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Pienryhmä 3: Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot 

 

Nykytilanteen arviointia 

Työryhmä keskittyi arvioimaan alle 2 000 asukasvastineluvun (avl) yhdyskuntapuhdistamoita. Suuremmilla 

puhdistamoilla katsottiin nykyinen lupamenettely soveltuvan hyvin. Ympäristöluvanvaraisia yhdyskuntien 

jätevedenpuhdistamoita on Suomessa 412 (kuva 1). Niistä alle 2 000 avl laitoksia on 238, joista alle 500 avl 

laitoksia on 140. Kun lupamääräysten tarkistamisia on tehty 8-10 vuoden välein, on alle 2 000 avl 

puhdistamoista aiheutunut työmäärä noin 25-30 hakemusta vuodessa. 

 

 

Kuva 1. Suomen yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen jakauma puhdistamo-AVL:n mukaan 
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Alle 2 000 avl puhdistamoiden osuus koko Suomen jätevesikuormituksesta (2012-2013) on esitetty kuvassa 

2. 

 

 

Kuva 2. Kumulatiivinen BOD-kuorma vesistöön puhdistamo-AVL:n mukaan 
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Määräaikaisista tarkistamisista luopuminen YSL muutoksessa 1.5.2015 vähensi työmäärää siten, että 

voidaan arvioida vuosittain tulevan vireille 5-10 hakemusta alle 2 000 avl yhdyskuntajätevedenpuhdistamon 

ympäristöluvan muuttamiseksi tai saamiseksi. 

 Hyvää Huonoa 

Nykyinen 
lupamenettely 

Asianosaisten kuuleminen. 
Pienistäkin puhdistamoista on joissain 
tapauksissa paljon muistutuksia ja 
mielipiteitä erityisesti, jos purkuvesistö 
on pieni ja herkkä tai huonossa 
kunnossa. 
Julkipano kuulutuksineen tuo 
mahdollisuuden löytää asianosaiset, 
joilta voi tulla myös oleellista tietoa 
purkuvesistön tilasta esim. kalaston 
osalta. 
Kansalaisten perustuslaillinen 
vaikutusmahdollisuus. 
Purkuputken paikan harkinta 
tapauskohtaisesti. (Purkupaikka ja 
purkualue tarkastellaan luvan 
myöntämisen edellytyksiä harkittaessa 
muttei enää tarkistamishakemuksessa.) 
Vastaanottovesistön huomioon 
ottaminen tapauskohtaisesti koskien 
jätevesien käsittelyä ja päästöjä, 
tarkkailuja sekä kalatalousmaksua. 
Mahdollisuus lupaviranomaisen ja luvan 
hakijan ennakkoneuvotteluun. 

Hakemuksen tekeminen on raskas ja 
paljon resursseja vaativa prosessi 
toiminnanharjoittajalle. 
Hakemuksen käsittely ja siihen liittyvä 
kuulutusmenettely vie aikaa. 
Useimmissa tapauksissa suurin osa 
lupamääräyksistä on yleisiä 
samanmuotoisia ja informatiivisia vain 
muistutukseksi ilman tapauskohtaista 
harkintaa. 

Nykyinen 
ilmoitusmenettely 

Ilmoituksen perusteella tehdään 
hallintopäätös, jossa esitetään 
rajoituksia toiminnalle, tai sitten päätös 
voi olla myös kielteinen. 
Päätös ilmoituksesta sisältää siis 
määräyksiä ja on valituskelpoinen. Siten 
se on ikään kuin ”pikkulupa”. 
Selvä aikataulu: ilmoitus on tehtävä 30 
päivää ennen toiminnan aloittamista ja 
sitten saa aloittaa toiminnan tulipa 
päätös tai ei. 
Muutoksenhakuoikeus on laaja. 
Ilmoituksen tekemisen muoto on koko 
lailla vapaa. Asetuksessa vähän sanottu, 
mitä ilmoituksen on pidettävä sisällään. 

Rajoitettu kuuleminen - asianosaisuus on 
tärkeä valitusoikeutta ratkaistaessa. 
Ilmoituksen johdosta tehtävässä 
päätöksessä menettelyyn liittyy 
kuuleminen vain erityisestä syystä ja siinä 
ei ole asianosaiskuulemista. 
Toiminnanharjoittajalta edellytettävää 
työmäärää on hankala arvioida, mutta 
ilmeisesti ilmoituksen tekemisen vaatima 
työmäärä saattaisi olla jonkin verran 
keveämpi kuin nykyisessä 
lupamenettelyssä. 
Tiedoksi annettavasta ilmoituksesta ei 
seuraa mitään menettelyä ja se tehdään 
yleensä toiminnasta, jossa on selvä alku ja 
loppu. Ei siis tällä perusteella soveltuisi 
jätevedenpuhdistamoihin. 

