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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdyskuntien vesihuol
totoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdys
kuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamises
ta annetun lain säännöksiä siten, että lain 
nojalla voitaisiin valtion tulo- ja menoarvion 
rajoissa myöntää avustuksia myös kiinteistö
kohtaisia vesihuoltohankkeita varten. Maini
tuntaisille hankkeille on nykyisin voitu myön
tää vain maatilalain mukaisia vesihuoltolaino
ja. 

Voimassa olevan yhdyskuntien vesihuolto
toimenpiteiden avustamisesta annetun lain no
jalla ei vedenhankintaa ja viemäröintiä palvele
vien laitteiden rakentamiseen saa myöntää vesi
huoltoavustusta, mikäli mainittujen laitteiden 
rakentamiseen voidaan myöntää lainaa maati
lalain nojalla. Tämä myöntämisrajoitus ehdo
tetaan esityksessä poistettavaksi. Maatilalain 
nojalla myönnetyt vesihuoltolainat otettaisiin 
huomioon valtion varoista myönnettyjen laino
jen ja korkotukilainojen sekä vesihuoltoavus
tuksen yhteismäärälle asetetuissa rajoissa. Täl
löin vesihuoltoavustuksen piiriin tulisivat myös 
ne alle 10 talouden yhteiset vesihuoltohank-

keet, joita varten on nykyisin voitu myöntää 
vain maatilalain mukaisia vesihuoltolainoja. 

Esityksen mukaan pienehköjen vesihuolto
hankkeiden valtion rahoitustuen painopiste 
siirtyisi valtion varoista myönnettävistä lainois
ta ja luottolaitosten varoista myönnettävistä 
korkotukilainoista valtion varoista myönnettä-· 
viin avustuksiin. 

Lisäksi ehdotetaan, että avustukset myöntäi
si asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri ympä
ristöministeriön ja maa- ja metsätalousministe
riön hallinnonalansa osalta vahvistamien kiin
tiöiden raJOissa. Nykyisin avustuksen on 
myöntänyt vesi- ja ympäristöhallitus saatuaan 
asiasta vedenhankinta- ja viemäröintihankkei
den osalta maa- ja metsätalousministeriön ja 
vesiensuojeluhankkeiden osalta ympäristömi
nisteriön lausunnon. 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja se tulisi käsitellä samassa yhtey
dessä kuin tulo- ja menoarvio. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1990. 

YI,EISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Yhdistyneet Kansakunnat on julistaessaan 
vuosikymmenen 1981-1990 kansainväliseksi ve
sihuollon vuosikymmeneksi asettanut tavoit
teeksi, että kaikille maapallon asukkaille saa-
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daan turvatuksi puhdas juomavesi ja kunnolli
set käymälät vuoteen 1990 mennessä. 

Vesihuolto on Suomessa yleisesti ottaen kan
sainvälisesti korkealla tasolla. Osalla väestöä 
nykyinen vesihuolto ei kuitenkaan vastaa sitä 
vaatimustasoa, johon maassamme on yleisesti 
totuttu. Varsinkin haja-asutusalueilla vesihuol
to on usein puutteellisesti järjestetty ja sen 
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parantaminen voi tulla asukkaille kohtuutto
man kalliiksi. 

Hallituksen esityksen lähtökohtana on val
tioneuvoston helmikuussa 1987 maaseudun ke
hittämisen tavoitteista tekemän periaatepää
töksen mukaisesti haja-asutuksen veden
hankinnan ja viemäröinnin kehittäminen niin, 
että ympärivuotisen asutuksen vesihuollon 
puutteet poistetaan ja tarjotaan sille mahdolli
suudet nykyajan vaatimukset täyttävään vesi
huolioon, sekä vesihuoltoa koskevan valtion 
rahoitustuen painopisteen siirtäminen lainoista 
avustuksiin. 

1.2. Keinot 

Lakiehdotuksen lähtökohtana on, että erityi
sesti pienehköjen vesihuoltohankkeiden valtion 
rahoitustuen painopistettä siirrettäisiin valtio
neuvoston periaatepäätöksen mukaisesti lai
noista avustuksiin. 

Vaikka onkin lähdettävä siitä, että haja-asu
tusalueella kukin kiinteistön haltija itse vastaa 
kiinteistönsä vesihuollosta, on asumisen ja 
muun toiminnan yleisten edellytysten paranta
miseksi tarpeellista edistää myös julkisilla va
roilla vesihuollon yhteistä ja kiinteistökohtaista 
järjestämistä sekä kunnan vesihuollon kehittä·· 
missuunnittelua. 

Nykyisin vesihuolto järjestetään yleisistä 
vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain (982/ 
77) mukaisesti yleisen vesi- ja viemärilaitoksen 
toimesta taikka muutoin tarkoitusta varten 
perustetun yhtymän toimesta niillä alueilla, 
joissa vesihuollon järjestäminen yhteisesti on 
taloudellisesti perusteltua. Yleisen tai muun 
vesi- ja viemärilaitoksen järjestämässä vesi
huollossa laitteiston kunnossapito ja veden laa
dun parantamistoimenpiteet lisäävät vesihuol
lon varmuutta. 

Harvasta asutuksesta ja vaikeista maasto
olosuhteista johtuen ei ole aina taloudellisesti 
perusteltua laajentaa yleisen tai muun vesi- ja 
viemärilaitoksen verkostoa tai järjestää kiin
teistöjen vesihuoltoa muutoin laajempana yh
teishankkeena. Puutteellisen vesihuollon kun
toonsaattamisen kustannukset voivat vaihdella 
2000 markasta 100 000 markkaan kiinteistöä 
kohti tarvittavista toimenpiteistä riippuen. Esi
merkiksi veden hygieenistä laatua voidaan pa
rantaa joissakin tapauksissa hyvin edullisesti 
kaivon rakenteita kunnostamalla. Korkeim
miksi kustannukset nousevat hankkeissa, joissa 

vedenhankinnan järjestämiseksi ja jäteveden 
johtamiseksi joudutaan rakentamaan pitkiä 
johtolinjoja tai kalliita käsittelylaitteita. Keski
määräisten kustannusten arvioidaan olevan 
30 000 markkaa kiinteistöä kohti. 

Silloin kun vesihuollon järjestäminen kiin
teistökohtaisena on taloudellisesti perusteltua 
tai muutoin tarpeen, tulisi olla mahdollista 
myöntää avustusta julkisista varoista myös 
kiinteistökohtaiselle vesihuoltohankkeelle. Tä
män vuoksi ehdotetaan yhdyskuntien vesihuol
totoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 
(56/80) soveltamisalaa laajennettavaksi siten, 
että vesihuoltotoimenpiteillä tarkoitettaisiin 
myös kiinteistökohtaisesti järjestettävää veden
hankintaa, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä 
sekä sen yhteydessä syntyvän lietteen hyöty
käyttöä palvelevia toimenpiteitä. 

Hallituksen esitykseen sisältyvässä lakiehdo
tuksessa kunnalle, kuntainliitolle tai tarkoitus
ta varten perustetulle yhtymälle vesihuoltotoi
menpiteisiin myönnettävän avustuksen myön
tämisen edellytyksiin ei ehdoteta muuta muu
tosta kuin, että hankkeen suunnitelmaa laadit
taessa olisi otettava huomioon muun ohella 
kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma. 
Kiinteistökohtaisen hankkeen avustamisen 
edellytykset olisivat samat. Lisäksi kunnalta 
pyydettävän lausunnon avulla selvitetään, on
ko vedenhankinnan tai viemäröinnin järjestä
minen kiinteistökohtaisesti tarkoituksenmu
kaista. Tällöin on otettava huomioon, miten 
vedenhankinta ja viemäröinti muutoin on 
alueella järjestetty tai aiottu järjestää lähivuo
sina. Kiinteistökohtaisen hankkeen avustami
sen edellyksenä olisi myös, että hankkeen tar
koittamaa kiinteistöä käytetään pysyvään asu
miseen tai sitä tukevaan elinkeinotoimintaan. 

Yksittäisen kiinteistön omistajan tai haltijan 
mahdollisuus avustuksen saamiseen lisäisi kiin
nostusta vesihuollon parantamiseen. Avustuk
sen saaminen parantaisi kiinteistön haltijan 
mahdollisuuksia hankkia vesihuoltopalveluja 
esimerkiksi asiantuntevalta vesihuoltoalan yri
tyksellä. 

