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Vesihuoltolain 10 §
Vesihuoltolaki 10 § (22.8.2014/681) [HE 218/2013] (Kiinteistön liittäminen 
vesihuoltolaitoksen verkostoon)  

• Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä 
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.  

• Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää 
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:  

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja  

2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa 
säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

• 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. 



Muutos VHL:n 10 §:ään HE 218/2013
• …liittämisvelvollisuudesta taajaman ulkopuolella. Muutoksilla 

lievennettäisiin kiinteistön liittämisvelvollisuutta 
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin näillä 
alueilla.

• Vesijohto:
• edellytyksenä olisi, että kiinteistön vesihuoltolaitteisto olisi 

rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
hyväksymistä. 

• kiinteistön vesihuoltolaitteiston tulee olla siten asianmukainen, 
että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa
säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

• Jätevesiviemäri:
• kiinteistöä ei tarvitse jätevesiviemäriin, jos kiinteistön 

vesihuoltolaitteisto olisi rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueen hyväksymistä ja jos kiinteistön jätevesien 
johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain 
säännöksiä. 



HE perustelut jatkuu…
• Sääntelyllä estettäisiin erityisesti sellaisten tilanteiden syntyminen, joissa 

asianmukaisin kiinteistökohtaisin laitteistoin ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen hyväksymistä varustettu kiinteistö velvoitettaisiin liittämään 
vesihuoltolaitoksen verkostoon.

• Toiminta-aluepäätöksen tekemisen jälkeen rakennettavat sekä sellaiset kiinteistöt, 
joiden vesihuolto ei ennen toiminta-aluepäätöksen tekemistä täyttänyt 2 tai 3 
momentissa tarkoitettuja edellytyksiä, eivät olisi liittämisvelvollisuudesta 
poikkeamisen piirissä kuivakäymäläperustetta lukuun ottamatta. 

• Lisäksi ehdotettavan siirtymäsäännöksen perusteella liittämisvelvollisuus 
määräytyisi nykyisen lain perusteella hyväksytyillä toiminta-alueille nykyisen 10 
§:n mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti, jos laitos olisi ryhtynyt toiminta-alueella 
toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi. 

• Joissain tapauksissa taajaman ulkopuolinen alue voi muuttua taajamaksi, jolloin 
poikkeukset liittämisvelvollisuudesta eivät enää sovellu tällaisella alueella 
sijaitseviin kiinteistöihin. Tällöin kiinteistön omistajat ja haltijat voivat tarvittaessa 
hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta. Ehdotetun 11 §:n mukaisesti vapautus 
voidaan myöntää myös määräaikaisena ja asian harkinnassa otettaisiin huomioon 
kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset.



Kysymyksiä ?

• Ympäristönsuojelulain vastaisuus

• Liittymisvelvollisuuden arviointi:
• Toiminta-alueen määrittämishetkellä?

• Liittymiseen velvoittamishetkellä?
• Voiko kiinteistönomistaja korjata 

• Olemassa oleva vesihuoltolaitteisto
• kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen 

vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä 

• Uuden rakentaminen laukaisee aina velvoitteen?

• Jos on olemassa oleva laitteisto, mutta korjaa sen 
paremmaksi? => pitääkö liittyä



VHL:n toiminta-alue perustettu ja toimiin ryhdytty ennen 
1.9.2014 (MMM:n kanta)

• Sovelletaan aikaisempaa VHL:n 10 §:ää:

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
• Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on 

liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. ---

• (Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytyllä 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt 
toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön 
liittämisvelvollisuus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin 
määräytyy 31 päivään joulukuuta 2018 asti tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleen 10 §:n mukaisesti.)

• Velvoite liittyä 31.12.2018 saakka => annettu velvoite ja 
määräys raukeaa
• Olisiko mahdollista jatkaa uuden VHL:n 10 §:n perusteella?

• Mikäli aktiiviset liittämistoimet 1.1.2019 lukien 
velvoitteet uuden 10 §:n mukaan



VHL:n toiminta-alue perustettu ja toimiin ryhdytty ennen 
1.9.2014 (KL:n kanta)

• Sovelletaan aikaisempaa VHL:n 10 §:ää:

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
• Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä 

laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. ---

• (Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin 
vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittämisvelvollisuus 
laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy 31 päivään 
joulukuuta 2018 asti tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 
10 §:n mukaisesti.)

