Ajankohtaista uudistuvasta
vesihuoltolainsäädännöstä
Vesihuollon riskit ja niiden hallinta vesiosuuskunnissa
Joensuu 20.3.2014

Antti Belinskij
Lainsäädäntöneuvos
Maa- ja metsätalousministeriö

Sisältö
• Vesihuollon kehittämisen linjauksia
• Vesihuoltolain soveltamisala riskienhallinnan
näkökulmasta
• HE 218/2013 vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta
–
–
–
–
–
–

Erityistilanteisiin varautuminen
Selvilläolo ja tarkkailu
Hinnanalennus
Talouden läpinäkyvyys ja valvonta
Hulevesien hallinta
Liittämisvelvollisuus
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Vesihuollon kehittämisen linjauksia
•

MMM: Vesitalousstrategia 2011 - 2020
–
–
–
–

•

Toimintavarmat ja energiatehokkaat vesihuoltoratkaisut
Riskienhallinta raakavesilähteestä jätevesien käsittelyyn
Vesihuollon ja alueiden käytön yhteensovittaminen
Vesihuoltolaitosten yhdistymisen edistäminen

Kuntaliitto ja VVY: Elämme puhtaasti vedestä (2012)
–
–
–

•

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet
hyvinvoinnin perusta
Vesihuoltolaitokset kuntien tai asiakkaiden omistamia
Vesihuoltoverkostojen investointien painottuminen
saneerauksiin

Vesihuoltolaitosten organisointi

Vesihuoltolain soveltamisala
• Vesihuoltolaki
–
–
–
–
–
–
–

Vesihuollon organisointi
Asutus ja asutukseen rinnastuva elinkeino- ja vapaa-ajantoiminta
Talousveden toimittaminen sekä jäte- ja hulevesien poisjohtaminen
Vesihuollon järjestäminen (kunta) ja siitä huolehtiminen (laitos)
Liittämisvelvollisuus (kiinteistön omistaja/haltija)
Liittämiskohta vastuiden rajana
Tarkkailu- ja laatuvaatimukset

• Muiden lakien rooli vesihuollon turvaamisessa
– Maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki, terveydensuojelulaki,
ympäristönsuojelulaki, valmiuslaki
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HE 218/2013
• Laitoksen palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa
(VHL 15 a §)
– Vesihuoltolaitos, vesihuollon toimintaketju,
sopimuskumppanit, kunta, yhteistyö
– Laitoksen suunnitelma varautumisesta häiriötilanteisiin
• Riskinarvio, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja
toimenpiteet erityistilanteissa

• Selvilläolo ja tarkkailu (VHL 15 §)
– Raakaveteen kohdistuvat riskit, laitteiston kunto, vuotovedet
– Vesihuollon toimintaketju

• Hinnanalennus (VHL 27 §)
‒ 2 % perus- ja käyttömaksusta
‒ Tavanomainen korjaus- tai huoltotyö, ylivoimainen este

HE 218/2013
• Talouden läpinäkyvyys ja valvonta (VHL 18, 20 – 20 d §)
– Kustannusten kattaminen - uus- ja korjausinvestoinnit
– Tilinpäätös, toimintakertomus, tunnusluvut, tietojärjestelmä

• Hulevesien johtamisesta niiden hallintaan
– Kunta / vesihuoltolaitos, MRL 13 a luku / VHL 3 a luku
– Maanpäälliset ratkaisut ja viemäröinti

•

Liittämisvelvollisuus (VHL 10 ja 11 §)
–

–

Taajaman ulkopuolella
• Ei liittämisvelvollisuutta, jos kiinteistön vesihuolto
järjestetty asianmukaisesti ennen toiminta-aluepäätöstä
• Siirtymäaika jos toiminta-alueella ryhdytty toimenpiteisiin
• Vain kuivakäymälä – ei liittämisvelvollisuutta viemäriin
Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
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Lopuksi
• Toimintavarmuuden parantaminen vesihuollon
kehittämisen tavoitteena
• Vesihuoltolailla tärkeä mutta ei kokonaisvaltainen rooli
vesihuollon riskienhallinnassa
• Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen (HE 218/2013)
– Riskienhallinta korostuu
– Varautumissuunnittelu ja muut instrumentit
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