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n Aatteellinen yhdistys
aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa
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LINKKI 2014
Puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa
Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla

• Vajaat 4 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä vuodesta 2009
• Tiedotus ja verkkosivut
• Asiantunteva palvelu molemmilla kielillä!
• Rahoitus: kuntien vapaaehtoinen lisäjäsenmaksu ja

Uudenmaan ELY-keskus/ympäristöministeriön neuvonta-
avustus

www.hajavesi.fi
www.glesbygdensvatten.fi

Länsi-Uudenmaan
hajajätevesihanke



Asia on ajankohtainen
• Kuntien yhteistyön koordinointi vuodesta 2004
• Lainsäädännön siirtymäaika ja kuntien

ympäristönsuojelumääräysten määräajat
• Lohjan kaupungille ensimmäinen

lykkäyshakemus vuonna 2013
• Neuvontatyössä poikkeamiset esillä usein
• Tiedotusvälineissä lykkäys ja siirtymäajan

mahdollinen pidennys sekoitetaan



LINKKI-hankkeessa tehtyä
• Työryhmä (kuntien ys- ja rv-viranomaisia) pohtinut

asiaa useaan otteeseen tänä vuonna
• Kuultavana/keskusteluissa mukana ollut

korjausavustuksista vastaava taho jäsenkunnasta
sekä sosiaalitoimen asiantuntija (30.9.)

• Kysytty myös kuntaliiton näkemyksiä
Tavoitteena laatia yhteneväiset lomakkeet ja ohjeet
sekä toimintatavat lykkäysten käsittelylle vuonna 2015
• …muun toimen ohessa…



YSL (527/2014) 157 §:
Talousjätevesien
käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen



157 § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen
Edellä 156 §:n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä koskevista
vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on
kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä verrattuna
käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi
edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi
kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.
Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta 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
rinnastuva sosiaalinen suorituseste.
Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta 1 momentissa
tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enintään viiden vuoden
määräajaksi kerrallaan.

YSL muutokset sinisellä



Jo annettuja ohjeita

• Ympäristöhallinnon opas 1/2011 s. 34-38
• Kuntaliiton muistio s. 3-4
• Asetuksen perustelumuistio s. 3
• Ympäristövaliokunnan mietintö s. 9
• Lisäksi lomakemallipohjia
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Lykkäysprosessi

A+C=lykkäys myönnetään
B+D=lykkäystä ei myönnetä
A+D=ei?
B+C=ei?

≠
”vähäiset

jätevesimäärät”



Lykkäysprosessi -ympäristökuormitus

A+C=ei vähäistä?
A+D=ei vähäistä
B+C=vähäistä
B+D=?



Lykkäysprosessi -ympäristökuormitus

!!



Lykkäysprosessi

A+C=lykkäys myönnetään
B+D=lykkäystä ei myönnetä
A+D=ei?
B+C=ei?



157 § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen
…ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden
kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden
ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.
Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta 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 rinnastuva sosiaalinen suorituseste.
Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta 1
momentissa tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle
enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.



KORKEAT KUSTANNUKSET JA
TEKNINEN VAATIVUUS

• Kustannukset vaihtelevat kohteelta toiselleà
kiinteistökohtainen kustannusarvio

• Yhdelle kohtuullinen kustannus voi olla toiselle
kohtuutonà suorituskyvyn arviointi (suhteessa
kustannukseen)

• Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt
toimet?

• Tekninen vaativuusà onko jotain, jota ei voi muuntaa
kustannukseksi?



LYHYTIKÄISEKSI JÄÄVÄT INVESTOINNIT
Kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla
alueella
• Vesihuoltolaitoksen (kunnallinen tai yksityinen) laajentumisalue
• Kehittämissuunnitelmien toteutuminen?
• Kiinteistökohtainen/alueittainen poikkeaminen?
Kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut
vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
• He, jotka jäivät automaattisen ikäpoikkeuksen ulkopuolelle, mutta ovat

vastaavassa tilanteessa?
• Kuolinpesät ja perikunnat?
• à Pitäisi voida perustella investoinnin lyhytikäisyys



SOSIAALINEN SUORITUSESTE
• Taloudellinen tilanne, joka johtuu työttömyydestä,

sairaudesta tai muusta vastaavasta tekijästä
• Kunnan perusturvatoimi

– lausunto asiakkaan sosiaalisista olosuhteistaà onko maksukyvytön
vai ei, pysyvästi vai väliaikaisesti (ei oteta huomioon kuluja)

– Toimeentulotuki kuukausittain juokseviin kuluihin - kuten säiliön
tyhjennys (investoinneista voidaan periaatteessa tehdä linjapäätös
kunnassa)

• Kunnan korjausavustusneuvoja
– Tarveharkinta korjausavustuksen myöntämistä varten, voitaneen

soveltaa ainakin osittain myös tässäà lausunto?



Tähän asti todettua
• ARA:n avustusmenettelyt eivät vastaa käsittelyvaatimuksesta

poikkeamisen menettelytarpeita -mutta vakiintuneet
käytännöt. Ei päällekkäisyyttä:

”Vähävaraiset ”

alle 65-vuotiaat

”Vammaiset”

alle 65-
vuotiaat

Vanhukset

65-70-
vuotiaat

Vanhukset

nyt yli 70-
vuotiaat*

Puhdistus-
vaatimus

Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Avustus-
mahdollisuus

Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Poikkeamis-
mahdollisuus

Kyllä! ?** ?** Ei tarvetta

*Automaattinen ikävapautus, paitsi jos aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai
riskiä
** Jos avustuksenkin kanssa kohtuuton kulu ja pieni kuormitus



Lykkäysprosessi -kohtuuttomuus

* Kohdat 1-2
** Kohta 3

VAI?
Varallisuus-kulut < x €



Lykkäysprosessi

A+C=lykkäys myönnetään
B+D=lykkäystä ei myönnetä
A+D=ei?
B+C=ei?

?



Tuloksia ja johtopäätöksiä
• Lykkäyksen myöntäminen ei ole vielä mahdollista, koska

siirtymäaikaa on jäljellä
à Lykkäyshakemukset vasta loppuvuodesta 2015

• Lykkäyksen voi myöntää 1-5 vuodeksi kerrallaan
• Kunnan toimivaltainen viranomainen? Lausuntokierros?
• Pitkä vai lyhyt prosessi? Virkavastuut!
• Täydentävät keinot puuttuvat





Vaihdetaan ajatuksia!
• Nettifoorumi alan asiantuntijoille?

– Hajavesiraati eli HARA-hanke

• Ota yhteyttä:
Minttu Peuraniemi
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
050-4539508









…



KIITOS!

!


