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Maakunta-LUOVA uudistuksen tilanne

 Eduskunnan käsissä 

 SOTE-lautakunta ottaa seuraavaksi 
kantaa…perustuslailliset asiat?… vaalit 2019 syksyyn?

 Aloitus 2021 alussa?

 Paljon epävarmuutta tällä hetkellä

 Selvältä vaikuttaa, että valtion hallintoa uudistetaan joka 
tapauksessa 2021 alussa – lupa ja valvontatehtävät luovaan, 
edistämis- ja kehittämistehtävät? 
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Vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaaminen 
häiriötilanteissa, VHL 119/2001, 15 a §

 Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen 
vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa. Palvelujen 
turvaamiseksi laitoksen on oltava yhteistyössä muiden samaan 
verkostoon liitettyjen vesihuoltolaitosten, kunnan, kunnan 
valvontaviranomaisten, pelastusviranomaisten, sopimuskumppanien ja 
asiakkaiden kanssa.

 Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla suunnitelman häiriötilanteisiin 
varautumisesta (=varautumissuunnitelma) sekä ryhtyy suunnitelman 
perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Laitos toimittaa suunnitelman 
valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle ja kunnalle.

 Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös laitosta, joka toimittaa 
vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelee vesihuoltolaitoksen jätevesiä.
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Vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaaminen 
häiriötilanteissa VHL 119/2001, 15 a §

 Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitosten tuli laatia suunnitelmat 
31.12.2016 mennessä

 Maa- ja metsätalousministeriö on antanut ELY-keskuksille 
tulostavoitteeksi varmistaa, että laitokset ovat laatineet 
varautumissuunnitelmat (vesikriisit syynä)

 POP ELY on lähestynyt laitoksia kirjeellä elokuussa 2018

• Tilanne 31.10.2018: 37 % maakunnan laitoksista toimittanut 
varautumissuunnitelman ELY-keskukseen, 24 % laitoksista ilmoittanut 
toimittavansa suunnitelman vuoden 2018 loppuun mennessä

 MMM vaatii ELY-keskuksilta toimia mahdollisten laiminlyöntien 
korjaamiseksi 

 POPELY hakenut rahoitusta kehittämishankkeelle yhteistyössä 
Koillismaan kuntien kanssa
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Varautumissuunnitelmatilanne

Tilanne valtakunnallisesti 6/2018 
(MMM)

Tilanne Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueella 10/2018
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vesihuoltolaitokset, yht 127

Laadittu

Laaditaan v. 2018 loppuun mennessä

Puuttuu / ei tietoa

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja toiminta-alueen 
hyväksyminen VHL 7 ja 8 §

 Vesihuoltolaissa vesihuoltolaitoksen määritelmä on sidottu kunnan hyväksymään 
toiminta-alueeseen

 Merkittävä tekijä vesihuoltolain valvonnassa 

 Toiminta-alueellaan vesihuoltolaitoksella on velvollisuus huolehtia 
vesihuollosta. Toinen keskeinen toiminta-alueen oikeusvaikutus on 
velvollisuus liittää toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt laitoksen verkostoon.

 ELY-keskuksella tulisi olla tieto ajantasaisista toiminta-alueista, useat ELYt
käynnistäneet selvityksiä

 SYKEllä Vesihuoltolaitosten toiminta-alueselvitys, VETASE-hanke

 Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen 
liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai 
suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. VHL 7 §

 Lähtökohtana on, että kaikki asemakaava-alueet täyttävät nämä kriteerit.

 Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä 
toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei 
tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. VHL 8 §
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Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet tulee esittää 
kartalla tietoverkossa

 Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja 
jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet tulee esittää kartalla, 
joka on yleisesti saatavilla tietoverkossa. VHL 8 §
 Kartalla esittämisen perusteella toiminta-alueen rajoista saadaan 

yksiselitteinen käsitys

 Taajamien esittäminen kartalla on yhteydessä liittämisvelvollisuuteen, joka 
on taajamien ulkopuolella lievempi kuin taajamissa

 Kunnan tuli esittää ennen vuoden 2014 lakimuutoksen voimaantuloa 
hyväksytyt toiminta-alueet internetissä kartalla viimeistään 31.12.2016
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Vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus  VHL 10 §
vs. YSLn haja-asutusalueiden jätevesiä koskevat 
säännökset

 Vesihuoltolain ja haja-asutusalueiden jätevesisäännösten keskinäiset viittaukset 
ovat aiheuttaneet kunnissa epäselvyyksiä
 MMM ja kuntaliitto ohjeistaneet tulkintaa vuonna 2018

 Vesihuoltolain uudistuksen tavoitteena oli, ettei kiinteistön omistajalle aiheudu 
tarpeettomia kustannuksia jätevesiviemäriin liittämisestä taajaman ulkopuolella, 
mikäli jätevesien käsittely tapahtuu ympäristönsuojelulain säädösten mukaan

 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen 
vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. VHL 10 §

 Lievennys: Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen 
jätevesiviemäriin, jos: 

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä 
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai

2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä 
noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
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Vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus  VHL 10 §
vs. YSLn haja-asutusalueiden jätevesiä koskevat 
säännökset

 Liittämisvelvollisuutta arvioidaan siis vain sen mukaan, sijaitseeko 
kiinteistö taajaman ulkopuolella, onko jätevesien käsittelyjärjestelmä 
rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja täyttääkö käsittely 
YSLn vaatimukset

 Merkitystä ei siten ole esimerkiksi sillä, voidaanko jätevedet puhdistaa 
tehokkaammin johtamalla ne viemäriin tai onko vesihuoltolaitoksen 
toiminnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa, että alueen 
kaikkien kiinteistöjen jätevedet johdetaan laitoksen viemäriin

 Poikkeus: ennen 1.9.2014 hyväksytyt toiminta-alueet: kiinteistö on 
liitettävä laitoksen verkostoon myös taajaman ulkopuolella lain aiemmin 
voimassa olleen 10 §:n mukaisesti. Siirtymäsäännös voimassa 
31.12.2018 asti
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Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustyö 
2016-19

 Valtakunnallinen työ, kaikki ELYt toteuttavat

 E-luokka tulee mukaan

 Luokitusmuutos I -> 1/1E, II -> 2/2E, III -> luokituksesta poistaminen tai 
nostaminen luokkaan 1 tai 2 tai E

 Rajausmuutokset tehdään lähtökohtaisesti silloin kun on uutta tietoa 
rajojen paikoilta (POSKI-hanke, kairaukset, pohjavesitutkimukset, 
geofysiikka…)

 Luokitus- ja rajausmuutoksista pyydetään lausunto

- maakuntaliitolta

- kunnalta

- vesilaitokselta (POPELYn käytäntö)

 Mielipiteitä kuulutusaikana voivat esittää esim. maatilayrittäjät
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Luokittelu

Uusi luokitus

 Luokka 1
– Vettä käytetään talousvetenä 

enemmän kuin keskimäärin 10 
m3/d tai yli 50 ihmisen 
tarpeisiin

 Luokka 2
– Soveltuu vedenhankintaan

– Pohjavettä muodostuu yli 100 
m3/d

Vanha ohjeistus

 Luokka I
– Perustelut jokseenkin samat 

kuin uudessa luokituksessa

 Luokka II
– Soveltuu vedenhankintaan

– Pohjavettä muodostuu yli 250 
m3/d

– Yhdeltä tutkitulta 
vedenottamopaikalta on 
saatavissa pohjavettä yli 100 
m3/d
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Luokittelu (jatkoa)

Uusi luokitus

 Luokka 3
– Alueet poistuvat luokituksesta 

ennen 3. vesienhoidon 
suunnittelukautta

– Alueet ovat jatkossa 1, 2 tai E

Vanha ohjeistus

 Luokka III
– Tarvitaan lisätutkimuksia veden 

laadun tai likaantumis- tai 
muuttumisuhan selvittämiseksi
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 E-luokka
– Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 

suoraan riippuvainen. Jos nämä pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1 
ja 2, ne luokitellaan kuitenkin kyseiseen luokkaan eli 1E ja 2E. E-
luokalla on samanlainen informatiivinen arvo kuin pohjavesialueiden 
luokilla 1 ja 2.
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 Sisemmän rajauksen (pohjaveden 
muodostumisalue) ’erikoisuudet’ 
korjataan tai täsmennetään 
toimistotyönä

