
Kaupungin suunnitelmat 
haja-asutuksen 

jätevesien käsittelyn 
määräajan päättyessä 



Kangasala yleistä:

• Asukkaita n. 32 000

• Pohjavesialueet 6 kpl

• Vesistöjen rantaviivan 
pituus 799 km

• Kesämökkejä 4 579 kpl 
(tilastokeskus 2018)



elinympäristö.

Vaatimattomasti paras



Toimet
• Tiedottamisessa on päätyön tehnyt KVVY. Omaa tiedottamista on 

tehty lähinnä tapahtumissa.

• Jätevesiin liittyviä yhteydenottoja tulee harvakseltaan. Useimmat 
yhteydenotot ovat kuitenkin kantovesikiinteistöiltä tai 
kiinteistönvälittäjiltä. Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY ry) jätevesineuvontapalvelu on 
varmasti vaikuttanut yhteydenottojen määrään.

• Varsinaisia YSL 156 § mukaiseen poikkeamiseen liittyviä kyselyitä on 
tullut yksittäisiä. 

• Ympäristöministeriön laatima lomakepatteristo voi näyttäytyä monelle 
pelottavan monimutkaisena prosessina – jääkö hakemuksia tulematta 
hakemusprosessin vaikeuden takia? 

• Merkittävä osa jättänee kaikessa hiljaisuudessa hakematta

• Kiinteistöt, joilla olisi oikea tarve tehdä toimenpiteitä eivät juuri 
yhteyttä ota.



Toimet

• Toimenpidelupahakemuksiin ei ole tullut piikkiä. Toimenpidelupia 
myönnetään harvakseltaan. Vuonna 2018 jätevesijärjestelmän 
uusimiselle myönnettiin 17 toimenpidelupaa. Vuonna 2019 lupia 
on 23 kpl. 

• Kyselyitä lukuun ottamatta käytännön aktivoitumista asian 
suhteen kuntalaisilta on siis vaikea havaita.

• Asukkaiden neuvontaa hankaloittaa osaltaan vesistön määrittelyn 
hankaluus.

• Jatkossa vähät valvontaresurssit kohdennetaan riskikohteille 
(erityisesti pohjavesialueet).
• Paikalla käynti vaatii paljon aikaa



Toimet

• Tulevina vuosina tulee vielä valvottavaksi muuttuvatko 
poikkeamispäätöksen saaneilla kiinteistöillä päätöksen 
perusteena olleet olosuhteet: 
• omistajanvaihdokset, asukasluku tai elämäntilanteen muutokset (esim. 

tulotason nousu) → käytännössä lähes mahdotonta varsinkin jos 
päätöksiä tehdään paljon

• Kun 5 vuoden poikkeamisaika päättyy, niin ei luultavasti haeta uutta 
päätöstä tai laiteta järjestelmää kuntoon

• Hallintopakkomenettelyn käyttäminen ja sen vaatimat resurssit?

• Jalkaudutaan paikallisiin tapahtumiin ja järjestetään PopUp
tilaisuuksia Kaupungin infopisteessä 



Yhteistyö

• Tampereen seutukunnan ympäristönviranhaltijoilla on 
jätevesityöryhmä, joka on ollut toiminnassa 2000-luvulta alkaen

• Haetaan tukea ja resursseja yhteistyöllä

• Muokataan tarvittaessa lomakkeet yhtenäisiksi – haluna 
yksinkertaistaa

• Linjanvedoista ja poikkeuspäätösten perusteluista pyritään 
tekemään mahdollisimman yhteneväiset

• Jätevesityöryhmässä on päätetty järjestää yhteisinfoa Tampereen 
alueen kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja 
ympäristönsuojeluviranomaisille



palveluasenne.

Vaatimattomasti paras



Kiitos.
Tuomo Antila

Ympäristöpäällikkö

Kangasalan ympäristö- ja rakennusvalvonta

+358 50 550 9739

etunimi.sukunimi@kangasala.fi


