
Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan toiminta-alue (jätevesi)  29.5.2018 
 
 
 
 
 
Osuuskunnan toiminta-alueen (jätevesi) hyväksymiseen liittyviä vesihuoltolain säännöksiä 
 
8 §: Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen 
 

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osuuskunnan esityksestä. Ennen toi-
minta-alueen hyväksymistä asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava 
valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja hal-
tijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. 
 
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuul-
laan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti, ja että vesihuollon kustannus-
ten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. 
 
Hyväksyessään jätevesiviemärin toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien 
vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava laitoksen jäteve-
siviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteel-
linen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattami-
selle verkostojen piiriin.  
 
Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston 
piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. 
Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa. 

 
10 §: Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon 
 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen jätevesiviemä-
riin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemä-
riin, jos: 
 

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

 
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsitte-

lyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. 
 

11 §: Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen 
 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa ole-
van tai määräaikaisen vapautuksen liittämisvelvollisuudesta tietyin edellytyksin. Ennen va-
pautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varat-
tava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä 
vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. 
 
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 
 

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle koh-
tuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston raken-
tamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannuk-
set, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityi-
nen syy; ja 

 
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi-

tamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 
 



Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on edellä kerrotun 
lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuoje-
lulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 
12 §: Liittämiskohdat 
 

Osuuskunnan tulee määrätä jokaista verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskoh-
dat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien sijainnin ta-
kia kiinteistön liittämisestä laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. 

 
Muita säännöksiä 
 

Edellä mainittujen säännösten lisäksi vesihuoltolain luvussa 3 on vesihuoltolaitosta velvoit-
tavia säännöksiä mm. selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuudesta ja häiriötilanteista. Luvussa 4 
on säännökset vesihuoltolaitoksen taloushallinnosta. Nämä säännökset koskevat myös 
osuuskuntia sen jälkeen, kun kunta on hyväksynyt niille toiminta-alueen. Ennen toiminta-
alueen hyväksymistä kyseisiä säännöksiä ei noudateta osuuskuntiin.  

 
 
 


