Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014
alkaen
Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa
laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa esitetyt viittaukset ovat viittauksia suojelusuunnitelman laadintavaiheessa
voimassa oleviin lakeihin. Lakien uudistumisen myötä tulleita pohjaveden suojeluun liittyviä säädösmuutoksia ei
ole voitu huomioida tässä suojelusuunnitelmassa. Lakien uudistaminen ei tuonut suuria sisällöllisiä muutoksia
pohjaveden suojeluun liittyen, mutta uuden lain vastaavat pykälät on eritelty tässä liitteessä.

Ympäristönsuojelulaki (86/2000 kumottu: 527/2014) ja -asetus (169/2000 kumottu:
713/2014)
Maaperän pilaamiskielto
Vanha laki:
Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 7 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan
ainetta, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai
muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Ympäristönsuojelulain luvussa 12 säädetään
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Lisäksi maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista on säädetty erikseen valtioneuvoston asetuksella 214/2007.
Ympäristönsuojelulain 104 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle
tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.
Uusi laki:
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 §:ssä säädetään maaperän pilaamiskiellosta seuraavasti:
Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on
sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,
viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän
pilaamiskielto).
Ympäristönsuojelulain 14 luvussa säädetään maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. 14 luvussa 138 §:ssä
säädetään selontekovelvollisuudesta maa-alueen luovutuksen yhteydessä:
Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot
alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai
puhdistustoimenpiteistä.

2/5

Pohjaveden pilaamiskielto
Vanha laki:
Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 8 §:ssä säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta. Pohjaveden pilaamiskielto
on ehdoton, eikä mikään viranomainen voi myöntää sille poikkeuslupaa. Pilaamiskiellon mukaan:
 ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeällä tai muulla
vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen
laatu muutoin olennaisesti huonontua;
 toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen,
johon sitä voitaisiin käyttää; tai
 toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua.
Uusi laki:
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 §:ssä pohjaveden pilaamiskiellosta seuraavasti:
Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi
aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti
huonontua;
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua
(pohjaveden pilaamiskielto).
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sellaisista 1 momentissa tarkoitetuista aineista,
jotka ovat ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ja joiden päästäminen suoraan tai epäsuorasti pohjaveteen on
kielletty.

Selvilläolo- ja puhdistamisvelvollisuus
Vanha laki:
Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 5 §:ssä on säädetty toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta, jonka
mukaan toiminnanharjoittajien yleinen velvollisuus on olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista,
ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lisäksi toiminnan sijoituspaikka tulee
valita mahdollisuuksien mukaan niin, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista
voidaan ehkäistä (YSL 6 §).
Ympäristönsuojelulain 75 §:ssä määrätään, että se jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden
pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua
terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.
Uusi laki:
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:ssä säädetään toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta seuraavasti:
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).
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Ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetään velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista
seuraavasti:
Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta.
Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.
Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman
vähäisiksi.
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava jätelain (646/2011) 2 luvussa
säädettyjä yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita sekä kemikaalilain (599/2013) ja Euroopan unionin
kemikaalilainsäädännön mukaisia kemikaalien turvallista käyttöä koskevia yleisiä periaatteita ja velvoitteita
ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi.
Ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään sijoituspaikan valinnasta seuraavasti:
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä.
Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan:
1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski;
2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle;
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta;
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus;
5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 25 §:ssä määrätään, että pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamista koskevassa ilmoituksessa on oltava kuvaus alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteista sekä
pinta- ja pohjaveden käytöstä, sekä tutkimustulokset ja niihin perustuva arvio maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta.

