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Alkusanat 

Tienvarsikäymälät ovat aiheuttaneet käymälöiden ylläpitäjille 

ongelmia. Näiden syntymiseen osasyynä on ollut yhtenäisten oh-

jeiden puuttuminen mm. käymälöiden sijoituspaikoista, käymälä- 

tyyppien valinnasta ja opastuksesta. 

Jäljemoänä annetut ohjeet koskevat tienkäyttäjille tarkoitettu-

jen kävmälöiden rakentamista ja ylläpitoa yleisten teiden var-

silla. Ohjeiden tarkoituksena on osaltaan poistaa edellä mai-

nittuja ongelmia. Ohjeet on laadittu laatimisajankohtana käy-

tettävissä olleen tiedon perusteella, ja ne ovat pääosaltaan 

yleisluontoisia suosituksia, loita myöhemmin voidaan täydentää 

kokemusten perusteella. 

Tie- ja vesirakennushallitus on hyväksynyt ohjeet 3.4.1984. 
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1. YLEIST1i 

Käymälällä tarkoitetaan näissä ohjeissa yleisen tien var-

rella sen liitännäisalueella sijaitsevaa tienpitäjän yllä-

pitämää tai tienpitäjän suostumuksella ylläpidettyä käy -

mälää, joka on tarkoitettu ensi sijassa tienkäyttäjille. 

Tällainen käymälä voi sijaita levähdys- tai pysäkäimis-

alueella taikka lauttapaikalla. Käymälöiden ylläpidon tar-

koituksena on palvella tienkäyttäjiä ja edistää tienvar-

sien sekä teiden liitännäis- ja vierialueiden puhtaana py- 
symistä. 

Näissä ohjeissa määritellään periaatteet käymälöiden sijain-

tipaikan ja käymälätyypin valitsemiseksi ja annetaan ohjei-

ta käymälöiden huollosta. Tavoitteena on, että yleisten 

teiden varsilla olisi riittävä määrä_tienkäyttäjilletar-

koitettuja käymälöitä, jotka olisivat rakenteeltaan ja 

toiminnoiltaan sellaisia, että tienkäyttäjät hyväksyisivät 

ne. Niiden huoltamisen tulisi olla helppoa,ja lisäksi nii-

den tulisi olla taloudellisesti edullisia hankkia ja käyt- 

tää. 

2. KkSYMLYN SIJOITTAMINEN 

2.1 Yleistä 

Lähinnä vilkkaasti liikennöityjen valta- ja kantateiden 

varsilla tulisi olla riittävä määrä sopivasti sijoitettuja 

kaymaloita tienkayttajia varten Kaymaloita voidaan 

sijoittaa myös muiden yleisten teiden varsille, kun käymä-

lälle on erityistä tarvetta. Käyinälän sijaintialueen va-

lintaan vaikuttavat sijaintialueen ominaisuudet (laajuus, 

varustelutaso, suosio, käytettävissä oleva vapaa tila jne.) 

ja raskaan liikenteen kulku- ja pysäköimismandolljsuudet. 

2.2 Käymälän sijoittamisperiaatteet 

Erityistä tarvetta käymälän sijoittamiseen yleisen tien 



varrella sijaitsevalle levähdys- tai pysäköimisalueelle tai 

lauttapaikalle on seuraavissa tapauksissa: 

- alue sijaitsee moottori- tai moottoriliikennetien var- 

rella taajaman vaikutuspiirin ulkopuolella, eikä sillä 

ole tienkäyttäjiä palvelevia laitoksia, joissa on käymälä, 

- alueella on kioski, 

- alueen vieressä on uimaranta, 

- alue sijaitsee poikkeuksellisen kauniissa ympäristössä 

tai 

- kyseessä olevalla lauttapaikalla esiintyy yli 30 minuuttia 

pitkiä odotusaikoja lautalle pääsyn takia. 

Luettelon ensimmäisessä kohdassa (moottori- ja moottorilii-

kennetiet) mainituille alueille jätetään käymälä sijoitta-

matta vain erityisestä syystä. Muille luettelossa mainituil-

le alueille käymälä sijoitetaan, jos alueet ovat vilkkaassa 

käytössä eikä muita mandollisuuksia käymälässä käymiseen ole. 

