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Jätevedenkäsittely haja-asutusalueella
Vesihuoltolaissa (119/2001) määrätään, että vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. 1.9.2014
lähtien noudatetaan lakia vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 ja ennen tätä
hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella noudatetaan vesihuoltolakia
9.2.2001/119 3. luku 10 §:a 31.12.2018 saakka.
Lain vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014, 10 § mukaan taajaman ulkopuolella olevan kiinteistön liittämisestä määrätään:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt
laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä
noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi
muiden kiinteistöjen vesihuollosta.135 §
Selvitysvelvollisuus ja puhdistamistarpeen arviointi
Jos on aihetta epäillä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, puhdistamisesta 133
Laki ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta (19/2017) ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on tullut voimaan 3.4.2017. Uusi asetus korvaa aikaisemman samannimisen
asetuksen (209/2011).
Lakimuutoksella ei ole vaikutusta uudisrakennuksiin. Niillä on edelleen oltava lain
puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesienkäsittely. Lievennykset koskevat ennen
vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Asetettu määräaika jää voimaan enintään
100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella, kuten myös ve-
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denhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella, joilla kiinteistökohtainen talousjätevesien käsittelyjärjestelmä tulee muuttaa vastaamaan
perustason puhdistusvaatimusta 31 päivään lokakuuta 2019 mennessä.
Muilla alueilla kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa vasta tiettyjen
remonttien (esimerkiksi vesikäymälän rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän
uusiminen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö) yhteydessä.
Kaupungin tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (YSL 202 §) voidaan antaa erillismääräyksiä jätevesien käsittelystä pohjavesialueilla. Pohjaveden pilaamiskielto voi esimerkiksi pohjavesialueella edellyttää, että jäteveden maahan
imeyttäminen on kokonaan kielletty ja jätevedet on johdettava umpikaivoon tai
kokonaan pois pohjavesialueelta.
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