Esityksen toteuttamisen seurauksena erityi
sesti pienehköjen vesihuoltohankkeiden valtion 
rahoitustuen painopiste siirtyisi valtioneuvos
ton periaatepäätöksen mukaisesti lainoista 
avustuksiin. Lisäksi seurauksena olisi, että eh
dotetun lain voimaantulon jälkeen ei olisi tar
vetta käyttää aikaisemmassa määrin valtion 
varoja maatilalain (188/77) mukaisiin vesihuol
tolainoihin. Jotta avustuksen myöntäminen 
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olisi mahdollista myös pienten hankkeiden jä
tevedenkäsittelyratkaisuihin yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun 
lain nojalla, ehdotetaan nykyisestä laista pois
tettavaksi säännös jätevedenpuhdistamon puh
distustasosta. Tämä on mahdollista, kun ote
taan huomioon, että nykyisin vesioikeuden 
päätöksissä yleensä on asetettu tiukemmat 
puhdistusvaatimukset kuin vesihuoltoavustuk
sen saamisen edellyttämästä jätevedenpuhdista
mon puhdistustasosta annetussa valtioneuvos
ton päätöksessä (83/80). Pienien hankkeiden 
avustuskelpoisuus olisi määriteltävä teknisten 
ratkaisujen perusteella. Jos jätevesistä aiheu
tuisi vesilaissa tarkoitettua pilaantumista, olisi 
toimenpiteeseen saatava vesilain mukainen lu
pa. Näin ollen puhdistustasoa koskevan sään
nöksen poistaminen ei heikentäisi vesiensuoje
lunäkökohdan huomioonottamista avustuksen 
myöntämisen edellytyksenä. Lisäksi ehdote
taan, että avustukset myöntäisi asianomainen 
vesi- ja ympäristöpiiri ympäristöministeriön ja 
maa- ja metsätalousministeriön hallinnon
alansa osalta vahvistamien kiintiöiden rajoissa. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Nykyisin niin taajamien kuin haja-asutus
alueidenkin yhteisiin vesihuoltohankkeisiin, 
joihin on liittynyt vähintään kymmenen talout
ta, voidaan myöntää korkotukilainaa ja val
tion avustusta. Korkotuen myöntäminen perus
tuu luottolaitosten varoista myönnettävistä 
eräistä korkotukilainoista annettuun lakiin 
(1015/77) sekä sen nojalla annettuun maa- ja 
metsätalousministeriön päätökseen vesihuolto
laitteiden rakentamiseen myönnettävien korko
tukilainojen yleisistä ehdoista (114178). Avus-

tuksen myöntäminen perustuu yhdyskuntien 
vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annet
tuun lakiin ja asetukseen (57 /80) sekä vesihuol
toavustuksen saamisen edellyttämästä jäteve
denpuhdistamon puhdistustasosta annettuun 
valtioneuvoston päätökseen (83/80). 

Alle kymmenen talouden vesihuoltohankkei
ta varten voidaan myöntää maatilalain nojalla 
vain korkotukilainoja tai maatilatalouden ke
hittämisrahaston lainoja. 

Valtion toimesta toteutetaan vesihuollon 
edistämiseksi valtion vesihuoltotöitä, jotka ve
denhankinnan osalta käsittävät vesilaitoksen 
syöttövesijohdon, kahden vesilaitoksen yhdys
vesijohdon, vedenhankintaa palvelevan altaan 
tai haja-asutusaluetta palvelevan merkittävän 
runkovesijohdon rakentamisen. Vaikeilla työt
tömyysalueilla on yhdyskuntien vesihuoltotoi
menpiteiden rahoituksessa ollut merkitystä 
myös työllisyyden turvaamiseen osoitetuilla 
määrärahoilla. 

Valtion osallistuminen vesihuoltohankkeiden 
rahoitukseen on kaikissa tukimuodoissa har
kinnanvaraista. Määrällisesti merkittävin val
tion tukimuoto 1970-luvulla on ollut korkotu
kilainoitus, jonka yhdyskuntien vesihuoltoin
vestointeja ohjaava vaikutus kuitenkin heikke
ni vuonna 1978 tapahtuneen korkotukilainajär
jestelmän muutoksen myötä. Vuodesta 1980 
lähtien yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteitä 
varten on myönnetty vesihuoltoavustuksia. 
Valtion vesihuoltotyöt ovat nykyisin valtion 
tukimuodoista tehokkain vesihuoltoinvestoin
tien ohjauskeino. 

Valtion vesihuoltotöihin käytetyistä määrä
rahoista on 1980-luvulla noin 40 OJo osoitettu 
asianomaiselle ministeriölle varatuista määrä
rahoista ja noin 60 % työllisyysvaroista. 

Valtion rahoituksen osuus yhdyskuntien ve
sihuolto- ja vesiensuojeluinvestoinneista vuosi
na 1981-1987 käy ilmi alla olevasta asetelmas
ta: 
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Vuosi Vesihuolto- ja Vesihuolto- ja 
vesiensuojelu- vesiensuojelu-
investointeihin avustukset 

maksettu korko- (milj. mk) 
tuki (milj. mk) MMM YM 

1981 .... -........... 23 22 
1982 .... -...... -.... 28 24 
1983 ................ 22 30 
1984 .......... -..... 28 21 6 
1985 ....... -........ 28 19 6 
1986 ............... - 27 24 9 
1987 ................ 28 28 10 

2.2. Asian valmistelu 

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämistar
peeseen on 1980-luvulla kiinnitetty huomiota 
eri yhteyksissä ja viimeksi maaseudun kehittä
mistavoitteita koskevassa valtioneuvoston peri
aatepäätä ksessä. 

Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen 
kotimaisia tavoitteita vuonna 1980 pohtineen 
maa- ja metsätalousministeriön asettaman työ
ryhmän mielestä haja-asutuksen vesihuollossa 
on keskeisimpinä tavoitteina turvata hyvälaa
tuisen käyttöveden saanti kaikille tarvitsijoille 
kohtuullisin kustannuksin ja pyrkiä viemäröin
nissä ottamaan ensisijaisesti huomioon tervey
delliset ja vesiensuojelulliset näkökohdat. 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama 
haja-asutuksen vesihuoltotyöryhmä katsoi 
vuonna 1983 valmistuneessa mietinnössään, et
tä ympärivuotisessa asutuksessa sekä taajamis
sa että haja-asutusalueella kuuluu nykyaikai
seen asumistasoon vesijohto ja viemäri. Samal
la työryhmä ehdotti muun muassa toimenpitei
tä haja-asutuksen vesihuollon yleis- ja hanke
suunnittelun edistämiseksi sekä rahoituksen ke
hittämiseksi. 

Vesiasiain neuvottelukunnan vuonna 1986 
valmistuneessa ehdotuksessa vesiensuojelun ta
voiteohjelmaksi vuoteen 1995 (komiteanmietin
tö 1986:42) on kiinnitetty huomiota myös haja
asutuksen vesihuoltoon ja sen ongelmiin, mah
dollisuuksiin ja periaatteisiin. Tällöin on tuotu 
esille, että haja-asutuksen vesihuollon eri ra
hoitusmuotojen ehtojen poikkeaminen toisis
taan aiheuttaa eriarvoisuutta rahoituksen saa
jien kesken ja saattaa johtaa joissakin tapauk
sissa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. 
Samalla mietinnössä on todettu, että ehtojen 
yhdenmukaistamista olisi pidettävä yhtenä ky-
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Valtion vesi- Työllisyys- Vesi- ja 
huolto- ja avustukset viemärilai-

vesiensuojelu- vesihuolto- tosinves-
työt (milj. mk) investoin- toinnit 

teihin (milj. mk) 
(milj. mk) 

25 2 1 000 
28 5 1 041 
34 1 1 000 
29 2 1 006 
34 3 1 121 
44 4 1 228 
43 5 1 242 

seisten rahoitusmuotojen kehittämistavoittee
na. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti maaseu
dun kehittämisen tavoitteista valtioneuvoston 
12 päivänä helmikuuta 1987 tekemän peri
aatepäätöksen mukaisesti työryhmän laati
maan yksityiskohtaisen ohjelman niistä toi
menpiteistä, joihin periaatepäätöksen toteutta
miseksi vesihuollon osalta on ryhdyttävä. Työ
ryhmässä olivat edustettuina maa- ja metsäta
lousministeriön lisäksi maatilahallitus, vesi- ja 
ympäristöhallitus, Suomen Kaupunkiliitto ja 
Suomen Kunnallisliitto. Tämä haja-asutus
alueiden vesihuollon kehittämistyöryhmä eh
dotti muistiossaan 30. päivältä joulukuuta 
1987 (MMM 1987:31) muiden toimenpiteiden 
ohella muun muassa yhdyskuntien vesihuolto
toimenpiteiden avustamisesta annettua lakia 
muutettavaksi siten, että lain nojalla voitaisiin 
myöntää avustusta myös kiinteistökohtaista ve
sihuoltohanketta varten. 