Edellä mainituilla perusteilla sijoitettavien käymälöiden 

lisäksi vilkkaasti liikennäityjen valta- ja kantateiden 

varsilla sijaitseville alueille sijoitetaan käymäläitä siten, 

että niiden keskinäiset välimatkat ovat 30j&5fL-kilometrin 
- 

välillä. Sopiva välimatka määräytyy tien matkailullisesta 

merkityksestä ja liikennemäärästä. Käymälän sijaintipaikka 

määrättäessä otetaan huomioon myös sen etäisyys lähimpään 

yleisön käytettävissä olevaan käyinälään. Sijoittaessaan käymä-

läitä rajojensa läheisyyteen tie- ja vesirakennuspiirien on 

syytä olla yhteistyössä keskenään. 

2.3 Käymälöiden sijaintialueet 

Käymälät sijoitetaan normaalisti levähdysalueille. Kun sopi-

vaa levähdysaluetta ei ole tarjolla, käymälä sijoitetaan suu-

rehkolle pysäkäimisalueelle, josta on saatavissa riittävästi 

tilaa käymälää varten. Käymälä voidaan sijoittaa myös sopi-

vaan paikkaan pysäkäimisalueen viereen, jos ao. maanomistajan 

kanssa päästään sopimukseen sijoittamiseen liittyvistä seikois-

ta. Käyrnälöitä on sijoitettava riittävä määrä sellaisille 
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alueille, joilla sisään- ja ulosajotiet sekä pysäköimis-

tilat on suunniteltu siten, että raskaan liikenteen on 

helppo käyttää alueita. 

2.4 Käymälän sijaintipaikan valinta 

Kuhunkin tienkohtaan sijoitetaan yleensä vain yksi käy-

mälärakennus. Kaksi erillistä käyrnälärakennusta, jotka 
sijoitetaan tien kummallakin puolella oleville alueille, 

tarvitaan kun 
- on tarpeen estää liikkuminen alueiden välillä liikenne-

turvallisuuden tai muiden syiden takia, 
- kumpikin alue on osoitettu yhden liikennesuunnan käyt-

töön, 
- alueiden yhteinen käyttäjärnäärä on suuri. 

Lauttapaikoilla, joilla odotusajat ovat ruuhka-aikoina 
pitkiä, sijoitetaan käymälärakennukset molemmille laut-
tarannoille. 

Levähdys- ja pysäköimisalueilla käymälät sijoitetaan py-
säköimistilan läheisyyteen suojattuun paikkaan, mutta 
toisaalta tulee kuitenkin välttää selj 
vealueita, jotka voisivat houkutella ilkivaltaan. Lautta- 
paikoilla käymälät sijoitetaan pysäkäintipaikkojen tuntu-

maan tai lossituvan yhteyteen. Aukeilla paikoilla käyrnä-
län eteen rakennetaan näkösuoja tai käymälä rakennetaan 
siten, että sen ovet aukeavat suojattuun suuntaan. 

Alueen toimintoihin nähden käymälät sijoitetaan siten, 
että 

- ne ovat mandollisimman kaukana pöytä-penkki -yhdistel-

mistä mieluimmin näkösuojan takana ja, 

- jos alueella on kioski, käymälän sijaintipaikka on 

kioskin yhteydessä (varsinkin jos kioskissa on vesi-
johto ja viemäröinti). 

Käymälärakennuksen sijaintipaikkaa valittaessa tulee vie- 
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lä ottaa huomioon sijoitusympäristön kasvillisuus, ja raken-

nuksen sijaintisuunta tulee valita vallitsevien tuulensuun- 

tien ja auringonpaisteen suhteen mandollisimman edulliseksi. 

Rhjavesien suoja-alueilla tulee lisäksi kiinnittää riittä-

vää huomiota käyrnälän sijoituspaikan maaston muotoihin ja maa-

perän laatuun. 

Kuvassa 1 on esimerkki käymälän sijoittamisesta levähdys-

alueelle. 

3. K2YMÄLÄN RAKENTAMINEN 

3.1 Yleistä 

Koska käymälöiden ylläpito aiheuttaa tiettyjä kustannuksia ja 

vaatii toisinaan epämiellyttäväksi koettua työtä, käymäläver-

koston kehittäminen ja käymälöiden rakentaminen ja huolto tu-

lee hoitaa siten, että käymälöiden ylläpitoon uhratut resurs-

sit käytetään mandollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tienkäyttä- 

jät taas eivät käytä käymälää, jQnJ tarjoama palvelutaso ja 
siisteys eivät vastaa heidän vaatimuksiaan. Käymälätyypin 

valinnalla on siten ratkaiseva merkitys sekä käymälän yllä- 

pitäjän että käymälän käyttäjän kannalta. 