 Samoin muutetaan rajausta jos 
sisemmän rajauksen sisäpuolelle on 
tehty vielä erikseen jokin 
ylimääräinen rajaus esim. pienen 
suoalueen ympärille (mm. Viinivaara)

 Yksittäisten vedenottamoiden 
ympärille rajataan ohjeellinen 
suojavyöhyke tai pohjavesialueen 
raja jos sitä ei ole aiemmin tehty
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Rajauksien ’tekninen’ tarkistus 

Pohjavesien päivityksen tilanne 21.11.2018

 Luokitus- ja rajausmuutokset 
olleet näytillä 23 kunnassa, 
yhteensä 217 pohjavesialuetta; 
rajausmuutoksia 30 alueella, 
joista kolme kokonaan uutta 
aluetta, luokitusmuutos 146 
alueelle, E -merkintä 13 
alueelle.

 Seuraavaksi kuulutettavat 
kunnat 2018-2019; Oulu, 
Utajärvi ja Tyrnävä. Yhteensä 
72 pohjavesialuetta

 Pudasjärvi sekä Taivalkoski 
kuulutetaan alkuvuodesta 2019 
ja Kuusamon luokitustyö 
valmistuu vuoden 2019 aikana. 
Em. kunnissa on yhteensä 250 
pohjavesialuetta + noin 20 
uutta aluetta
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Milloin rajaus- ja luokitusmuutokset ovat 
virallisia?
”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tallettaisi tiedot pohjavesialueiden 
rajoista, luokituksesta ja luokituksen perusteista sekä muista 
pohjavesialueen ominaisuuksista ympäristönsuojelulain 222 §:ssä 
tarkoitettuun ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

Rajauksen ja luokituksen katsotaan valmistuvan silloin, kun elinkeino, 
liikenne- ja ympäristökeskus merkitsee niitä koskevat tiedot 3 momentin 
mukaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kyseisiä pohjavesialueita 
koskevien tietojen yhteyteen.” (HE 101/2004)

 ELY-keskus määrittää pohjavesialueen rajauksen (Laki vesien- ja 
merenhoidon järjestämisestä 10 a§).

 ELY-keskuksen ratkaisu ei ole valituskelpoinen päätös.

Virallinen = 

Ratkaisu on tehty, uusi kartta on ymparisto.fi-sivustolla ja POVETin
tallenna-näppäintä on painettu. Päivitetyt kartat näkyvät karttapalvelussa 
seuraavan kerran kun SYKE päivittää paikkatietoaineistoa.
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Tiedot luokitusmuutoksista löytyvät

www.ymparisto.fi

-> Vesi

-> Pohjavesien tila

-> Pohjavesialueet

-> POPELY

Jos kunnan kohdalla viimeinen täppä on Yhteenveto…. 

-> Luokitustyö on tehty, mutta rajausmuutoksia ei ole tullut

Jos kunnan kohdalla viimeinen täppä on Kuulemisen perusteella…. 

-> Alapuolelta löytyvät muutetut ja voimassa olevat pohjavesialuekartat
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Ajankohtainen pohjavesitilanne
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http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet/Pohjaveden_korkeus
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/pohjavesi/PPO.htm

Ajankohtaisia hankkeita
 Oulun varavedenhankinta, Pohjaveden ottaminen Viinivaara-

Kälväsvaara -alueella ja valmistelulupa
 POP ELY lausunto 6/2018
 VAR ELY lausunto Natura-arvioinneista 9/2018
 Hakijan selitys ja hakemuksen täydennys - lausuntojen, muistutusten ja 

mielipiteiden täydennysmahdollisuus 11/2018

 Kalajoen keskuspuhdistamo ja Ylivieska-Kalajoki siirtoviemäri 
valmistuivat ja käyttöönotettiin syksyllä 2018

 Limingassa käynnissä vesihuollon varmuuden parantaminen 
(vesilaitos-kunta-ELY): pohjavesialueiden suojauksen parantaminen 
akuuttina, nykyisen vedenhankinnan turvaaminen ja varmistaminen 
kasvavalle väestölle. 

