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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 §:n 4 kohta,
muutetaan 156, 157 ja 238 §, sekä
lisätään lakiin uusi 154 a, 154 b, 156 a—156 d ja 157 a §, seuraavasti:

154 a §

Haja-asutuksen kuormitusluku

Haja-asutuksen kuormitusluvulla osoitetaan yhden asukkaan käsittelemättömien ta-
lousjätevesien keskimääräinen kuormitus orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta
grammoina vuorokaudessa. Kuormituslajikohtainen luku perustuu kuormituksen alkupe-
rään eri kuormituslajeilla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä haja-asutuksen kuor-
mitusluvusta kuormituksen alkuperän ja eri kuormituslajien mukaan eroteltuina.

154 b § 

Perustason puhdistusvaatimus

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 kuor-
mitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (perustason
puhdistusvaatimus).

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä talousjätevesien pe-
rustason puhdistusvaatimuksen mitoitusperusteista ja menetelmistä.

156 § 

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmä 

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiin-
teistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän so-
veltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättö-
mästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jätevesi-
järjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai veden-
hankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolo-
suhteet.

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on yl-
läpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy.
HE 128/2016
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätevesijärjestelmän
suunnittelusta, käytöstä ja huollosta.

156 a § 

Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano rannalla ja pohjavesialueella 

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä ve-
sistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltu-
valla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mu-
kaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjes-
telmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkor-
keuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muo-
dostuu talousjätevesiä, seinään. 

156 b §

Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano muulla alueella

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että muualla kuin 156 a §:ssä tarkoitetulla
alueella olevan, 156 a §:ssä tarkoitetun jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muu-
tostyössä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä:

1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarai-
nen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä
korjaus- ja muutostyö.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiin-
teistöä ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy tehtyjen toimenpitei-
den jälkeenkin. 

156 c §

Perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus

Riippumatta siitä mitä 154 b, 156, 156 a ja 156 b §:ssä säädetään, kiinteistön jätevesi-
järjestelmän on täytettävä perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus, jos siitä muualla lais-
sa säädetään tai lain nojalla säädetään tai määrätään. 

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa 202 §:n nojalla perustason puh-
distusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympä-
ristöolosuhteiden vuoksi. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjäte-
vesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä anne-
taan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi vaatimus.

156 d §

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perus-
tason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden
määräajaksi kerrallaan. 

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitus-
ta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna kä-
sittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän paranta-
miseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi koko-
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naisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien koh-
tuuttomuutta 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 rinnastu-

va sosiaalinen suorituseste.
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy

tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

157 § 

Selvitys talousjätevesijärjestelmästä ja käyttö- ja huolto-ohjeet

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jäteve-
sistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyt-
tö- ja huolto-ohjeet. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Selvityksen on
sisällettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheu-
tuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää kos-
kevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jäteve-
sijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa
varten.  

Jos jätevesijärjestelmästä on laadittu 157 a §:ssä tarkoitettu suunnitelma, 1 momentissa
tarkoitettua selvitystä ei tarvitse olla.  

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista säädetään lisäksi
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja sen nojalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätevesijärjestelmää
koskevan selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöistä. 

157 a §

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma 

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan
suunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimin-
taa tehostetaan.

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain no-
jalla tehtävään lupahakemukseen.

Suunnitelman on sisällettävä riittäviin lähtötietoihin perustuvat tiedot jätevesien käsit-
telyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta, toimintaperiaatteesta, arvio saavutettavasta
käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän raken-
tamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätevesijärjestelmää
koskevan suunnitelman sisällöstä.

238 §

Kiinteistön jätevesijärjestelmä

Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa,
154 b §:ssä säädettyjä käsittelyvaatimuksia ei sovelleta 156 a tai 156 b §:ssä tarkoitetulla
alueella sijaitsevan sellaisen kiinteistön 9 päivänä maaliskuuta 2011 olemassa olleeseen
käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai
haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta.

————
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Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017. 
Jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka on tehty ennen vuotta 2004 rakentamisajankohta-

naan voimassa olleiden vaatimusten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja joka si-
jaitsee 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella, on saatettava tämän lain 154 b §:ssä säädetyn mu-
kaiseksi viimeistään 31 lokakuuta 2019. 

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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