• Velvoite liittyä 31.12.2018 saakka => päätöksentekohetken 
(määräys, hallintopakko) perusteella velvoitteet jäävät 
voimaan

• Mikäli aktiiviset liittämistoimet 1.1.2019 lukien velvoitteet 
uuden 10 §:n mukaan



Toiminta-alue on perustettu 1.9.2014 jälkeen

• Jos laitteisto rakennetaan toiminta-alueen 
hyväksymisen jälkeen =>
• Velvoite liittyä (mahdollisuus vapautukseen VHL 11 §)

• Jos rakennuslupa on hyväksytty 2004 jälkeen, mutta 
ennen toiminta-aluetta =>
• Oletusarvo on, että kiinteistö ja sen jätevesijärjestelmä 

on rakennettu vähintään YSL:n perustason mukaisesti

• Ei velvoitetta liittyä

• Jos rakennuslupa myönnetty tai vesihuoltolaitteisto on 
rakennettu toiminta-aluepäätöksen hyväksymisen 
jälkeen => liittymisvelvollisuus



Toiminta-alue on perustettu 1.9.2014 jälkeen ja 
rakennuslupa ennen 2004

• Pääsääntö: Jos kiinteistöllä on toimiva jätevesilaitteisto 
(rakentamisajan määräysten mukainen) mietitään 
ainoastaan täyttyykö ympäristönsuojelulain velvoitteet 
=>
• Ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa
• Jätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, 

vesistöön, ojaan, tekolammikkoon tai noroon
• Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta 

maahan

• 100 m vesistöstä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella (karttapalvelun)
• Korjausmahdollisuus perustason puhdistusvaatimukseen (tai 

perustasoa ankarampi) 31.10.2019 saakka => tämän jälkeen 
korjaustyöt eivät poista liittämisvelvoitetta => liitettävä

• Muulla alueella
• Peruskorjaustyön yhteydessä perustason 

puhdistusvaatimukseen => ei liittämisvelvoitetta, voi liittyä

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d


Toiminta-alue 1.9.2014 jälkeen, jätevesilaitteisto rakennettu 
ennen toiminta-aluetta, rakennuslupa ennen 2004

• ELI:
• Kuivan maan kiinteistöillä => ei liittymisvelvollisuutta
• Rannoilla ja pohjavesialuille => liittymisvelvollisuus 

1.11.2019 lähtien, jos ei korjattu siihen mennessä

• Toimenpiteet:
• Informointi, kirjeet, yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa 

(toimenpidelupa- ja ilmoitusvaraiset jätevesijärjestelmän 
korjaukset) 1.11.2019 haettu lupaa (liian myöhään => 
liittymisvelvollisuus)

• Erityistilanteet:
• Ikävapautus, määräaikainen poikkeaminen myönnetty, 

VHL:n 11 §:n vapautusperusteet taajamissa ja 
ulkopuolella



Kiinteistö

Sijaitsee taajamassa

Sijaitsee vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella

Velvoite liittyä

Mahdollisuus hakea vapautusta 
toistaiseksi tai määräajaksi, 

kunnan ysvo päättää (VHL 11 §)

Sijaitsee taajaman ulkopuolella

Sijaitsee toiminta-alueen 
ulkopuolella

Ei velvoitetta liittyä

Sijaitsee vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella

Katso seuraava sivu… (dia 3)

Jätevesiviemäriin liittymistä 
säätelee VHL 10 §
(MMM:n näkemys lain 
tulkinnasta, diat 2-3)



Kiinteistö sijaitsee 
vesihuoltolaitoksen 

toiminta-alueella 
taajaman 

ulkopuolella

Toiminta-alue 
perustettu ja toimiin 

ryhdytty ennen 
1.9.2014

Velvoite liittyä  
31.12.2018 saakka 

(lainvoimainen 
velvoite ja 

allekirjoitettu 
sopimus riittää).

Mikäli ei vielä liitytty, tai 
sovittu liittämisestä, 

1.1.2019 velvoite liittyä 
raukeaa kokonaan tai 
syntyy uuden 10 §:n 

perusteella (kts. 
Rinnakkainen ketju)

Mikäli aktiiviset 
liittämistoimet 1.1.2019 

lukien, velvoitteet 
uuden 10 §:n mukaan 
(katso viereinen ketju 

oik.) 

Toiminta-alue 
perustettu 1.9.2014 
jälkeen (sovelletaan 

uusi 10 §)

Laitteisto (ja rakennus) 
rakennettu/rakennetaan 

toiminta-alueen 
hyväksymispäätöksen 

jälkeen

Velvoite liittyä

Mahdollisuus hakea 
vapautusta (VHL 11 §)

Laitteisto rakennettu 
ennen toiminta-

alueen 
hyväksymispäätöstä

Rakennuslupa ennen 
2004 1)

Ikävapautus ennen 9.3.2011 
68 vuotta täyttäneille ja ei 
ympäristön pilaantumisen 
vaaraa (YSL 238 §). HUOM! 

Henkilön ominaisuudet 
määräävät kiinteistön 
velvoitteet; eri logiikka

Ei velvoitetta liittyä

YSL:n 156 d §
poikkeaminen myönnetty 
(korkea ikä, työttömyys, 

sijainti viemäriverkon piiriin 
ulotettavalla alueella…) 

Ei velvoitetta liittyä 
poikkeamisen ajan. 

Kuivan maan 
kiinteistö

Ei velvoitetta liittyä

Rakennuslupaa vaativa 
uudistustyö tms. 