 Käynnissä olevat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeet 
(kunta-vesilaitos-ELY):
 Rukan seudun pohjavesialueet
 Raahe-Siikajoki (Koivulankangas-Keltalankangas)
 Haapavesi 20
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Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma 
vuoteen 2035
Priorisoidut vesihuoltohankkeet

 Oulun varavesijärjestelmä

 Muhoksen vedenhankinnan varmuuden parantaminen

 Tyrnävän vedenhankinnan varmuuden parantaminen

 Nivalan ja Ylivieskan välinen siirtoviemäri

 Taivalkosken taajaman vedenhankinnan varmuuden parantaminen

 Hailuodon vedenhankinnan varmuuden parantaminen

 Himangan ja Kalajoen välinen siirtoviemäri ja syöttövesijohto

 Haapaveden alueen vedenhankinnan varmuuden parantaminen

 Rantsilan taajaman vedenhankinnan varmuuden parantaminen
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Tutustu kehittämisohjelmaan 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-547-4

Miten lietteet käsitellään jatkossa? 

 Lietteenkäsittelyratkaisuja odotellaan vielä tämän vuoden aikana 
tai ensi vuoden alkupuolella

 Suuret laitokset joutuvat järjestämään käsittelyt uusiksi, kun 
maatalouskäyttö yskii (Oulu, Kempele) ja kun laajamittaiselle 
aumakompostoinnille on vaikea saada lupia

 Pohjois-Pohjanmaalla on mädättämöt Oulussa ja Limingassa, 
näille laitoksille on toimitettu yhdyskuntalietteitä käsittelyyn

 Lietteen poltolle on myös lupa Laanilan Ekovoimalalla, polton 
toteuttaminen laitoksella vaatii kuitenkin investointeja
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Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI
 VEETI-neuvottelupäivän kuulumisia, SYKE 25.9.2018 / Jyrki Laitinen:

 VEETIn käyttöä edellytetään vesihuoltolain mukaisilta laitoksilta, eli niiltä 
joilla on kunnan vahvistama toiminta-alue 

 VEETI otettiin suunnitellusti käyttöön tammikuun alussa 2016. Ensimmäinen 
syötettävä vuosi on 2015, mutta laitokset voivat halutessaan syöttää myös 
aikaisempien vuosien tietoja.

 Valtakunnallisesti järjestelmään on käynyt kirjautumassa 633 laitosta, eli n 63 % 
velvollisista

 Tärkeimpänä ajankohtaisena aiheena on kirjautumisjärjestelmän muutos vuonna 
2019. Katso-palvelu tulee poistumaan.

 VEETIn hyödyllisyys puhututtaa. Hyödynnettävyys vahvistuu sitten kun tiedoista 
on aikasarjaa. VEETI voisi toimia työkaluna laitoksilla ja mm. asiakasviestintään 
ja vertailuun.

 Tietojen toimittaminen on tärkeää, tietoja toimitetaan mm. kansainvälisiin 
tietopyyntöihin ja raportointeihin, kansallisiin tilastoihin ja tutkimukseen. Laitokset 
voivat käyttää järjestelmää oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen sekä 
toiminnan vertailuun muihin laitoksiin.
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ELY-keskuksesta haettavat avustukset

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea 
harkinnanvaraista avustusta mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien 

päivittämiseen. 

 Pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua 
toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

 Vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
 Tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan 

saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin.

 Ensisijaisia konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet 
vesistöissä ja valuma-alueilla ja kohdistuvat vesien- ja merenhoidon 
toimenpideohjelmassa määriteltyihin kohteisiin, erityisesti ”hyvää 
huonommassa tilassa oleviin.

 Vuoden 2019 hakemukset ELYyn viimeistään 30.11.2018
24
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Kiitos!