Työryhmä ehdotti lisäksi poistettavaksi ny
kyisestä laista vesihuoltoavustuksen myöntämi
selle säädetyn rajoituksen, ettei yhdyskuntien 
vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta anne
tun lain nojalla saada myöntää avustusta ve
denhankintaa ja viemäröintiä palvelevien lait
teiden rakentamiseen silloin, kun samaan tar
koitukseen voidaan myöntää lainaa maatilalain 
nojalla. Sen sijaan työryhmä ehdotti, että maa
tilalain mukaiset lainat tulisivat huomioon 
otettaviksi valtion varoista myönnettyjen laino
jen ja korkotukilainojen sekä vesihuoltoavus
tuksen yhteismäärälle asetetuissa rajoissa. 

Tämä hallituksen esitys on valmisteltu virka
miestyönä maa- ja metsätalousministeriössä ja 
pohjautuu edellä mainittuun haja-asutusaluei
den vesihuollon kehittämistyöryhmän muis
tioon, josta on hankittu lausunnot sisäasiain-
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ministeriöitä, valtiovarainministeriöltä, työvoi
maministeriöltä, ympäristöministeriöltä, lää
kintöhallitukselta, maatilahallitukselta, vesi- ja 
ympäristöhallitukselta, Suomen Kaupunkilii
tolta, Suomen Kunnallisliitolta, Seutusuunnit
telun keskusliitolta, Vesihuoltoliitolta, Maata
louskeskusten Liitolta, Suomen Vesiensuojelu
yhdistysten Liitolta ja Suomen Konsulttitoimis
tojen Liitolta. 

Suurimmassa osassa annetuista lausunnoista 
on hyväksytty ehdotus yhdyskuntien vesihuol
totoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 
soveltamisalan laajentamisesta. Esimerkiksi si
säasiainministeriön aluepoliittisen osaston an
taman lausunnon mukaan työryhmän ehdotus 
on maaseudun kehittämistavoitteita koskevan 
periaatepäätöksen mukainen. Osa lausunnon
antajista, muun muassa valtiovarainministeriö, 
suhtautui työryhmän ehdotukseen varaukselli
sesti, vaikka kannatti periaatteessa toimenpitei
tä, joilla pyritään parantamaan haja-asutus
alueiden vesihuoltoa. Valtiovarainministeriön 
lausunnon mukaan, koska kysymys on varsin 
monitahoisesta ongelmasta, tulisi asia valmis
tella huolellisesti. Tässä yhteydessä tulisi lau
sunnon mukaan harkita, voitaisiinko vesihuol
totöiden viranomaiskäsittelyä ja rahoitusta yk
sinkertaistaa. Ympäristöministeriö totesi lain 
muutosehdotusten toteutuessaan lisäävän kun
tien kiinnostusta haja-asutusalueiden vesihuol
lon kehittämiseen. Vesi- ja ympäristöhallituk
sen lausunnon mukaan työryhmän muistioon 
sisältyvä luonnos hallituksen esitykseksi sisäl
tää maa- ja metsätalousministeriön toimialan 
kannalta tarpeelliset muutokset. 

Jätevedenpuhdistamon rakentamiseen myön
nettävän avustuksen saamisen ja maksamisen 
erityisedellytysten muutostarpeeseen, miltä 
osin asia kuuluu ympäristöministeriön toimi
alaan, kiinnittivät huomiota vesi- ja ympäristö
hallituksen lisäksi myös ympäristöministeriö, 
Suomen Kunnallisliitto ja Vesihuoltoliitto. 
Lausunnoissa tuotiin esille, että nykyisin laissa 
oleva säännös vesihuoltoavustuksen edellyttä
mästä jätevedenpuhdistamon puhdistustasosta 
tulisi poistaa laista ja että säännöksen perus
teella asiasta annettu valtioneuvoston päätös 
vesihuolto-avustuksen saamisen edellyttämästä 
jätevedenpuhdistamon puhdistustasosta olisi 
kumottava. Viimeksi mainittu päätös muun 
muassa ympäristöministeriön lausunnon mu
kaan aiheuttaa hankaluuksia jo nykyisenkin 
lain aikana ja vaikeudet lisääntyvät, jos muu
tosehdotukset toteutuvat. Ympäristöministe-

riön lausunnossa todettiin, että olisi joko muu
tettava valtioneuvoston päätöstä siten, että sel
västi rajataan, minkälaisten tai minkä kokois
ten taajamien puhdistamoita päätös koskee, tai 
päätös olisi kumottava. Annetuissa lausunnois
sa esitetyt yksityiskohtia koskevat huomautuk
set on pyritty ottamaan huomioon mahdolli
suuksien mukaan esitystä lopulliseen muotoon 
saatettaessa. Ympäristöministeriötä on vielä 
kuultu esitysehdotuksen johdosta. Ympäristö
ministeriö esitti, että avustukset myöntäisi 
asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri ympäris
töministeriön ja maa- ja metsätalousministe
riön vahvistamien kiintiöiden rajoissa, mikä on 
otettu huomioon lakiehdotuksen 7 §:n 1 mo
mentissa. Päätösvallan siirtäminen vesi- ja ym
päristöhallitukselta vesi- ja ympäristöpiireille 
pohjautuu niihin ehdotuksiin, joita vesihallin
tatoimikunta 1983 (komiteanmietintö 1983 :42) 
ja vesihallintoasioiden delegointityöryhmä 
(työryhmämuistio MMM 1984:25) sekä vesihal
litus ovat asiassa tehneet. Lausunnossaan ym
päristöministeriö ilmoitti, että sen puolesta 
maa- ja metsätalousministeriö voi esitellä sa
massa yhteydessä myös ympäristöministeriön 
toimialaan kuuluvat muutosehdotukset kysei
seen lakiin. 

3. Esityksen organisatoriset vai
kutukset 

Esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen mu
kaan vesihuoltoavustukset myöntäisi edellä esi
tetyn mukaisesti asianomainen vesi- ja ympä
ristöpiiri. 

Esitys voidaan toteuttaa vesi- ja ympäristö
hallinnon nykyisen organisaation ja henkilös
tön avulla eikä lakiehdotus niin ollen edellytä 
välittömiä erityisjärjestelyjä. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä pyritään sellaiseen valtion rahoi
tustukijärjestelmään, jonka puitteissa valtio 
voisi rahoituksenaan tukea sellaista vesihuollon 
järjestämistapaa, joka on kokonaistaloudelli
sesti edullisin tai muutoin tarpeellinen ja tar
koituksenmukainen asianomaisissa olosuhteis
sa riippumatta siitä, onko hanke yhteinen vai 
kiinteistökohtainen. Pienehköjen vesihuolto-
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hankkeiden rahoitustuki olisi pääsääntöisesti 
valtion avustusta. 

Puutteellisen vesihuollon varassa oli vuonna 
1985 haja-asutusalueilla noin 180 000 taloutta. 
Kaikki taloudet eivät ole valmiit parantamaan 
vesihuoltoaan seuraavan kymmenvuotiskauden 
aikana ja osa ongelmista poistuu, kun asuntoja 
poistuu käytöstä. Mikäli haja-asutuksen vesi
huolto pannaan kuntoon, arvioidaan siitä ai
heutuvan 3,5 miljardin markan suuruiset kus
tannukset. Jos valtion avustukset kattaisivai 
tästä noin 20 prosenttia, valtion osuus näistä 

menoista olisi yhteensä noin 700 milj. mark
kaa. Pääosan investoinneista eli 2,8 miljardia 
markkaa rahoittaisivai haja-asutusalueiden 
asukkaat itse sekä osittain kunnat ja vesi- ja 
viemärilaitokset. Arvion perusteena on 120 000 
talouden vesihuollon kuntoonsaattaminen kus
tannusten ollessa keskimäärin 30 000 markkaa 
taloutta kohti. Vesihuoltoavustuksia myönnet
täisiin tulo- ja menoarvion rajoissa. Taajamien 
vesihuoltotoimenpiteiden avustustarpeen arvi
oidaan myös tulevaisuudessa pysyvän nykyisel
lä tasolla. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 § :n 2 momentti. Voimassa olevan yhdys
kuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamises
ta annetun lain 1 §:n mukaan yhdyskuntien 
vesihuoltotoimenpiteiden edistämiseksi voi
daan myöntää valtion tulo- ja menoarvion 
rajoissa avustuksia sen mukaan kuin kysymyk
sessä olevassa laissa säädetään. Laissa tarkoi
tettu vesihuoltotoimenpide on määritelty yh
dyskuntien vedenhankintaa, viemäröintiä ja jä
tevesien käsittelyä sekä sen yhteydessä synty
vän lietteen hyötykäyttöä palvelevaksi toimen
piteeksi. 

