määrää.
Saavutettavaa puhdistustehoa voidaan riittävästi arvioida jätevesien määrä- ja laatuarvion sekä kohdan 1 mukaisessa selvityksessä esitetyn jätevesijärjestelmän perusteella.
6 §. Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisältö. Säännöksessä ehdotetaan
säädettävän jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisällöstä nykyistä sääntelyä
selkeämmin. Suunnitelman sisällöstä säädetään perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla lain tasolla 157 a §:ssä. Ehdotettu 6 § olisi kuitenkin huomattavasti yleispiirteisempi kuin nykyinen yksityiskohtainen sääntely.
Jätevesijärjestelmästä olisi tehtävä suunnitelma, joka olisi liitettävä rakentamisen lupahakemukseen tai ilmoitukseen. Lupahakemuksen käsittelyyn, suunnittelutehtävän
vaativuuteen ja suunnittelijoiden kelpoisuuteen sekä suunnitelmien laatutasoon kuten
myös kunnan taksaan perustuvaan maksuun sovelletaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään.
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Jätevesijärjestelmää koskevalle suunnitelmalle asetetaan vaatimuksia maankäyttö- ja
rakennuslaissa ja sen perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015). Suunnittelutehtävien
vaativuuden määräytymisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä valtioneuvoston asetuksella rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (214/2015). Asetuksen 6 luku sisältää säännökset kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävien vaativuusluokista.
Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma voi siten olla osa lupahakemuksen asiakirjoja maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n 2 momentin kohdan 6 perusteella. Suunnitelma muodostuisi siten nykyiseen tapaan osaltaan tietopohjaksi lupaviranomaisen
harkinnalle, täyttyvätkö hankkeen edellyttämän toimenpide- tai rakennusluvan
myöntämisen edellytykset.
Rakentamisessa ja sen valvonnassa sovellettaisiin maankäyttö- ja rakennuslakia ja
sen toimintamuotoja rakentamisen hyvän laadun varmistamisessa. Rakentamista
koskevan luvan tai ilmoituksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen varmistaisi maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen muun muassa siitä, että hakijalla on rakentamisen kannalta riittävä asiantuntemus käytössään. Rakennusluvan käsittelyn
yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että suunnitelmassa on jätevesien käsittelylaitteiden sijoittelussa otettu huomioon tulvimisalueet ja että jätevesien purkupaikka on ympäristönsuojelulain 2 luvun periaatteiden mukaisesti ympäristön kannalta mahdollisimman haitaton. Jätevesistä ei saa aiheutua talousvesikaivon
veden pilaantumisen vaaraa. Lisäksi jätevesikäsittelyn lietehuollon ja muun käytön
vaatimukset on otettava suunnitelmissa asianmukaisesti huomioon.
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa talousjätevesien puhdistustasoa
koskevien vaatimusten täyttymistä rakennushankkeen valmistumisen jälkeen kuten
nykyisinkin.
Pykälän 1 momentin mukaan jätevesijärjestelmää koskevassa suunnitelmassa olisi
otettava huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä rakennusten elinkaari. Kiinteistön suunnitellulla käytöllä tarkoitettaisiin rakennusten rakennuslupahakemuksen mukaista käyttötarkoitusta. Kyseessä voisi olla myös suunnitellun käyttötarkoituksen muutoksen huomioon ottamisesta. Muulla mahdollisella käytöllä tarkoitettaisiin kiinteistön mahdollisten muiden käyttötarkoitusten huomioon ottamista tarvittavalla tavalla esim. järjestelmän myöhemmän laajentamisen tai korjaus- ja muutostyön ennakoimista varten. Rakennusten elinkaarella tarkoitettaisiin rakennusten oletettua ja kyseisen tyyppisille rakennuksille tyypillistä elinkaarta. Elinkaaren huomioon ottaminen olisi tarpeen, jotta voitaisiin ennakoida kiinteistön käytön ja jätevesijärjestelmän muutostarpeita.
Ehdotettuun 2 momenttiin sisältyisi neljä alakohtaa sisältävä luettelo sisältövaatimuksia tarkentavista säännöksistä. Niiden avulla pyritään varmistamaan hyvän suunnittelun lopputulos eli kiinteistölle sopiva ja toimiva järjestelmä sekä vaatimusten
täyttyminen.