Nykyinen 
rekisteröinti 

Edellyttää vain ilmoitusta rekisteröintiä 
varten ja sitten saa aloittaa toiminnan. 
Normi ehkäisee ympäristön 
pilaantumisen ja myös valvonta on 
säännelty normissa. 

Asetus 888/2006-ei käy normista. 
Uuden normiston rakentamien on työlästä 
suhteessa toimintojen lukumäärään. 
Vanhojen toimintojen siirtymä 
rekisteröintiin on hankalaa, koska ei ole 



 

 

On huomattava, että nykyiset rekisteröinnit ja ilmoitusmenettelyt on luotu toiminnoille, jotka eivät ole 

rinnastettavissa yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn. 

Esim. kokoluokkansa puolesta haja-asutuksen sääntelyn piiriin YSL uudistuksessa 1.9.2015 pudonnut alle 

100 avl puhdistamo, joka on rakennettu ennen 2004, on jäänyt sääntelyn ulkopuolelle, koska siirtymäaika 

on vielä voimassa. Jos lupa-alarajaa nostetaan tasolle XXX avl, syntyy vastaava ongelma haja-asutuksen 

sääntelyn soveltamista alle XXX avl puhdistamoilla. 

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn lupamenettelyä voidaan keventää muuttamalla sitä nykyisen 

ilmoitusmenettelyn tai nykyisen rekisteröinnin suuntaan, mutta menettelystä jätevesien käsittelyn suhteen 

tulisi aivan omanlaisensa. 

 

Työryhmän tarkastelemat vaihtoehtoiset menettelytavat (1-4): 
 

1. Nykymenettely 

a. Nykymenettelyssä aikataulun helpottuminen on myös huomioon otettava keventymisessä. 

b. Luvan harkinnanvaraisen tarkistamisen laajuuden määrittely vastaisuudessa (koko lupa / 

osia luvasta). 

i. Voiko käydä niin, että lupaa muutellaan sieltä täältä kohtuuttoman usein? 

ii. Vesimuodostumien tila ja vesienhoidon tavoiteohjelmat voivat toimia luvan 

muuttamisen laukaisijana, kun määräaikaista tarkistamista ei enää ole. 

iii. Lupapäätösten voivat muuttua vanhetessaan "ihmeellisiksi" – olisiko se syy 

edellyttää luvan muuttamista? 

c. Voiko lupaa muuttaa osittain vai onko luvan muuttaminen aina kokonaisuusasia? 

 

2. Nykymenettely ja ennakkoneuvottelu (ja hakuohjeistuksen kehittäminen) hakemuksen 

redusoimiseksi (ja sähköiset menettelyt) 

Normisäätely on ennakoitavaa 
Toiminnanharjoittajan ei tarvitse tehdä 
työlästä ja resursseja vaativaa 
lupahakemusta ja ilmoitusta 

tiedossa ovatko olemassa olevat toiminnot 
normien mukaisia. 
Normiston rajaukset helposti rakentuvat 
jäykkien ”worst case” tilanteiden pohjalta 
ja rajoittavat tapauskohtaisen harkinnan 
mahdollisuutta lievemmissä tapauksissa. 
Vesistöjen erilaiset olosuhteet 
edellyttäisivät normia, joka ottaa erilaiset 
olosuhteet huomioon tai mekanismia, joka 
siirtää asian tarvittaessa lupakäsittelyyn – 
normi olisi haasteellinen toteuttaa tältä 
osin. 
Yleinen luvanvaraisuus YSL 27 § ei 
mahdollista rekisteröintiä? 
Rekisteröinti-ilmoituksessa on toiminnasta 
toimitettava viranomaiselle runsaasti 
kaikenlaista laajaa selvitystietoa, joten se 
muistuttaa siinä mielessä lupahakemusta. 
Rekisteröinnissä ei ole mitään kuulemisia. 



a. Ennakkoneuvottelu sujuvoittaa prosessia ja vähentää siten kokonaistyömäärää. 

b. Ohjeistuksen tarkoituksena olisi vähentää sekä hakijan että lupaviranomaisen työmäärää 

ohjaamalla hakijaa tuottamaan ainoastaan tarpeellinen ja oleellinen tietosisältö 

lupahakemukseen. 

c. Ennakkoneuvottelua ei kannattane pakollistaa vaan sen voisi jättää tekemättä niin 

sovittaessa. 

d. Sähköisen lupajärjestelmän ohjeistus ja malliluvat parantavat hakemusten laatua ja 

vähentävät kaikkien osapuolten työtä. 