Käytännössä on yhdyskunnan vesihuoltotoi
menpiteen katsottu tarkoittavan useamman 
kuin yhden talouden tai kiinteistön veden
hankinnan tai viemaromnin järjestämistä. 
Yleisperusteluihin viitaten ehdotetaan lain 
1 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että 
vesihuoltotoimenpiteillä tarkoitettaisiin yhdys
kunnan yhteisesti tai kiinteistökohtaisesti jär
jestettävää vedenhankintaa, viemäröintiä ja jä
tevesien käsittelyä sekä sen yhteydessä synty
vän lietteen hyötykäyttöä palvelevia toimenpi
teitä. 

2 § . Nykyisen lain 2 § :n nojalla vesihuolto
avustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntain
liitolle tai tarkoitusta varten perustetulle yhty
mälle sellaisten vedenhankintaa tai viemäröin
tiä palvelevien laitteiden ja rakenneimien teke
miseen, joita tarkoitetaan yleisistä vesi- ja vie
märilaitoksista annetun lain 8 § :ssä. Yleispe
rusteluihin viitaten ehdotetaan 2 §:ää muutet
tavaksi siten, että vesihuoltoavustusta voitai-

siin myöntää myös kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle vesihuoltotoimenpiteiden suunnitte
lua ja toteuttamista varten. Avustusta olisi 
mahdollista myöntää myös erikseen vain suun
nittelua tai vain rakentamista varten. 

Lisäksi ehdotetaan nykyistä lakia rakenteel
taan selvennettäväksi siten, että nykyisen lain 
2 §:ssä olevat säännökset siitä, mihin laitteisiin 
ja rakennelmiin avustusta voidaan myöntää, 
otettaisiin lain 3 §:ään, jossa on nykyisin sää
detty siitä, mitä otetaan huomioon hankkeen 
kustannuksina. Yleisperusteluihin viitaten eh
dotetaan lisäksi nykyisin lain 2 § :ssä oleva 
säännös jätevedenpuhdistamon rakentamiselle 
myönnettävän avustuksen saamisen edellytyk
senä olevasta puhdistamon puhdistustasosta 
poistettavaksi laista, koska jätevedenpuhdista
mon puhdistustasovaatimukset voidaan asettaa 
vesilain mukaisissa vesioikeuden päätöksissä. 
Pienissä hankkeissa avustuskelpoisuus voitai
siin määritellä hanketta koskevien teknisten 
ratkaisujen perusteella. Avustettavan hankkeen 
toteuttaminen edellyttää vesilain mukaisen lu
van saamista, jos suunnitellussa ratkaisussa 
jätevesistä aiheutuisi vesilaissa tarkoitettua pi
laantumista. Vesihuoltoavustuksen myöntämi
sen edellytyksenä olisi siten edelleenkin otetta
va huomioon vesiensuojelusta johtuvat vaati
mukset. Lakiehdotuksen toteuttamisen seu
rauksena kumoutuisi valtioneuvoston päätös 
vesihuoltoavustuksen saamisen edellyttämästä 
jätevedenpuhdistamon puhdistustasosta. 

Nykyisen 2 §:n 2 momentin mukaan, mikäli 
vedenhankintaa ja viemäröintiä palvelevien 
laitteiden rakentamiseen voidaan myöntää lai-
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naa annetun maatilalain nojalla, ei mainittujen 
laitteiden rakentamista varten saada myöntää 
vesihuoltoavustusta tämän lain nojalla. Nyt 
tämä säännös ehdotetaan poistettavaksi laista. 
Maatilalain nojalla mahdollisesti myönnettävät 
vesihuoltolainat tulisivat otettavaksi huomioon 
lakiehdotuksen 4 §:ssä säädettäväksi ehdotetun 
enimmäismäärän rajoissa, mikäli avustuksen 
saajalle on myönnetty samaa hanketta varten 
valtion varoista laina tai lainaa, jonka osalta 
valtio maksaa korkotukea. 

Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momenttiin ehdote
taan otettavaksi määritelmä kiinteistön halti
jasta, jolle vesihuoltoavusta voitaisiin myöntää 
kiinteistökohtaista hanketta varten. 

3 §. Lakiehdotuksen 7 ja 8 §:n muutoksilla 
on tarkoitus muuttaa avustuksen myöntävää 
viranomaista. Nykyiseen lain 3 §:ään, josta 
tulisi 3 §:n 1 momentti ehdotetaan tehtäväksi 
vastaava muutos. Lisäksi täsmennettäisiin sa
nan muotoa. 

Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentissa säädet
täisiin siitä, mitkä olisivat sellaisia laitteita ja 
rakennelmia, joita varten vesihuoltoavustusta 
voitaisiin myöntää. 

Ehdotetun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mu
kaan sellaisia laitteita olisivat yleiseen tai muu
hun vesi- ja viemärilaitokseen kuuluvat kaikki 
sen toimintaa varten tarpeelliset laitteet ja ra
kennelmat sekä lietteen käsittely- ja multautus
Jaitteet. Tällaisia lakiehdotuksessa tarkoitettuja 
laitteita ja rakennelmia ovat muun muassa 
vedenottamot, vedenpuhdistamot, pumppaa
mot, vesisäiliöt, vesijohdot, viemärit, viemäri
veden pumppaamot, tarkastus- ja sadevesikai
vot, jätevedenpuhdistamot ja muut niihin ver
rattavat laitteet. Lakiehdotuksen 3 §:n 3 mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi valtuutus an
taa asetuksella tarkemmat säännökset laitteista 
ja rakennelmista. Tarkoitus on, että asetuksel
la annettavat säännökset vastaavat sisällöltään 
eräitä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä lu
kuunottamatta yleisistä vesi- ja viemärilaitok
sista annetun lain 8 §:ssä olevaa säännöstä, 
johon voimassa olevan lain 2 §:ssä viitataan. 

Ehdotetun 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa 
säädettäisiin, mitä kiinteistökohtaisen tai siihen 
verrattavan hankkeen laitteita ja rakennelmia 
varten vesihuoltoavustusta voidaan myöntää. 
Lakiehdotuksessa tarkoitettuja sellaisia laittei
ta ja rakennelmia olisivat vedenhankinta- ja 
viemäröintilaitteet, kuten vedenottamot, 
pumppaamot, vesisäiliöt, veden- ja jäteveden
käsittelylaitteet, sekä rakennuksen ulkopuoliset 

vesijohdot ja viemärit. Kiinteistökohtaisessa 
jätevesien käsittelyssä ovat vesiensuojelun kan
nalta parempia muut käymälätyypit kuin vesi
käymälät. Tämän vuoksi tarkoitus on, että 
avustusta voitaisiin myöntää veden- ja jäteve
denkäsittelylaitteiden lisäksi myös käymäläjät
teen käsittelylaitteisiin, joista samoin kuin 
muistakin lakiehdotuksessa tarkoitetuista lait
teista ja rakennelmista annettaisiin tarkemmat 
säännökset asetuksella. 

Yleisen tai muun vesi- ja viemärilaitoksen 
toimesta ei aina ole taloudellisesti perusteltua 
järjestää kaukana verkostosta olevien yksittäis
ten kiinteistöjen vesihuoltoa. Näissä tapauksis
sa vastuu ja ratkaisunteko kiinteistön vesihuol
lon järjestämisestä jää kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle. 