YSL:n mukaan 
kiinteistön järjestelmä 

korjattava

Ei liittämisvelvoitetta, 
saa korjata oman 

järjestelmän

100 m rannasta/ 
pohjavesialueella

Korjausmahdollisuus 
YSL:n mukaan 

31.10.2019 saakka

31.10.2019 saakka ei 
liittämisvelvoitetta; 
väliaikana saa valita, 
liittyykö vai korjaako 
oman järjestelmän;

31.10.2019 jälkeen 
liittämisvelvollisuus,
mikäli ei korjannut 

omaa järjestelmää eli ei 
noudattanut YSL:ia

31.10.2019 jälkeen, 
mikäli järjestelmä 

täyttää perustason 
puhd.vaat., ei 

velvoitetta liittyä

Rakennuslupa 2004 
jälkeen2)

Ei velvoitetta liittyä

1) ”Jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä 
noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa 
(527/2014) säädetään”
= perustason puhdistusvaatimus ei ainoa 
merkitsevä, vaan koko YSL

2) Oletuksena on, että v. 2004 jälkeen 
kiinteistön jätevesijärjestelmä rakennettu 
YSL:n hajajätevesisäännösten vaatimusten 
mukaisesti. Perustason puhdistusvaatimus 
täyttyy.

Jätevesiviemäriin liittymistä säätelee 
VHL 10 § taajaman ulkopuolella
MMM:n näkemys Tulkinta-

epäselvyyksiä

HUOM. Tässä mukana vain 
tilanne kiinteistö sijaitsee 
toiminta-alueella taajaman 
ulkopuolella





Kiinteistö

Sijaitsee taajamassa

Sijaitsee 
vesihuoltolaitoksen 

toiminta-alueella

Velvoite liittyä

Mahdollisuus hakea 
vapautusta toistaiseksi tai 
määräajaksi, kunnan ymps

(VHL 11 §)

Sijaitsee taajaman 
ulkopuolella

Sijaitsee toiminta-alueen 
ulkopuolella

Ei velvoitetta liittyä

Sijaitsee 
vesihuoltolaitoksen 

toiminta-alueella

Toiminta-alue 
perustettu ja toimiin 

ryhdytty ennen 1.9.2014

Velvoite liittyä  
31.12.2018 saakka, 
mikäli velvoitettu 

aiemmin tai prosessissa

?

Mikäli aktiiviset 
liittämistoimet 1.1.2019 
lukien, velvoitteet uuden 

10 §:n mukaan (kuten 
viereinen ketju oik.) 

Toiminta-alue 
perustettu 1.9.2014 

jälkeen (sovelletaan uusi 
10 §)

Laitteisto (ja rakennus) 
rakennettu/rakennetaan 

toiminta-alueen 
hyväksymisen jälkeen

Velvoite liittyä

Mahdollisuus hakea 
vapautusta (VHL 11 §)

Laitteisto rakennettu 
ennen toiminta-alueen 

hyväksymistä

Rakennuslupa ennen 
2004

Järjestelmä täyttää 
puhdistusvaatimukset1)

Ei velvoitetta liittyä

Järjestelmä ei täytä  
puhdistusvaatimuksia1)

Velvoite liittyä

Rakennuslupa 2004 
jälkeen2)

Ei velvoitetta liittyä1) ”Jätevesien johtamisessa ja 
käsittelyssä noudatetaan, mitä 
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) 
säädetään”
= Vähintään perustason 
puhdistusvaatimus

2) Oletuksena on, että 
jätevesijärjestelmä rakennettu YSL:n 
hajajätevesisäännösten 
puhdistusvaatimusten mukaisesti. 
Perustason puhdistusvaatimus täyttyy.

Jätevesiviemäriin liittymistä 
säätelee VHL 10 §
Kuntaliiton näkemys siitä, 
miten vesihuoltolain 
liittämisvelvoitteen tulisi 
toimia

Lakia ei voitane 
soveltaa näin 
VHL 10.3 §:n 
epämääräisen 
YSL-viittauksen 
vuoksi



Toiminta-alue perustettu ja toimiin ryhdytty ennen 1.9.2014 

• MMM:
• Velvoite liittyä  31.12.2018 saakka (lainvoimainen 

velvoite ja allekirjoitettu sopimus riittää).

• Mikäli ei vielä liitytty, tai sovittu liittämisestä, 1.1.2019 
velvoite liittyä raukeaa kokonaan tai syntyy uuden VHL:n
10 §:n perusteella.

• Mikäli aktiiviset liittämistoimet 1.1.2019 lukien, 
velvoitteet uuden VHL:n 10 §:n mukaan 

• Kuntaliitto:
• Velvoite liittyä  31.12.2018 saakka, mikäli velvoitettu 

aiemmin tai prosessissa

• Mikäli aktiiviset liittämistoimet 1.1.2019 lukien, 
velvoitteet uuden VHL:n 10 §:n mukaan 



Liittymisvelvollisuus 2019 alkaen
- toiminta-alueella 
- taajaman ulkopuolella 
- vanhojen kiinteistöjen osalta (ennen 2004)

• Rannoilla ja pohjavesialueilla 1.11.2019 lähtien =>

• Muilla alueilla heti remontin yhteydessä  => 

• Määräaikaisen vapauttamisen jälkeen ??

• Ikävapautuksen poistuessa ??

• jos ei tällöin täytä perustason tai perustasoa 
ankaramman puhdistusvaatimuksia