Ympäristölupa
Vanha laki:
Ympäristönsuojelulaissa (YSL 86/2000) ja -asetuksessa (YSA 169/2000) on kuvattu toiminnat, jotka tarvitsevat
ympäristöluvan. Jos ympäristönsuojeluasetuksessa (1 §) mainittu toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle
vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa,
asetuksessa mainittua vähäisempikin toiminta edellyttää ympäristöluvan hakemista.
Ympäristölupahakemukseen tulee liittää tarkempi selvitys alueen pohjavesiolosuhteista, mikäli toiminta
sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle (YSA 13 §).
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
jos ympäristölupa-asia koskee toiminnan sijoittumista tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle
pohjavesialueelle (YSA 17 §).
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Uusi laki:
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 luvussa on määritelty mitkä lupa-asiat kuuluvat
ympäristölupaviranomaisen (1 §) ja mitkä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen (2 §) käsiteltäviksi.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27
§:ssä on säädetty luvanvaraisista toiminnoista
Ympäristönsuojelulain 28 §:ssä on säädetty luvanvaraisuudesta pohjavesialueilla seuraavasti:

valtion

yleisesti.

Liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan on oltava
ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.
Jollei 1 momentista muuta johdu, liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2
tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle
vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen
vaaraa.
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 7 §:ssä on säädetty lupahakemuksen lisätiedoista pohjavesialueilla
seuraavasti:
Vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle sijoitettavaa toimintaa koskevassa hakemuksessa on
oltava, jos se on lupaharkinnan kannalta tarpeellista:
1) hydrogeologinen yleiskuvaus pohjavesialueesta;
2) selvitys pohjaveden tilasta ja maaperän laadusta;
3) tiedot pohjaveden pinnankorkeuksista ja virtaussuunnista;
4) selvitys toimenpiteistä, joilla estetään päästöt maaperään ja pohjaveteen sekä muista
suunnitelluista pohjaveden suojaustoimenpiteistä;
5) selvitys kaivoista ja vedenottamoista sekä hankkeen vaikutuksista niihin;
6) selvitys vesilain (587/2011) 4 luvun 12 §:ssä tarkoitetuista suoja-alueista ja suoja-aluemääräyksistä.
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 12 §:ssä määrätään, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on
pyydettävä hakemuksesta lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos ympäristölupa-asia koskee
toiminnan sijoittumista tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.
Ympäristönsuojelulain 29 §:ssä on säädetty luvanvaraisen toiminnan olennaisesta muuttamisesta seuraavasti:
Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen
muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia
tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina olennainen, jos
toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen toiminnaksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä olennaisen muutoksen määrittelemisestä.
Lisäksi uuden ympäristönsuojelulain 66 §:ssä säädetään maaperän ja pohjaveden suojelua koskevista
määräyksistä seuraavasti:
Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on huolehdittava maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöjen
ehkäisemiseksi toteutettujen toimien, kuten rakenteiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista.
Luvassa on annettava tätä koskevat tarpeelliset määräykset.
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava määräajoin suoritettavasta maaperän ja pohjaveden tarkkailusta ottaen
huomioon sellaiset laitosalueella olevat vaaralliset aineet, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden
pilaantumista (merkitykselliset vaaralliset aineet). Pilaantumisriskin järjestelmällisen arvioinnin perusteella luvassa
annetaan tarpeelliset määräykset tarkkailusta ja määräajoin toteutettavan tarkkailun aikavälistä.

5/5

Lisäksi uuden ympäristönsuojelulain 82 §:ssä on säädetty direktiivilaitoksen lupaharkinnan maaperän ja
pohjaveden perustilaselvityksestä ja 95 §:ssä on säädetty maaperää ja pohjavettä koskevista toimista
direktiivilaitoksen toiminnan päättyessä.

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset
Vanha laki:
Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa paikallisia määräyksiä
ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset
olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön hajapäästöluonteista pilaantumista sekä poistaa ja vähentää
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelulain 19 §:ssä on lueteltu asiat, joista kunnallisia
ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa. Ennen määräysten antamista on asianomaiselle elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle annettava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Uusi laki:
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:ssä on säädetty kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, jonka mukaan
kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa
koskevia
yleisiä
määräyksiä
(kunnan
ympäristönsuojelumääräykset).
Lisäksi
kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä
siinä mainituin perustein.

Vesihuoltolaki (119/2001 kumottu: 681/2014)
Vanha laki:
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:ssä säädetään, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on
liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
Uusi laki:
Vesihuoltolain (681/2014) 10 §:ssä säädetään, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on
liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Säädöksessä on myös esitetty poikkeuksia em. määräykseen.