Joissakin tapauksissa veden laatu taikka 
maasto- ja muut olosuhteet saattavat olla sel
laisia, että muuta kiinteistön kannalta taloudel
lisesti edullista tapaa järjestää kiinteistön vesi
huolto ei ole olemassa kuin rakentaa itse omal
la kustannuksella liittymäjohdot vesi- ja viemä
rilaitoksen verkostoon asti. Tämän vuoksi la
kiehdotuksen tarkoituksena on, että vaikka 
kunnalle, kuntainliitolle tai tarkoitusta varten 
perustetulle yhtymälle olisi myönnetty tai 
myönnettäisiin vesihuoltoavustusta ehdotetun 
3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja 
laitteita ja rakennelmia varten, tulisi kiinteis
tön omistajalle tai haltijalle voida erityisistä 
syistä myöntää vesihuoltoavustusta ehdotetun 
2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja sellaisia 
laitteita ja rakennelmia varten, joita tarvitaan 
kiinteistön oman vesihuoltojärjestelmän liittä
miseksi tarpeelliselta osalta yleisen tai muun 
vesi- ja viemärilaitoksen verkostoon. 

Lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentissa säädet
täisiin, että asetuksella annetaan tarkempia 
säännöksiä siitä, mitkä ovat saman pykälän 2 
momentissa tarkoitettuja laitteita ja rakennel
mia. Samalla ehdotetaan, että asetuksella voi
taisiin antaa vesi- ja ympäristöhallitukselle val
ta tarvittaessa tarkempien, luonteeltaan teknis
ten määräysten antamiseen siitä, mitkä ovat 
sellaisia asetuksessa tarkoitettuja laitteita tai 
rakennelmia, joita varten vesihuoltoavustusta 
voidaan myöntää. 

4 §. Nykyistä lain 4 §:n 1 momenttia ehdote
taan muutettavaksi niin, että korkotukilainan 
lisäksi myös valtion varoista myönnetty laina 
otetaan lukuun laskettaessa lainojen ja avus
tuksen enimmäismäärää 60 prosenttia kustan
nuksista. 
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Nykyistä 4 § :n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siihen otettaisiin li
säys, jonka mukaan vesihuoltoavustusta voi
daan myöntää enintään 50 prosenttia lain 
3 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista myös sosi
aalisten tai terveydellisten syiden perusteella, 
jos hankkeen pääasiallinen vaikutusalue on 
haja-asutusalueella. Suuremman avustuspro
sentin säätäminen olisi tarpeellista haja-asutu
salueen vesihuollon järjestämisen kalleuden 
vuoksi. Kiinteistökohtaista tai siihen verratta
vaa hanketta varten olisi tarkoituksenmukaista 
myöntää vain avustusta. Kun valtion rahoitus
tuki olisi avustusta, olisivat hailinnolliset kulut 
myös vähäisemmät. Suuremmalla valtion tuella 
olisi mahdollista tasoittaa haja-asutusalueiden 
vesihuoltotoimenpiteiden kustannuksia, jotta 
maassamme kaikilla ihmisillä olisi mahdolli
suus saada kohtuullisilla kustannuksilla hyvä
laatuista talou!;vettä. Mikäli tällaista hanketta 
varten olisi myönnetty valtion varoista laina tai 
lainaa, jonka osalta valtio maksaa korkotukea, 
saisi vesihuoltoavustuksen, valtion lainan ja 
korkotukilainan yhteismäärä olla enintään 80 
prosenttia lain 3 §:ssä tarkoitetuista kustan
nuksista. 

5 § :n 1 momentin 2 kohta. Kunnan vesihuol
lon kehittämissuunnittelun edistämisen ja vesi
huoltoratkaisujen tarkoituksenmukaisuuden 
turvaamisen vuoksi ehdotetaan, että nykyisen 
lain 5 §:n 2 kohdassa olevaan säännökseen 
lisättäisiin kunnan vesihuollon kehittämissuun
nitelma, joka tulisi ottaa huomioon hankkeen 
suunnitelmaa laadittaessa. Kunnan vesihuollon 
kehittämissuunnitelmassa voidaan selvittää, 
millä kunnan alueella vesihuolto järjestetään 
yhteisesti ja missä se jäisi muulla tavalla järjes
tettäväksi. Ehdotetuna muutoksella on tarkoi
tus edistää vesihuollon järjestämistä kunnassa. 
Mikäli kunnassa olisi laadittu kunnan vesihuol
lon kehittämissuunnitelma, olisi se otettava 
huomioon hankkeen suunnitelmaa laadittaessa 
sen estämiseksi, ettei hanke vaikeuttaisi vesi
huollon suunnitelmallista kehittämistä kunnas
sa. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitel
man puuttuminen ei kuitenkaan olisi esteenä 
avustuksen myöntämiselle, mikäli hanke muu
toin täyttäisi säädetyt vaatimukset. 

5 § :n 2 momentti. Yleisperusteluihin viitaten 
voimassa olevan lain 5 §:ään ehdotetaan lisät
täväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan vesi
huoltoavustuksen myöntämisen edellytyksenä 
kiinteistökohtaista tai siihen verrattavaa han
ketta varten olisi pykälän 1 momentissa säädet-

tyjen edellytysten lisäksi, että kiinteistökohtai
sen hankkeen tarkoittamaa kiinteistöä käyte
tään pysyvään asumiseen tai sitä tukevaan 
elinkeinotoimintaan. Ehdotetulla säännöksellä 
pyritään edistämään erityisesti haja-asutusalu
eiden jo olemassa olevaan asumiseen ja sen 
säilymistä tukevaan toimintaan käytettävien 
kiinteistöjen asianmukaista vedenhankintaa ja 
viemäröintiä. Voimassa olevan lain soveltamis
ala on tarkoitus muutoin säilyttää entisellään. 
Lain nojalla ei ole tarkoitettu myönnettäväksi 
avustusta sellaisille kiinteistökohtaisille hank
keille, jotka koskevat yksinomaan suurten teol
lisuuslaitosten tuotantotoimintaan käytettävien 
kiinteistöjen vesihuollon järjestämistä, sillä nii
tä varten on olemassa erikseen omat rahoitus
järjestelmät. 

6 §. Nykyisen lain 6 §:n nojalla on vesihuol
toavustuksen suuruutta 3 §:n perusteella mää
rättäessä kiinnitettävä huomiota muun muassa 
veden hintaan tai vastaavasti jätevesimaksun 
suuruuteen. Koska avustuksen piiriin tulisivat 
lakiehdotuksen mukaan myös kiinteistökohtai
set vesihuoltohankkeet, on tarkoituksenmukai
sempaa kiinnittää huomiota vesihuollon järjes
tämisen kalleuteen kuin veden hintaan tai jäte
vesimaksun suuruuteen. Avustuksen suuruutta 
määrättäessä tulisi hallituksen käsityksen mu
kaan kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
merkitykseen vesiensuojelun edistämisessä sekä 
riittävän ja hyvälaatuisen vedensaannin turvaa
misessa myös häiriö- ja kriisitilanteissa. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 6 §:ää muutettavaksi niin, 
että vesihuoltoavustuksen suuruutta määrät
täessä olisi kiinnitettävä huomiota hankkeen 
merkitykseen vedensaannin turvaamiseksi tai 
vesiensuojelun edistämiseksi sekä vesihuollon 
järjestämisen kalleuteen. Voimassa olevan lain 
mukaisesti tulisi edelleen kiinnittää huomiota 
lisäksi asianomaisen alueen työllisyystilantee
seen sekä hakijan mahdollisuuksiin saada kor
kotukilainaa hanketta varten. 

7 ja 8 §. Lakiehdotuksen 7 §:n 1 momentissa 
säädettäisiin vesihuoltoavustuksen myöntämi
sestä. 

Voimassa olevan lain 8 §:n nojalla avustuk
sen on myöntänyt vesi- ja ympäristöhallitus 
saatuaan asiasta vedenhankinta- ja viemäröin
tihankkeiden osalta maa- ja metsätalousminis
teriön ja vesiensuojeluhankkeiden osalta ympä
ristöministeriön lausunnon. 

