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JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA - JÄNES

• Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
ympäristöministeriön rahasta

• Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin 
yhteishanke

• Yleisneuvontaa; yleisötilaisuudet, 
järviyhdistykset, kyläyhdistykset, kuntien 
tilaisuudet, jätevesiosuuskunnat, jätevesi-
infot ym…

• Kiinteistökohtainen neuvonta



KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA

• Kiinteistökohtaista neuvontaa
• Kiinteistökäynnit

• Puhelinneuvonta

• Sähköpostineuvonta

• Ilmaista

• Puolueetonta

• Emme ole viranomaisia

• Ei tehdä suunnitelmia



MITÄ NEUVONTAKÄYNNILLÄ 
TAPAHTUU?

• Neuvoja:
• Nykyisen järjestelmän kunto

• Nykyisen järjestelmän riittävyys

• Aikataulu kunnostukselle

• Lainsäädännön vaatimukset

• Suunnittelijalista

• Neuvoja soveltuvista järjestelmistä

• Kiinteistölle jää käynnistä arviointilomake



VARAA ILMAINEN NEUVONTAKÄYNTI TAI 
KYSY LISÄÄ
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Viemäröimättömien alueiden 
jätevesilainsäädäntö



Lainsäädännön muutos

Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) ja sen 
perusteella annettu uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tulivat 

voimaan 3.4.2017



Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske, jos

• kiinteistön rakennuslupa on 
myönnetty vuonna 2004 tai sen 
jälkeen

• kiinteistöllä on vähäinen 
jätevesimäärä = ns. kantovesi + 
kuivakäymälä

• kiinteistö kuuluu tai liitetään 
viemäriverkostoon

• kiinteistöllä on jo säännökset 
täyttävä jätevesijärjestelmä

• kiinteistönhaltija on syntynyt ennen 
9.3.1943 (vakituinen asutus)

• toimintaan tarvitaan ympäristölupa

Huom. Vaikka 
uusiminen ei koske nyt, 

selvitys 
jätevesijärjestelmästä 

pitää olla



Jätevesijärjestelmän uusiminen

Alle 100 metriä vesistöstä tai 
pohjavesialue

• Jätevesijärjestelmä tulee uusia 
seuraavan suuren remontin 
yhteydessä:
• Vesikäymälän rakentamista tai 

vesi- ja viemärilaitteistoja 
koskeva luvanvarainen korjaus-
ja muutostyö, jossa järjestelmä 
uusitaan tai 
kokonaisuudessaan korjataan.

• Rakennuksen rakentamiseen 
verrattavissa oleva 
rakennuslupaa edellyttävä 
korjaus- ja muutostyö.

• Ei poikkeamismahdollisuutta.

Yli 100 metriä vesistöstä 

• Jätevesijärjestelmä tulee uusia 
31.10.2019 mennessä.

• Poikkeamismahdollisuus

• Jos jätevesien määrä on 
huomattavan pieni

tai

• kustannukset ovat 
kohtuuttomia kiinteistön 
omistajalle.



Ranta-alue • 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä oleva alue

• Mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lähinnä 
sijaitsevan rakennuksen seinään
• Huomioon otetaan rakennukset, joista syntyy jätevesiä





www.paikkatietoikkuna.fi siirry karttapalveluun

Karttatasot 

Geologia 

Pohjavesialueet

Pohjavesialuerajat 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/


Puhdistusvaatimus

• Perustason puhdistusvaatimus
• Orgaaninen aines 80 %

• Kokonaisfosfori 70 %

• Kokonaistyppi 30 %

• Ankarampi puhdistusvaatimus
• voidaan määrittää kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä pilaantumiselle herkille alueille

• Ankarampi puhdistusvaatimus

• Orgaaninen aines 90 %

• Kokonaisfosfori 85 %

• Kokonaistyppi 40 %



”Ikäpoikkeus”

• Jätevesiremontista on vapautettu kiinteistönhaltijat, jotka asuvat kiinteistöllä 
vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943
• ei koske vapaa-ajan asuntoja ja uudisrakennuksia

• kiinteistön jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa

• nykyisen jätevesijärjestelmän tulee olla käyttökuntoinen

• Jos kiinteistön hallinnassa tapahtuu muutos, eikä ikäperuste enää toteudu, 
vapautus raukeaa



Poikkeus hakemuksesta

• Kiinteistö, jolla jätevesiremontti tulee tehdä 31.10.2019 mennessä

• Poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksiin on mahdollista hakea viideksi vuodeksi 
kerrallaan

• Poikkeus voidaan myöntää, jos
• Jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä

tai

• edellytetyt toimet ovat kiinteistönhaltijalle kohtuuttomat 

• sosiaaliset perusteet kuten korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys, sairaus tms.

• Poikkeus voidaan myöntää myös, jos kiinteistö tullaan liittämään viemäriverkostoon



Kuormituksen vähäisyyden arviointi



Selvitys, suunnitelma sekä käyttö- ja huolto-ohjeet

• Selvitys oltava kaikilla kiinteistöillä
• Kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä arvio ympäristöön aiheutuvasta 

kuormituksesta

• Käyttö- ja huolto-ohjeet
• Tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten

• Talousjätevesijärjestelmästä on laadittava suunnitelma kun järjestelmä rakennetaan 
tai sen toimintaa tehostetaan.



Kiitos
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www.pyhajarvi-instituutti.fi