Pykälän 2 momentin kohtien 1 ja 2 mukaan suunnitelman olisi sisällettävä tiedot
muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta sekä jätevesijärjestelmästä ja sen mi-
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toituksesta. Sääntely vastaa voimassa olevaa oikeustilaa ja nykyisen hajajätevesiasetuksen liitteen 1 mitoitusperusteita.
Tiedoilla muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta tarkoitettaisiin arvioituja
määrää ja laatua koskevia tietoja. Tietojen esittämiseen tarvitaan riittävän laajat ja
oikeat lähtötiedot. Kohdassa tarkoitettaisiin sellaisia tietoja, jotka perustuvat suunnittelijan laskentaan sekä osaltaan kiinteistön omistajalta tai haltijalta saatuihin lähtötietoihin suunnitellusta kiinteistön käytöstä ja talousjätevesien muodostumisesta. Jätevesien määrällä ja laadulla tarkoitettaisiin jätevesien arvioitua, esimerkiksi laskennallista, määrää jaoteltuna vesikäymälästä peräisin oleviin jätevesiin ja muihin jätevesiin.
Jätevesijärjestelmää ja sen mitoitusta koskevat tiedot käsittäisivät järjestelmän osat,
osaprosessit ja käsittelyvaiheet sekä niiden mitoituksen osana koko järjestelmän mitoitusta.
Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan suunnitelman olisi sisällettävä tiedot asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista, hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta, jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta, pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä.
Asemapiirroksella tarkoitettaisiin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä vakiintunutta piirrosta, josta säädetään rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (216/2015). Piirros voisi olla myös kolmiulotteinen.
Hoito- ja huoltokohteiden sisällyttämisellä asemapiirrokseen pyritään osaltaan varmistamaan, että laitteiden hoito- ja huolto on mahdollista toteuttaa valitussa ratkaisussa. Muulla maankäytöllä tarkoitettaisiin esimeriksi piha-aluetta tai muuta aluetta
kuten lasten leikkialuetta, hyötypuutarhaa tai muuhun erityiseen käyttöön varattua
aluetta. Jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiiri voi ulottua rakenteiden ulkopuolelle maastoon ja myös oman kiinteistön ulkopuolelle.
Pykälän 2 momentin 4 kohdan perusteella suunnitelman olisi sisällettävä tarvittaessa
arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan.
Suunnitelman tulee perustua riittäviin lähtötietoihin, kuten aikaisemmin on todettu.
Tietojen esittäminen on perusteltua ympäristönsuojelullisista syistä. Sillä varmistetaan, että kiinteistökohtaisesta talousjätevesijärjestelmästä saadaan jätevedet käsiteltyä ja purettua asianmukaisesti myös silloin, kun pintavesi ja pohjavesien pinnat ovat
korkeimmillaan.
7 §. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö. Pykälä sisältäisi jätevesijärjestelmää koskevan käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöä koskevat lakia tarkentavat
säännökset. Käyttö- ja huolto-ohjeesta säädetään PL 80 §:n mukaisesti ympäristönsuojelulain 157 §:ssä.
Ympäristönsuojelulain 157 §:n 1 momentissa säädetään kiinteistön omistajan velvollisuudesta huolehtia siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohjeet.
Käyttö- ja huolto-ohjeet on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle ja niiden
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on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Asetuksen 7 §:llä on tarkoitus
tarkentaa laissa tarkoitetun jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöä.
Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat keskeinen väline talousjätevesijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi järjestelmän elinkaaren aikana. Jätevesijärjestelmää olisi hoidettava käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti, ja ohjeet tulisi saattaa ajan tasalle toteutettavien jätevesijärjestelmän muutos- ja tehostamistoimenpiteiden yhteydessä. Käyttöja huolto-ohje on myös kooste jätevesijärjestelmän hoidon ja huollon tarpeista, joihin
perustuen alan yritykset voisivat tarjota kiinteistön omistajille ja haltijoille heidän
tarvitsemiaan palveluita.
Kiinteistöllä olevilla käyttö- ja huolto-ohjeilla varmistetaan myös, että tieto jätevesijärjestelmän hoidon ja huollon tarpeesta siirtyy kiinteistön uudelle haltijalle omistajan vaihtumisen yhteydessä.
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista säädetään lisäksi
maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 i §:ssä säädetään rakennuksen kunnossapitoon ja seurantaan liittyvän rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisvelvollisuudesta. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennuslupaa vaativan rakennushankkeen, rakennuksen korjaus- tai muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen
muutoksen yhteydessä, ja sen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu
käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja
kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Luvanvaraisen rakentamisen yhteydessä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 117 i §:ssä tarkoitetun rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen jätevesijärjestelmää
käsittelevää osaa. Tälle osalle asetettaisiin hajajätevesiasetuksella erityisvaatimuksia.