Ehdotuksen mukaan asianomaiset vesi- ja 
ympäristöpiirit myöntäisivät vesihuoltoavus
tukset ympäristöministeriön ja maa- ja metsä-
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talousministeriön hallinnonalansa osalta vah
vistamien kiintiöiden rajoissa. Nykyistä sään
nöstä ehdotetaan täsmennettäväksi myös siten, 
että avustuksen myöntämispäätöksessä avus
tuksen myöntävä viranomainen voisi antaa 
avustuksen saajalle hankkeen aloittamista, to
teuttamista ja loppuunsaattamista koskevia eh
toja. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin mukaan 
avustuksen myöntänyt viranomainen valvoisi 
avustuksen käyttöä. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentissa säädet
täisiin, että avustuksen saajan tulee noudattaa 
myös niitä ehtoja, joita tarkoitetaan 13 päivä
nä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain 
12 §:n 2 momentissa. Vastaavansisältöinen 
säännös on myös voimassa olevassa laissa. 
Uusi työllisyyslaki on tullut voimaan vuoden 
1988 alusta ja sillä on kumottu 23 päivänä 
joulukuuta 1971 annettu työllisyyslaki (946/ 
71). 

Lakiehdotuksen 8 §:ssä säädettäisiin vesi
huoltoavustuksen maksamisesta. Nykyisen lain 
mukaisesti avustuksen myöntänyt viranomai
nen voisi harkintansa mukaan maksaa myöntä
mänsä avustuksen saajalle joko yhdessä tai 
useammassa, enintään kolmessa erässä. La
kiehdotukseen ei enää ehdoteta otettavaksi 
erikseen säännöstä jätevedenpuhdistamon ra
kentamista varten myönnetyn vesihuoltoavus
tuksen maksamisen edellytyksistä niin kuin 
nykyisin on säädetty lain 7 §:n 2 momentissa. 
Näiden kuten muidenkin hankkeiden osalta 
vesihuoltoavustuksen myöntämiseen liittyvien 
ehtojen noudattamista valvottaisiin. Tarvit
taessa olisi mahdollista ryhtyä lakiehdotuksen 
9 §:n mukaisesti avustuksen tai sen osan takai
sin perimiseen. 

9 §. Nykyisen lain 9 §:n mukaan avustuksen 
takaisin perimisestä päättää maa- ja metsäta
lousministeriö aikaisemman vesihallituksen esi
tyksestä. Nykyisin lain soveltamisala jakaantuu 
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maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristö
ministeriön kesken. Lain 9 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vesi- ja ympäristöhal
litus päättäisi avustuksen takaisin perimisestä. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Lakiehdotukseen liittyen on tarkoitus uudis
taa myös voimassa oleva asetus yhdyskuntien 
vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta. Sa
malla lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentin nojalla 
annettaisiin asetuksella tarkemmat säännökset 
siitä, mitkä ovat sellaisia laitteita ja rakennel
mia, joita varten vesihuoltoavustusta voidaan 
myöntää. Asetuksella annettaisiin vesi- ja ym
päristöhallitukselle valta antaa tarvittaessa tar
kempia, luonteeltaan teknisiä määräyksiä siitä, 
mitkä ovat sellaisia asetuksessa tarkoitettuja 
laitteita tai rakennelmia, joita varten vesihuol
toavustusta voidaan myöntää. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1990. 

Vesihuoltoavustusten myöntäminen tulisi la
kiehdotuksen mukaan siirtymään vesi- ja ym
päristöhallitukselta vesi- ja ympäristöpiireille. 
Tähän liittyen lakiehdotuksen voimaantulo 
edellyttää valmistelevia toimenpiteitä. Tämän 
vuoksi ehdotetaan lakiehdotuksen voimaantu
losäännöksessä säädettäväksi, että ennen tä
män lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava Iakiehdo
tus: 
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Laki 
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta 18 päivänä tammikuuta 1980 

annetun lain (56/80) 1 §:n 2 momentti, 2-4 §, 5 §:n 2 kohta, 6-9 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Vesihuoltotoimenpiteillä tarkoitetaan tässä 
laissa yhdyskuntien yhteisesti tai kiinteistökoh
taisesti järjestettävää vedenhankintaa, viemä
röintiä ja jätevesien käsittelyä sekä sen yhtey
dessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palvelevia 
toimenpiteitä. 

2 § 
Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää kun

nalle, kuntainliitolle tai vedenhankintaa ja vie
märöintiä taikka pelkästään vedenhankintaa 
tai viemäröintiä varten perustetulle yhtymälle 
tai yhteisölle taikka kiinteistön haltijalle vesi
huoltotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutta
mista varten. 

Kiinteistön haltijalla tarkoitetaan tässä laissa 
kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista 
haltijaa taikka tontinvuokra- tai maanvuokra
sopimuksen nojalla kiinteistöä hallitsevaa 
vuokramiestä. 

3 § 
Sellaisina hankkeen kustannuksina, JOita 

varten vesihuoltoavustusta voidaan myöntää, 
otetaan huomioon avustuksen myöntävän vi
ranomaisen hyväksymäitä osalta vesihuoltotoi
menpiteiden suunnittelemisesta ja toteuttami
sesta aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

Sellaisia laitteita ja rakennelmia, joita varten 
vesihuoltoavustusta voidaan myöntää, ovat: 

1) yleiseen tai muuhun vesi- ja viemärilaitok
seen kuuluvat kaikki sen toimintaa varten tar
peelliset laitteet ja rakennelmat sekä lietteen 
käsittely- ja multautuslaitteet; ja 

2) kiinteistökohtaisessa tai siihen verratta
vassa hankkeessa tarpeelliset vedenhankinta-, 
viemäröinti- ja käymäläjätteen käsittelylaitteet 
sekä rakennuksen ulkopuoliset vesijohdot ja 
viemärit. 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
siitä, mitkä ovat 2 momentissa tarkoitettuja 
laitteita ja rakennelmia. Asetuksella voidaan 
antaa vesi- ja ympäristöhallitukselle valta an
taa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, 
mitkä ovat sellaisia asetuksessa tarkoitettuja 

laitteita ja rakennelmia, joita varten vesihuol
toavustusta voidaan myöntää. 

4 § 
Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää enin

tään 30 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetuista kus
tannuksista. Milloin avustuksen saajalle on 
myönnetty samaa hanketta varten valtion va
roista lainaa tai lainaa, jonka osalta valtio 
maksaa korkotukea, näiden lainojen ja vesi
huoltoavustuksen yhteismäärä saa olla enin
tään 60 prosenttia edellä tarkoitetuista kustan
nuksista. 

Mikäli erityisten vesiensuojelullisten syiden 
vuoksi jätevesien käsittelylle ja johtamiselle 
asetetaan olennaisesti ankarampia vaatimuksia 
kuin yleensä taikka jos hankkeen pääasiallinen 
vaikutusalue on haja-asutusalueella ja sitä on 
sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi 
pidettävä erityisen tarpeellisena, voidaan tällai
selle hankkeelle myöntää vesihuoltoavustusta 
enintään 50 prosenttia hankkeen 3 §:ssä tarkoi
tetuista kustannuksista. Mikäli tällaista han
ketta varten on myönnetty 1 momentissa tar
koitettuja lainoja, näiden lainojen ja vesihuol
toavustuksen yhteismäärä saa näissä tapauksis
sa olla enintään 80 prosenttia edellä tarkoite
tuista kustannuksista. 

5 § 
Vesihuoltoavustuksen myöntämisen edelly

tyksenä on, että: 

2) hanketta varten on laadittu hyväksyttävä 
suunnitelma kustannusarvioineen, jota laadit
taessa on otettu huomioon vesien käytön koko
naissuunnitelma sekä alueellinen vesihuollon 
yleissuunnitelma ja kunnan vesihuollon kehit
tämissuunnitelma; 

Vesihuoltoavustuksen myöntämisen edelly
tyksenä kiinteistökohtaista tai siihen verratta
vaa hanketta varten on edellä 1 momentissa 
säädettyjen edellytysten lisäksi, että hankkees
sa tarkoitettua kiinteistöä käytetään pysyvään 
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asumiseen tai sitä tukevaan elinkeinotoimin
taan. 

6§ 
Vesihuoltoavustuksen suuruutta 4 §:n perus

teella määrättäessä on kiinnitettävä huomiota 
hankkeen merkitykseen vedensaannin turvaa
misen tai vesiensuojelun kannalta, vesihuollon 
järjestämisen kalleuteen sekä asianomaisen 
alueen työllisyystilanteeseen sekä hakijan mah
dollisuuksiin saada hanketta varten luottolai
tosten varoista myönnettävistä eräistä korkotu
kilainoista annetun lain 2 §:n 2 kohdassa tar
koitettuja korkotukilainoja. 