 

3. Hybridi, jossa redusoitavat asiat ja niiden kriteerit on määritetty ennalta-arvattavasti ja 

tasapuolisesti. 

a. Hakija tekee perusselvityksen niistä asioista, joista ei mielestään ole ongelmia ja sillä 

perusteella niitä asioita ei erityisesti käsitellä lupakäsittelyssä. Pohjana perusselvitykselle 

toimivat nykyisten lupien tyypilliset vakiomuotoiset määräykset. Laajan taustaselvityksen 

sijaan vahvistetaan keveällä lomakkeisiin perustuvalla sitoutumis- ja tarkistusmenettelyllä 

vastaako toiminta asetettuja määräyksiä, vai onko yksittäinen asia syytä nostaa luvassa 

tarkasteltavaksi. 

b. Vesistöpäästöihin ja käsittelyyn liittyvät määräykset aina tapauskohtaisesti vesistön 

mukaan. 

 

4. Menettely, jossa tehdään rekisteröinnin kaltainen ilmoitus, jossa jotkut kriteerit laukaisisivat 

lupakäsittelyyn siirtymisen, muuten noudatetaan normia. (Puhdistamoa ajatellen tehtävä helppo 

rekisteröinti.) 

a. Toiminnanharjoittaja tekee perusselvityksen määrätyistä asioista, joita säännellään 

normilla. 

b. Jos purkupaikka on herkkä ja vaikutusalueen vesien tila ei ole hyvä, voisi se olla jo kriteeri 

luvittamiselle. 

c. Vesienhoitosuunnitelmien mukaisten vastaanottovesistöinä toimivien vesimuodostumien 

luokitusten ja toimenpideohjelmien vaikutus. 

d. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden sääntelyn toteuttaminen. 

e. Voisi määritellä, mitkä asiat ainakin tulisi hoitaa (reunaehdot) – esim. purkupaikasta on 

voitava valittaa, puhdistusnormeja on voitava kiristää, jos vesistön tila ei ole riittävä jne. 

f. Jos lupakäsittelyyn siirtymisen kriteerit ovat harkinnanvaraisia, aiheuttaa se kaksinkertaisen 

harkinnan. 

g. Normittaminen olisi työlästä suhteellisen pientä asiamäärää varten. Perustana kansallinen 

eri kokoluokkien puhdistamojen BAT-tasomäärittely. 

h. Säilyykö normin mukaan mentäessä kansalaisten osallistumisoikeus. 

 

Vaihtoehdot 1. ja 2. eivät edellytä säännösten muuttamista.  

 

Huomioon otettavia asioita 
 

 Purkupaikka 
o Purkupaikan määräytyminen ja asianosaisten vaikutusmahdollisuudet siihen 
o Purkupaikan paikalliset olosuhteet 

 Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet 



o Kansalaisilla on vahva näkökulma veteen ja sen virkistyskäyttöön – jos lupamenettelystä 
luovutaan, ei muistutus- ja mielipidemahdollisuutta enää olisi 

 Ympäristölupapäätöksen merkitys toiminnanharjoittajalle 
o Lupapäätös on myös toiminnanharjoittajan turvana ja antaa oikeuden olla ja toimia 

 Viemäriin johdettavien ainepäästöjen sääntely 
o Ainepäästöjen luvanvaraisuus on jo jäänyt pois 
o Viranomaisvastuun siirtyminen teollisuusjätevesisopimukseen (yksityisoikeudellinen 

sopimus) 
o Jos ylipäänsäluvanvaraisen toiminnan rajoja nostetaan ja pienet viemäriin päästävät jäävät 

muuten luvanvaraisuudesta pois, niin jotain viemäriin johtamisnormeja olisi syytä säilyttää, 
ettei viemäriin johtamisen kontrollointi jäisi ainoastaan vesihuoltolaitosten vastuulle.  