Kunnan toimivaltainen viranomainen varmistaisi maankäyttö- ja rakennuslain 153
§:n 2 momentin mukaisesti loppukatselmuksen yhteydessä, että kiinteistölle on laadittu asianmukainen ja vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmän käyttö- ja hoito-ohje
ennen kuin jätevesijärjestelmä hyväksytään otettavaksi käyttöön.
Käyttö- ja huolto-ohjeiden olisi sisällettävä yksilöidyt kuvaukset jätevesijärjestelmän
asianmukaisen käytön ja hoidon toteuttamiseksi niin, että järjestelmä pysyy käyttökuntoisena. Pykälä jaettaisiin neljään kohtaan.
Pykälän kohdan 1 mukaan tulisi esittää tiedot niistä kohteista, jotka edellyttävät
säännöllistä huoltoa ja tarkkailua.
Pykälän 2 perustuen tulisi olla tiedot niistä toimenpiteistä, joita huolto ja tarkkailu
edellyttävät. Tämän kohdan perusteella käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee esittää, miten
usein eri huoltotoimenpiteitä olisi tehtävä. Ympäristönsuojelulainsäädännön lisäksi
sako- ja umpikaivolietteisiin sovelletaan jätelakia (646/2011) ja jätteistä annettua valtioneuvoston asetusta (179/2012, jäteasetus) kuten edellä on selostettu. Jäteasetuksen
10 §:n perusteella jäteastia tulee tyhjentää riittävän usein. Säännös kuuluu seuraavasti: kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan
on järjestäessään yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksen huolehdittava siitä, että, jäteastia tyhjennetään riittävän usein siten, että kertyvä jäte mah-
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tuu astiaan ja astia voidaan aina sulkea eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa (10 §:n 5-kohta).
Pykälän kohdan 3 mukaan käyttö- ja huolto-ohjeeseen sisältyvät tiedot yleisimmissä
vikatilanteissa toimimisesta. Pykälän 4 kohdan mukaan tulisi sisällyttää suunnittelijan ja rakentajan yhteystiedot.
8 §. Voimaantulo. Ehdotettu asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017. Voimaantulo olisi sama kuin ympäristönsuojelulain muutoksen
voimaantulon ajankohta.
Asetuksella kumottaisiin nykyinen hajajätevesiasetus eli valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011), joka
tuli voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2011.
Liite. Liite sisältäisi kuormitusluvun kuormituslajikohtaisen koostumuksen tarkemmat perustelut.
Talousjäteveden eri kuormituslajien osuudet haja-asutuksen kuormitusluvuissa olisivat asetusehdotuksen liitteessä olevan taulukon mukaiset, ellei luotettavasti voitaisi
toisin osoittaa. Taulukon arvot perustuisivat asetuksen säätämisajankohtana saatavilla olevaan tietoon kiinteistökohtaisten jätevesien ja niiden eri jakeiden likaainekuormituksista.
4

Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017.

5

Asetusehdotuksen vaikutukset
Asetusehdotuksella on tarkoitus selkeyttää sääntelyä ja osaltaan turvaa lainsäädännön
täytäntöönpanoa. Lainsäädännön käytännön soveltaminen helpottuu, kun asetus sisältää vain ympäristönsuojelulain velvoitteiden täyttämistä koskevat tarkemmat ja nykyistä selkeämmät säännökset. Keskeinen lakia tarkentava sääntely muodostuu asiakirjojen sisältövaatimuksen täsmennyksistä.
Asetusehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä muita vaikutuksia. Asetusehdotuksen sisältö perustuu voimassa olevaan sääntelyyn, joskin karsittuna.
Asetukseen sisältyvien säännösten yhteismäärä vähenee merkittävästi, kun otetaan
huomioon lakiin siirretty sääntely ja ehdotetun asetuksen sisältö. Säännösten määrän
väheneminen toteutuu erityisesti siten, että nykyisen hajajätevesiasetuksen liitteiden
kaltaista yksityiskohtaista sääntelyä ei esitetä sisällytettäväksi uuteen asetukseen.
Sakokaivolietteen tyhjennysvälin jättäminen pois käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä
painottaa jätelainsäädännön soveltamista. Lietesäiliö tulee asianmukaisesti tyhjentää
jätelainsäädännön edellyttämällä tavalla kuten nykyisinkin.