7 § 
Vesihuoltoavustuksen myöntää asianomai

nen vesi- ja ympäristöpiiri ympäristöministe
riön ja maa- ja metsätalousministeriön hallin
nonalansa osalta vahvistamien kiintiöiden ra
joissa. Avustuksen myöntämispäätöksessä voi
daan asettaa avustukseu saajalle hankkeen 
aloittamista, toteuttamista ja loppuunsaatta
mista koskevia ehtoja. Vesihuoltoavustuksen 
hakemismenettelystä säädetään asetuksella. 

Avustuksen myöntänyt viranomainen valvoo 
avustuksen käyttöä. Vesihuoltoavustuksen saa
ja on velvollinen antamaan avustuksen myön
täneelle viranomaiselle valvontaa varten tar
peelliset tiedot, asiakirjat ja muun aineiston. 

Avustuksen saajan tulee noudattaa myös 
niitä ehtoja, joita tarkoitetaan työllisyyslain 
(275/87) 12 §:n 2 momentissa. 

8 § 
Vesihuoltoavustus voidaan maksaa avustuk

sen saajalle yhdellä kertaa sen jälkeen, kun työ 
on hyväksyitäväliä tavalla suoritettu ja kustan-

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989 

nukset erääntyneet taikka, mikäli avustuksen 
myöntänyt viranomainen katsoo sen tarkoituk
senmukaiseksi, työn edistymisen ja kustannus
ten ajoittumisen mukaan kahdessa tai enintään 
kolmessa erässä. Viimeinen erä, jonka tulee 
olla vähintään 20 prosenttia myönnetystä mää
rästä, maksetaan sen jälkeen, kun työ on 
hyväksyttävästi loppuun suoritettu ja tilitys 
tarkistettu. 

9 § 
Vesi- ja ympäristöhallituksen on määrättävä 

vesihuoltoavustus kokonaan tai asianomaiselta 
osin takaisin maksettavaksi, jos avustuksen 
saaja on käyttänyt avustuksen muuhun kuin 
mihin se on myönnetty, tai avustuksen saami
seksi antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja 
tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut 
vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai ehto
jen asetteluun, taikka avustus on muutoin 
suoritettu virheeliisin edellytyksin tai perusteet
tomasti. Palautettavalle asvustusmäärälle on 
suoritettava sen nostopäivästä lukien vuotuista 
korkoa 12 prosenttia. Milloin palautusta tai 
korkoa ei ole maksettu valtiolle määrättyyn 
eräpäivään mennessä, avustuksen saajan on 
maksettava palautettavalle määrälle vuotuista 
viivästyskorkoa 16 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyi
hin avustuksiin sovelletaan aikaisemman lain 
ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja mää
räyksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta 18 päivänä tammikuuta 1980 

annetun lain (56/80) 1 §:n 2 momentti, 2-4 §, 5 §:n 2 kohta, 6-9 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Vesihuoltotoimenpiteillä tarkoitetaan tässä 
laissa yhdyskuntien vedenhankintaa, viemä
röintiä ja jätevesien käsittelyä sekä sen yhtey
dessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palvelevia 
toimenpiteitä. 

2 § 
Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää kun

nalle, kuntainliitolle tai vedenhankintaa ja vie
märöintiä taikka pelkästään vedenhankintaa 
tai viemäröintiä varten perustetulle yhtymälle 
tai yhteisölle sellaisten vedenhankintaa tai vie
märöintiä palvelevien laitteiden ja rakennei
mien tekemiseen, joita tarkoitetaan yleisistä 
vesi- ja viemärilaitoksista 23 päivänä joulukuu
ta 1977 annetun lain (982177) 8 §:ssä. Jäteve
denpuhdistamon rakentamiselle myönnettävän 
avustuksen saamisen edellytyksenä on, että sen 
puhdistustaso täyttää valtioneuvoston päätök
sellä määrättävän puhdistustason. Lietteen hy
väksikäytön osalta avustusta voidaan myöntää 
lietteen käsittely- ja multautuslaitteiden raken
tamiseen. 

Mikäli vedenhankintaa ja viemäröintiä pal
velevien laitteiden rakentamiseen voidaan 
myöntää lainaa 8 päivänä helmikuuta 1977 
annetun maatilalain (188/77) nojalla, ei mai
nittujen laitteiden rakentamista varten saada 
myöntää vesihuoltoavustusta tämän lain nojal
la. 

3 § 
Sellaisina hankkeen kustannuksina, joita 

varten vesihuoltoavustusta voidaan myöntää, 
otetaan huomioon vesihallituksen hyväksymäi
tä osalta hankkeen suunnittelemisesta ja to
teuttamisesta aiheutuneet kokonaiskustannuk
set. 

Ehdotus 

1 § 

Vesihuoltotoimenpiteillä tarkoitetaan tässä 
laissa yhdyskuntien yhteisesti tai kiinteistökoh
taisesti järjestettävää vedenhankintaa, viemä
röintiä ja jätevesien käsittelyä sekä sen yhtey
dessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palvelevia 
toimenpiteitä. 

2§ 
Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää kun

nalle, kuntainliitolle tai vedenhankintaa ja vie
märöintiä taikka pelkästään vedenhankintaa 
tai viemäröintiä varten perustetulle yhtymälle 
tai yhteisölle taikka kiinteistön haltijalle vesi
huoltotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutta
mista varten. 

Kiinteistön haltijalla tarkoitetaan tässä laissa 
kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista 
haltijaa taikka tontinvuokra- tai maanvuokra
sopimuksen nojalla kiinteistöä hallitsevaa 
vuokramiestä. 

3 § 
Sellaisina hankkeen kustannuksina, joita 

varten vesihuoltoavustusta voidaan myöntää, 
otetaan huomioon avustuksen myöntävän vi
ranomaisen hyväksymäitä osalta vesihuoltotoi
menpiteiden suunnittelemisesta ja toteuttami
sesta aiheutuneet kokonaiskustannukset. 
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Voimassa oleva laki 

4 § 
Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää enin

tään 30 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetuista kus
tannuksista. Milloin avustuksen saajalle on 
myönnetty samaa hanketta varten lainaa, jon
ka osalta valtio maksaa korkotukea, vesihuol
toavustuksen ja korkotukilainan yhteismäärä 
saa olla enintään 60 prosenttia edellä tarkoite
tuista kustannuksista. 

Mikäli erityisten vesiensuojelullisten syiden 
vuoksi jätevesien käsittelylle ja johtamiselle 
asetetaan olennaisesti ankarampia vaatimuksia 
kuin yleensä, voidaan tällaiselle hankkeelle 
myöntää vesihuoltoavustusta enintään 50 pro
senttia hankkeen 3 §:ssä tarkoitetuista kustan
nuksista. Mikäli tällaista hanketta varten on 
myönnetty 1 momentissa tarkoitettua lainaa, 
vesihuoltoavustuksen ja lainan yhteismäärä saa 
näissä tapauksissa olla enintään 80 prosenttia 
edellä tarkoitetuista kustannuksista. 

5 § 
Vesihuoltoavustuksen myöntämisen edelly

tyksenä on, että 

2) hanketta varten on laadittu hyväksyttävä 
suunnitelma kustannusarvioineen, jota laadit-

Ehdotus 

Sellaisia laitteita ja rakennelmia, joita varten 
vesihuoltoavustusta voidaan myöntää, ovat: 

1) yleiseen tai muuhun vesi- ja viemärilaitok
seen kuuluvat kaikki sen toimintaa varten tar
peelliset laitteet ja rakennelmat sekä lietteen 
käsittely- ja multautuslaitteet; ja 

2) kiinteistökohtaisessa tai siihen verratta
vassa hankkeessa tarpeelliset vedenhankinta-, 
viemäröinti- ja käymäläjätteen käsittelylaitteet 
sekä rakennuksen ulkopuoliset vesijohdot ja 
viemärit. 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
siitä, mitkä ovat 2 momentissa tarkoitettuja 
laitteita ja rakennelmia. Asetuksella voidaan 
antaa vesi- ja ympäristöhallitukselle valta an
taa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, 
mitkä ovat sellaisia asetuksessa tarkoitettuja 
laitteita ja rakennelmia, joita varten vesihuol
toavustusta voidaan myöntää. 