 

Työryhmässä käydyn keskustelun pohjalta arvioitiin miten huomioitavat seikat vaikuttavat lupaprosessin 

sujuvuuteen ja ympäristönsuojelun tasoon. Ottaen huomioon lupakäsittelyyn vastaisuudessa tulevien 

hakemusten pieni määrä, eivät kevennykset enää voi olla merkittäviä. Tapauskohtainen harkinta 

tiettyjen puhdistamotoimintoihin liittyvien asiakokonaisuuksien osalta ja kansalaisten 

osallistuminen puoltavat ainakin osittaista lupamenettelyn säilyttämistä. Lupiin liittyvää 

keventämistä voidaan kuitenkin tehdä oheistoimintojen osalta niihin liittyvän lainsäädännön avulla 

erityisesti pienten puhdistamojen kohdalla. Seuraavassa taulukossa on esitetty joitakin seikkoja, 

joita työryhmäkokousten aikana eri vaihtoehtoja arvioitaessa on noussut esille. 

 

 1. Nykymenette
ly 

2. Nykymenettel
y, 

ennakkoneuv
ottelu ja 
ohjeistus 

3. Hybridi 4. Rekisteröin
ti 

Eri tahojen 
kuuleminen ja 
muutoksenhaku 

Hyvät mahdollisuudet Hyvät mahdollisuudet Hyvät 
mahdollisuude

t 

Rajoitetut 
mahdollisuudet 

Paikallisten 
olosuhteiden 
huomioon 
ottaminen 

Ottaa huomioon Ottaa huomioon Ottaa 
huomioon 

olennaisin osin 

Voi ottaa huomioon 
olennaisin osin 

Toiminnanharjoit
tajan työmäärä  

Suuri Suurehko Kevyehkö Kevyehkö 

Viranomaisen 
työmäärä 

Suuri Suurehko Suurehko Kevyehkö 

Valvojan 
resurssivaatimus 

    

Joustavuus Jokaiselle omanlainen 
lupa 

Jokaiselle omanlainen 
lupa 

Olennaisin osin 
omanlainen 

lupa 

Vain joiltain osin 
omanlainen lupa 

 

 

 

 



Työryhmän ehdotus 

Työryhmä esittää, että pieniä puhdistamoja koskevaa sääntelyä ja menettelytapoja kehitetään 

seuraavin periaattein: 

Lupatyyppisessä menettelyssä käsitellään ainakin seuraavat asiakokonaisuudet (päästöt, käsittely, 
purkupaikka ja tarkkailu): 

 Jätevesien johtaminen ja purkuviemäri 

 Jätevesien käsittely ja päästöt vesiin 

 Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu 

 Kirjanpito ja raportointi 

 Kalatalousmaksu 
 
Luvituksessa käsitellään myös muita asiakokonaisuuksia, jos siihen on erityistä syytä. Erityisen syyn 

kriteerit ovat erilaisia eri puhdistamokokoluokissa. Kaikista pienimmässä kokoluokassa joitain 

asiakokonaisuuksia ei käsiteltäisi lainkaan. 

Erityisen syyn pohdintaa varten laitos tekee perusselvityksen ennakkoneuvottelua varten 
seuraavista esim. valmiille lomakepohjalle: 

 Haju ja melu 

 Viemäriverkosto ja sen kunnostus 

 Puhdistamon käyttö ja hoito 

 Talousvedestä poikkeavat jätevedet 

 Lietteet ja toiminnassa syntyvät jätteet 

 Varastointi (kemikaalit, jätteet) 

 Häiriöt ja poikkeustilanteet 

 Riskinhallinta 

 Toiminnan lopettaminen 
 
Niistä asioista, joita ei käsitellä lupaharkinnassa, tulee kuitenkin lupapäätökseen mallinmukaisia 

muistutusmääräyksiä, joihin toiminnanharjoittaja perusselvityksessään sitoutuu. 

Muistutusmääräyksien mallinmukainen muoto selviää nykyisten lupien määräyksistä. (On käytävä 

läpi ”kaikki” voimassa olevat lupapäätökset.) 

Ehdotuksessa säilyy kuulemis- ja valitusoikeus, muuttamismahdollisuus, sekä tarvittava 

tapauskohtainen joustavuus ja harkinta. 

Edellyttää sähköisen käsittelyn ja ohjeistuksen kehittämistä ja saattaa edellyttää 

säännösmuutoksia. 

Jos on tarvetta asettaa kaikkia puhdistamoja koskevia minimivaatimuksia, toteutuu hybridimalli, 

jossa muistutusmääräyksen sijaan olisi normi. Normilla säännellään samoja asioita kuin edellä 

mainituissa mallinmukaisissa muistutusmääräyksissä. 

 