Asetukseen sisällöllisen karsimisen vuoksi viranomaisten neuvonnan ja ohjeiden
merkitys kasvaa. Asetuksen soveltaminen edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen
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ja rakennusvalvontaviranomaisen sekä tilanteesta riippuen myös terveydensuojeluviranomaisen tiivistä yhteistyötä.
Luopuminen tarkoista mitoitusvaatimuksista tarkoittaa, että hyvän suunnittelun merkitys korostuu.
5.1

Asetusehdotuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu virkamiestyönä ympäristöministeriössä. Asetusehdotuksen valmistelu on sovitettu yhteen ympäristönsuojelulain muutosta koskevan hallituksen esityksen kanssa (HE 128/2016 vp) ja sen valtiopäivä-asiakirjojen kanssa.
Asetusehdotus on ollut lausunnolla 19.12.2016 - 20.1.2017. Lausuntopyynnössä
myös mainittiin, että lausunnon saavat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut.
Asetusehdotuksesta saatiin yhteensä 37 lausuntoa. Lausunto saatiin Työ- ja elinkeinoministeriöltä, Sosiaali- ja terveysministeriöltä, Maa- ja metsätalousministeriöltä,
Oikeusministeriöltä, Suomen ympäristökeskukselta (SYKE), Varsinais-Suomen
ELY-keskukselta, Suomen Kuntaliitto ry:ltä, Inarin ja Utsjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, Helsingin
kaupungin ympäristökeskukselta, Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta, Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Vapaa-ajan asukkaiden Liito ry:ltä,
Suomen Omakotiliitto ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:ltä, Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry:ltä, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:ltä, LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hajajätevesiraadilta, Rakennustarkastusyhdistys
RTY ry:ltä, Muoviteollisuus ry:ltä, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskukselta (Valonia), Ympäristöteollisuus ja –palveluilta YTP
ry:ltä, Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:ltä ja Hajaputsari ry:ltä sekä Jätelaitosyhdistys ry:ltä (JLY). Lisäksi kymmenen tahoa ilmoitti, että niillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta. Näitä ovat Valtiovarainministeriö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontajaosto Valvira, EVIRA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Pirkanmaan
ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasan
hallinto-oikeus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Suomen Yrittäjät. Lausuntoyhteenveto
on saatavilla ympäristöministeriön www-sivulta http://www.ym.fi/fiFI/Ajankohtaista/Lausuntoyhteenvedot.
Lausunnoissa kannatettiin laajalta asetuksen yksityiskohtaisuudesta luopumusta, samalla painotettiin ohjeiden tarpeellisuutta. Koulutuksen, ohjeiden ja neuvonnan sekä
viestinnän tarve tuli esille useissa lausunnoissa. Useissa lausunnoissa asetusehdotukseen ehdotettiin lisäyksiä, jotka perustuvat nyt nykyisen hajajätevesiasetuksen sisältöön. Näitä ovat muun muassa määritelmien ja suurempien puhdistamoja koskevan
sääntelyn sisällyttämistä asetukseen.
Tarkkojen mitoitusvaatimusten poistamisesta näkökohdat lausunnoissa vaihtelivat,
poistamista kannatettiin ja yhdessä vastustettiin. Kuntien ja vesiensuojelualan lausunnoissa katsottiin yhdenmukaisesti, että sakokaivolietteen tyhjennysväli tulisi sisällyttää asetukseen. Useissa lausunnoissa ehdotettiin lisäyksiä maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön liittyen muun muassa suunnittelutehtävien vaativuutta ja
suunnittelijoiden kelpoisuutta koskevaan sääntelyyn sekä luvanvaraisuuteen. Jälkivalvonnan turvaaminen nousi esille sekä kuntien että vesiensuojelualan lausunnoissa.
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Lausunnoissa esitettiin myös sangen yksityiskohtaisia pykäläkohtaisia muutosehdotuksia 2-7 §:iin.
Lausuntojen johdosta perustelumuistiota on täydennetty yleisperustelujen osalta kattavammaksi. Lausuntojen perusteella asetusehdotusta on kehitetty yksinkertaistamalla eräitä ilmaisuja selkeämmiksi. Perustelumuistiota on myös täydennetty ja korjattu.
Vaikutusten arviointia on myös hieman lisätty.
6

Laintarkastus
Asetusehdotus on ollut oikeusministeriön Laintarkastusyksikössä tarkastettavana.

