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Lainsäädäntö

Toimeenpano

Sidosryhmät

Haasteet ja hyvät käytänteet
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Haja-asutusalueen jätevesihuollon 
hallintokäytänteet Suomessa, Ruotsissa ja 
Norjassa

§



Lainsäädäntö, standardit, ohjeet 
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Puhdistusvaatimukset
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Puhdistusvaatimukset
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§



● Kunnat toimeenpanevia tahoja

● Lupaprosessit ja valvonta

● Joitakin eroja Suomeen nähden:
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Toimeenpano

Ruotsi Norja

Rakennus- ja ympäristölupa x

Kiinteistön omistaja maksaa tarkastukset ja 

valvonnasta aiheutuvat kulut
x x

Huoltosopimus pakollinen (laitepuhdistamot) x

Kansallinen valvontasuunnitelma x

Pätevyysvaatimus (suunnittelu, asennus, 

huolto)
x x



Sidosryhmät
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Haasteita
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• Tiedon puuttuminen
• Ei yhtenäistä rekisteröintijärjestelmää

→ Ei käsitystä kokonaiskuvasta

→ Hankaloittaa valvontaa

• Resurssit
• Ei resursseja valvontaan

• Liian kallista kiinteistön omistajalle

• Yleinen tietoisuus ja osaaminen
• Ympäristövaikutuksia ei ymmärretä

• Poliittinen tahtotila puuttuu

• Puutteellinen suunnittelu, asennus ja/tai huolto

→ Järjestelmät eivät toimi



Haasteita
Vesi ja terveys pöytäkirjan alainen kartoitus
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”We cannot manage well what we don’t know”



Hyviä käytänteitä
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MITÄ SEURAUS
Esimerkki-

maita

Kansallinen 

lainsäädäntö
• Selkeät roolit ja vastuut

• Päämäärä on selkeä, vaikkakin 

toimeenpanossa haasteita

Suomi

Ruotsi

Norja

Itävalta

Kansallinen, 

riskiperustainen 

valvontasuunnitel

ma 

• Yhtenäistää käytäntöjä

• Raportointivelvollisuus

Ruotsi

Ranska

Itävalta

Kansallinen 

rekisteröinti

• Helpottaa valvontaa

• Parempi kokonaiskuva

Irlanti

Latvia

Unkari

Neuvonta, tiedon 

jakaminen, 

koulutus

• Järjestelmien suunnittelun, asennuksen 

ja käytön tietotaito

• Viranomaisten osaaminen

Ammattimainen 

palvelujärjestelmä

• Valvonta, tarkistuskäynnit, huolto

• Rahoitus hajajätevesihuollon maksuista

Ranska 

(SPANC)



● Kansallinen säätelykehys on ratkaisevan tärkeä pohja hyville hallintokäytänteille ja 

toimivalle jätevesienkäsittelyn palveluketjulle

● Tukimekanismeja toimeenpanon kaikilla tasoilla (kansallinen, alueellinen ja paikallinen)

• Riskiperusteinen kansallinen valvontasuunnitelma

• Palvelukeskeinen lähestyminen järjestelmien ammattitaitoiseen hoitamiseen

• Monipuolinen viestintä, tiedon jakaminen ja koulutus

• Järjestelmällinen tiedonkeruu

• Taloudellinen tuki kiinteistönomistajille

● Yleistä tietoisuutta on lisättävä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn tärkeydestä

● Yhteisiä foorumeja tarvitaan tutkimustulosten esittelyyn, hyvien käytäntöjen jakamiseen, 

yhteistyön ja vertaisoppimisen edistämiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla
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Johtopäätökset

§
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Kiitos!

25.1.2022Vuokko Laukka, SYKE

vuokko.laukka@syke.fi

SYKE raportti julkaistaan helmi-maaliskuussa:

Governance of on-site sanitation in 
Finland, Sweden, and Norway

Kuva: Harri Mattila
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