4§ 
Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää enin

tään 30 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetuista kus
tannuksista. Milloin avustuksen saajalle on 
myönnetty samaa hanketta varten valtion va
roista lainaa tai lainaa, jonka osalta valtio 
maksaa korkotukea, näiden lainojen ja vesi
huoltoavustuksen yhteismäärä saa olla enin
tään 60 prosenttia edellä tarkoitetuista kustan
nuksista. 

Mikäli erityisten vesiensuojelullisten syiden 
vuoksi jätevesien käsittelylle ja johtamiselle 
asetetaan olennaisesti ankarampia vaatimuksia 
kuin yleensä taikka jos hankkeen pääasiallinen 
vaikutusalue on haja-asutusalueella ja sitä on 
sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi 
pidettävä erityisen tarpeellisena, voidaan tällai
selle hankkeelle myöntää vesihuoltoavustusta 
enintään 50 prosenttia hankkeen 3 §:ssä tarkoi
tetuista kustannuksista. Mikäli tällaista han
ketta varten on myönnetty 1 momentissa tar
koitettuja lainoja, näiden lainojen ja vesihuol
toavustuksen yhteismäärä saa näissä tapauksis
sa olla enintään 80 prosenttia edellä tarkoite
tuista kustannuksista. 

5 § 
Vesihuoltoavustuksen myöntämisen edelly

tyksenä on, että 

2) hanketta varten on laadittu hyväksyttävä 
suunnitelma kustannusarvioineen, jota laadit-
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Voimassa oleva laki 

taessa on otettu huomioon vesien käytön koko
naissuunnitelma sekä alueellinen vesihuollon 
yleissuunnitelma; 

6 § 
Vesihuoltoavustuksen suuruutta 3 §:n perus

teella määrättäessä on kiinnitettävä huomiota 
veden hintaan tai jätevesimaksun suuruuteen 
sekä asianomaisen alueen työllisyystilanteeseen 
sekä hakijan mahdollisuuksiin saada hanketta 
varten luottolaitosten varoista myönnettävistä 
eräistä korkotukilainoista annetun lain (10151 
77) 2 §:n 2 kohdassa, sellaisena kuin se on 3 
päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa 
(824178), tarkoitettuja korkotukilainoja. 

7 § 
Vesihuoltoavustus voidaan maksaa avustuk

sen saajalle yhdellä kertaa sen jälkeen, kun työ 
on hyväksyttävällä tavalla suoritettu taikka, 
mikäli vesihallitus katsoo sen tarkoituksenmu
kaiseksi, työn edistymisen mukaan kahdessa 
tai enintään kolmessa erässä. Viimeinen erä, 
jonka tulee olla vähintään 20 prosenttia myön
netystä määrästä, maksetaan sen jälkeen, kun 
työ on hyväksyttävästi loppuun suoritettu. 

Mikäli avustus on myönnetty jätevedenpuh
distamon rakentamiseen, avustus tai sen vii
meinen erä maksetaan vuoden kuluttua siitä, 
kun työ on hyväksyttävästi loppuun suoritettu. 

8 § 
Vesihuoltoavustuksen myöntää vesihallitus 

sitten, kun maa- ja metsätalousministeriö on 
antanut asiasta lausunnon. Vesihuoltoavustuk
sen hakemismenettelystä säädetään asetuksella. 

Vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot valvo
vat avustuksen käyttöä. Avustuksen saaja on 
velvollinen noudattamaan vesihallituksen ja ve-

Ehdotus 

taessa on otettu huomioon vesien käytön koko
naissuunnitelma sekä alueellinen vesihuollon 
yleissuunnitelma ja kunnan vesihuollon kehit
tämissuunnitelma; 

Vesihuoltoavustuksen myöntämisen edelly
tyksenä kiinteistökohtaista tai siihen verratta
vaa hanketta varten on edellä 1 momentissa 
säädettyjen edellytysten lisäksi, että hankkees
sa tarkoitettua kiinteistöä käytetään pysyvään 
asumiseen tai sitä tukevaan elinkeinotoimin
taan. 

6 § 
Vesihuoltoavustuksen suuruutta 4 § :n perus

teella määrättäessä on kiinnitettävä huomiota 
hankkeen merkitykseen vedensaannin turvaa
misen tai vesiensuojelun kannalta, vesihuollon 
järjestämisen kalleuteen sekä asianomaisen 
alueen työllisyystilanteeseen sekä hakijan mah
dollisuuksiin saada hanketta varten luottolai
tosten varoista myönnettävistä eräistä korkotu
kilainoista annetun lain 2 §:n 2 kohdassa tar
koitettuja korkotukilainoja. 

7 § 
Vesihuoltoavustuksen myöntää asianomai

nen vesi- ja ympäristöpiiri ympäristöministe
riön ja maa- ja metsätalousministeriön hallin
nonalansa osalta vahvistamien kiintiöiden ra
joissa. Avustuksen myöntämispäätöksessä voi
daan asettaa avustuksen saajalle hankkeen 
aloittamista, toteuttamista ja loppuunsaatta
mista koskevia ehtoja. Vesihuoltoavustuksen 
hakemismenettelystä säädetään asetuksella. 

Avustuksen myöntänyt viranomainen valvoo 
avustuksen käyttöä. Vesihuoltoavustuksen saa
ja on velvollinen antamaan avustuksen myön
täneelle viranomaiselle valvontaa varten tar
peelliset tiedot, asiakirjat ja muun aineiston. 

Avustuksen saajan tulee noudattaa myös 
niitä ehtoja, joita tarkoitetaan työllisyyslain 
(275187) 12 §:n 2 momentissa. 

8 § 
Vesihuoltoavustus voidaan maksaa avustuk

sen saajalle yhdellä kertaa sen jälkeen, kun työ 
on hyväksyttävällä tavalla suoritettu ja kustan
nukset erääntyneet taikka, mikäli avustuksen 
myöntänyt viranomainen katsoo sen tarkoituk
senmukaiseksi, työn edistymisen ja kustannus
ten ajoittumisen mukaan kahdessa tai enintään 
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Voimassa oleva laki 

s1pnnn vesitoimiston hankkeen aloittamista, 
toteuttamista ja loppuunsaattamista koskevia 
määräyksiä. Vesihuoltoavustuksen saaja on 
velvollinen antamaan vesihallitukselle ja vesi
piirin vesitoimistolle valvontaa varten tarpeelli
set tiedot. 

Avustuksen saajan tulee noudattaa myös 
niitä ehtoja, joita tarkoitetaan 23 päivänä jou
lukuuta 1971 annetun työllisyyslain (946/71) 
6 §:ssä. 

9§ 
Milloin vesihuoltoavustuksen saamiseksi on 

annettu virheellisiä tai erehdyHäviä tietoja tai 
muutoin käy selville, että vesihuoltoavustus on 
suoritettu perusteettomasti taikka jos vesihuol
toavustuksen myöntämiseen liittyviä ehtoja ei 
ole noudatettu, vesihuoltoavustus tai osa siitä 
voidaan periä takaisin. Takaisin perittävälle 
määrälle voidaan määrätä maksettavaksi 12 
prosentin vuotuinen korko vesihuoltoavustuk
sen maksamisesta lukien. Takaisinperimisestä 
päättää maa- ja metsätalousministeriö vesihal
lituksen esityksestä. 

Ehdotus 

kolmessa erassa. Viimeinen erä, jonka tulee 
olla vähintään 20 prosenttia myönnetystä mää
rästä, maksetaan sen jälkeen, kun työ on 
hyväksyttävästi loppuun suoritettu ja tilitys 
tarkistettu. 

9 § 
Vesi- ja ympäristöhallituksen on määrättävä 

vesihuoltoavustus kokonaan tai asianomaiselta 
osin takaisin maksettavaksi, jos avustuksen 
saaja on käyttänyt avustuksen muuhun kuin 
mihin se on myönnetty, tai avustuksen saami
seksi antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja 
tai salannut cietoja ja menettelyllä on ollut 
vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai ehto
jen asetteluun, taikka avustus on muutoin 
suoritettu virheeliisin edellytyksin tai perusteet
tomasti. Palautettavalle asvustusmäärälle on 
suoritettava sen nostopäivästä lukien vuotuista 
korkoa 12 prosenttia. Milloin palautusta tai 
korkoa ei ole maksettu valtiolle määrättyyn 
eräpäivään mennessä, avustuksen saajan on 
maksettava palautettavalle määrälle vuotuista 
viivästyskorkoa 16 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyi
hin avustuksiin sovelletaan aikaisemman lain 
ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja mää
räyksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 




