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Asia:  

Vapautushakemus jätevesiviemäriin liittämisestä saunarakennukselle Kemijärvellä. Kiinteistö 320-9-9043-4 

sijaitsee osoitteessa Tunturimajantie 3, 98530 Pyhätunturi. Vapautusta haetaan 6 m2 kokoiselle pihasaunalle. 

Saunalle ei tule paineellista vesijohtoa, vaan rakennuksen vesihuolto tapahtuu ns. kantovedellä hakijan 

samalla kiinteistöllä sijaitsevasta asuinrakennuksesta.  

Delegointipäätökset:  

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 4.11.2021 § 97. 

Päätöksen tekijä:  

ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen 

Asian vireille tulo:  

Asia on tullut vireille Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 30.9.2022. 

Asian käsittely:  

Hakemuksesta on pyydetty vesihuoltolain edellyttämä lausunto Kemijärven kaupungin 

terveydensuojeluviranomaiselta ja alueen vesihuoltolaitoksena toimivalta Pyhä-Luosto Vesi Oy:ltä. 

Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen jätti seuraavan lausunnon: ”Puollan vapautusta 

vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä. Jätevesien kokoaminen ja käsittely eivät 

saa aiheuttaa terveyshaittaa. ” 

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n lausunnossa sanottiin seuraava: ”Pyhä-Luosto Vesi Oy:llä ei ole estettä myöntää Matti 

Henrikssonin hakemukseen saada vapautus jätevesiverkostoon liittymisestä pihasaunalleen osoitteessa 

Tunturimajantie 3, 98530 Pyhätunturi, jos jätevedet imeytetään hakemuksessa esitetyllä tavalla. 

Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista. Lisäksi hakemuksessa 

oleva kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella.”  

Päätös:  

Kiinteistöllä 320-9-9043-4 osoitteessa Tunturimajantie 3, 98530 Pyhätunturi sijaitsevalle pihasaunalle 

myönnetään toistaiseksi voimassa oleva vapautus jätevesiviemäriin liittämisen velvollisuudesta.  

Pihasaunassa muodostuvat vähäiset määrät jätevettä voidaan käsitellä imeytyskaivolla tai vastaavalla 

järjestelyllä.   
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Mikäli pihasauna yhdistetään kiinteästi vesijohtoverkostoon tai saunan vesihuoltojärjestelyt vastaavat 

muutoin ns. juoksevaa vettä, vapautuspäätöksen perustelut eivät ole enää voimassa ja päätös raukeaa tai 

asia on käsiteltävä uudelleen. 

 

Päätöksen perustelut: 

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi 

voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.  

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan 

huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä 

aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen 

toiminta-alueella. 

Lisäksi edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistön 

jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten 

mukaisesti. 

Vapautushakemus koskee kooltaan 6 m2 pihasaunaa, johon ei hakemuksen mukaan tule vesi-, eikä 

viemäriliittymää. Rakennuksen vesihuolto tapahtuu ns. kantovedellä hakijan samalla kiinteistöllä sijaitsevasta 

asuinrakennuksesta. Saunassa muodostuvat jätevedet on tarkoitus imeyttää maahan kivipesän avulla. 

Järjestely vastaa ympäristönsuojelulain vaatimuksia. 

Kiinteistön omistaja on esittänyt hakemuksessaan arvion vesihuoltolaitoksen palveluiden tarpeen vähäiseksi, 

joten viemäriin liittymisen kustannuksia voidaan pitää vesihuoltolaissa mainitulla tavalla kohtuuttomina. 

Edellä mainituilla perusteilla vapautus liittämisvelvollisuudesta jätevesiviemäriin on myönnettävä. 

 

Sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö: 

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 §, 11 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 luku  

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (KV 19.8.2013 § 85) 
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Muutoksenhaku: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-

oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.12.2022. 

 
 
ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen 
 
 

Tiedoksi:  

Pyhä-Luosto Vesi Oy 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, terveysvalvonta  

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 

 

 

 

LIITTEET: 

Valitusosoitus 



 
 

 

VALITUSOSOITUS 

Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Vesihuoltolain mukaisessa asiassa valitusoikeus on lisäksi kunnalla, valvontaviranomaisella ja asiassa yleistä 

etua valvovalla viranomaisella. 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu 

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU  

Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta. 

Valituskirja 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:  

• Valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

• Päätös, johon haetaan muutosta (alkuperäinen tai jäljennös) 

• Miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

• Muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 

toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai 

lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 

viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 270 €. 

Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
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