
Hajajätevesiasetuksen tarkistaminen

Tarastin ehdotus
2 § Neuvonta
Kiinteistökohtainen, etenkin 

järjestöjen toimin, tähän 
valtionapua

YM:lle velvollisuus tiedottaa 
jokaiselle kiinteistölle

3 § Lykkäykset
-yli 70 v 1.1.2014 pysyvästi

-jätevesiviemäri
suunnitelma viim. 31.12.2013
toteutus aloitettu viim. 31.12.2017

YM:n asetusluonnos

Ei säännöksiä neuvonnasta,
jää hallinnon toimien varaan

2 § Lykkäykset
-yli 70 v 1.1.2014 aina 31.12.2017 

asti, sitten hakemus ks. YSL 18 § 2 
mom

-jätevesiviemäri
kehittämissuunnitelmassa viim. 

31.12.2012
rakennettu viim. 31.12.2017



Tarastin ehdotus – Ym:n asetusluonnos

-Hajajätevesiasetuksen 12 § 4 mom.

kalleuden tai poikkeuksellisen 
teknisen vaativuuden perusteella

-Ympäristönsuojelulain 18 § 2 mom.

kokonaisuus arvioiden kohtuuton

4 § Valvonta

-priorisointi koskee koko hallintoa

5 § Ilmoitus tarkastuksesta

-pienpuhdistamosta 
toimivuusilmoitus joka 5. vuosi

6 § Voimaantulo

-asetus voimassa pysyvästi

- Sama

- Sama

3 § Ilmoitus lykkäyksestä

4 § Valvonta

-priorisointi koskee kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaista

Ei säännöksiä pienpuhdistamoista

5 § Voimaantulo                              

-asetus voimassa 31.12.2017 saakka



Hajajätevesiuudistus ui vastavirtaan

Suomen Vesiyhdistys ry:n järjestämässä Maailman vesipäivän seminaarissa 2010 maanantaina 22.3.2010 puhunut hajajätevesiasetuksen 

selvitysmies Lauri Tarasti kritisoi hajajätevesien käsittelyn parantamiseen tähtäävän selvityksensä joutumista byrokratian vastavirtaan. 

Tarastin 14.12.2009 ympäristöministeriölle luovuttaman hajajätevesiselvityksen olennainen ehdotus oli kiinteistökohtainen neuvonta, 

jonka hän ehdotti uskottavan pääsääntöisesti alan järjestöjen kuten esimerkiksi vesiensuojeluyhdistysten ja Omakotiliiton hoidettavaksi. 

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa ympäristöministeriön asetusluonnoksen perustelumuistiossa puhutaan kyllä neuvonnasta, mutta 

kun sen rahoituksesta ei ole tietoa, ei säännöstä siitä ole uskallettu sisällyttää asetusluonnokseen. Asetuksen tullessa valtioneuvostoon 

neuvonta tulisi siten jäämään ratkaistavaksi myöhemmin eikä valtioneuvostosta saataisi poliittista kannanottoa neuvontaan. Samalla 

asetuksesta on pudotettu pois ympäristöministeriön velvollisuus lähettää jokaiselle kiinteistölle tiedote, jossa lyhyesti kiinteistönhaltijalle 

annettaisiin kaikki tarvittava tieto hänen kiinteistönsä jätevesien käsittelyn parantamiseksi. Jos kiinteistökohtainen neuvonta kariutuu, 

putoaa pohja hajajätevesiasetuksen järjestelmälliseltä sovellutukselta. Kun uudistus koskee 200 000 – 250 000 kiinteistöä ja jokaiselle 

tarvitaan omien olosuhteiden mukainen ratkaisu, tulee Tarastin mukaan nykyinen sekava tilanne jatkumaan ja opastus keskittymään 

laitevalmistajien mainontaan.

Tarastin ehdotus pienpuhdistamojen toimivuuden viisivuotisilmoituksista on myös jätetty asetusluonnoksesta pois. Ehdotuksen tarkoituksena 

oli tukea kuivakäymälöiden ja muiden halvempien ratkaisun etsimistä ja kiinnittää huomiota pienpuhdistamojen teknisen kunnon ylläpitoon.

Tarastin selvitysehdotuksessa olisi hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano ratkaistu lähtökohtaisesti pysyvällä tavalla. Ympäristöministeriön 

ehdottama asetus olisi kuitenkin voimassa vuoden 2017 loppuun, sillä perustelumuistion mukaan tuolloin arvioitaisiin yleisesti uudelleen 

hajajätevesiasetuksen toimeenpanon kattavuutta ja toimeenpanossa mahdollisesti vielä jäljellä olevia ongelmia. Vaikka näin kävisikin, 

ei portteja pitäisi Tarastin mukaan taas jättää tietoisesti auki nykyisen kymmenen + neljän siirtymävuoden jälkeen. Samalla 

ympäristöministeriön luonnoksessa Tarastin ehdottama yli 70 vuotiaiden vapautus kutistuisi ulottuvaksi vain vuoteen 2017, jonka jälkeen 

heidän tulisi erikseen anoa lykkäystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.  