3.2 Käymälätyypit 

Levähdys- tai pysäköimisalueelle rakennettava käymälä voi ol-

la kemiallinen käymälä, kompostikäymälä, lietekäymälä tai vie- 

märikäymälä. Vanhanmallinen kuivakäymälä (ns. puusee) ei täy-

tä niitä vaatimuksia, jotka tienkäyttäjille tarkoitetuille käy-

mälöille on syytä asettaa. Liitteessä 1 on esitetty tietoja 

eri käymälätyypeistä ja niiden käyttöominaisuuksista. 

Kemiallinen käymälä ja lietekäymälä voidaan rakentaa kaikille 

alueille. Viemärikäyrnälän rakentaminen on mandollista ja suo-

tavaa silloin, kun käymälän liittäminen viemäriverkkoon on 

kustannuksiltaan kohtuullista. Kompostikäymälä tulee kysymyk-

seen vain sellaisilla alueilla, joiden kävijämäärä on vähäinen. 
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/ 	Tällaiset alueet sijaitsevat yleensä teillä, joiden lii- 

kennemäärä (KVL) on pienempi kuin 1000 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa. Jos tällaisella alueella on kioski tai alue 

on uimarannan vieressä tai kauniissa ympäristössä, alueel- 

, le täytyy yleensä rakentaa kemiallinen käymälä, lietekäy- 
/ 

.' 	rnälä tai viemärikäymälä suuren kävijämäärän takia. 

3.3 Käymälöiden koko ja rakenne 

Käymälä rakennetaan normaalisti kaksiyksikköiseksi siten, 

että siinä on omat yksikkönsä miehiä ja naisia varten. 

Poikkeuksellisesti voidaan rakentaa vähäisen käytön 

alueille yksiyksikköinen käymälä. 

Käymälän rakenteen suunnittelussa ja käymälän materiaa-

lien ja värien valinnassa tulee kiinnittää huomiota sii-

hen, että käymälä voidaan sp 	hyviistoon._Raken- 

nusmateriaaleina puu ja betoni ovat suositeltavampia kuin 

lujitemuovi. Puurakenteiset käymälät ovat ilmastoinniltaan 

parempia ja maisemaan sopeutuvampia, betonirakenteiset 

taas massiivisuutensa vuoksi paremmin kulutusta ja ilki-

valtaa kestäviä kuin muovirakenteiset käymälät. Lujite-

muovin käyttämistä rakennusmateriaalina tulisi välttää 

myös siitä syystä, että korjaustöiden tekeminen muovi- 

rakenteisiin on vaikeaa. 

Siellä missä sähkövirtaa on sopivasti saatavilla käymälät 

t voidaan varustaa mm. 

- valaistuslaitteilla ja 
$ 	 . - sahkolammityslaitteilla 

1) käymäläjätteen jäätymisen estämiseksi tai 

2) poikkeuksellisesti käymälätilan lämmittämiseksi 

hyvin vilkkailla paikoilla. 

Liitteessä 1 on esitetty tietoja eri käymälärakenteista 

ja liitteessä 2 on esimerkkipiirustukset yhdestä käyrnä-

lästä. 



3.4 Käymälälle asetettavat vaatimukset 

Kaikille käymälöille voidaan asettaa seuraavat vaatimukset: 

Hygieenisyys 	Mandollisimman vähän hajuhaittoja 

Helppokäyttöisyys 	Mandollisimman yksinkertainen toiminta- 

tapa 

Kulutus- ja ilki- 	Tukevat ja yksinkertaiset rakenteet 

valtakestävyys 	varsinkin istuimissa ja ovissa 

Esteettisyys 	Kokonaisuuden ja yksityiskohtien hyvä 

suunnittelu 

Tarkoituksenmukai- 	Käymälärakennusten koko ja lukumäärä 

suus 	mitoitettu käyttötarpeen mukaan mi- 

toitus pyörätuolia käyttäville sopi-

vaksi vilkkaasti käytetyillä alueilla, 

jos on erityistä tarvetta. 

Käymälöiden huollon kannalta käymälän valinnassa tulisi ot-

taa huomioon seuraavat seikat: 

Tyhjennys 	Koneellisesti esim. siten, että käymälä- 

jäte imetään suoraan jätesäiliästä loka- 

autoihin miestyönä vain, jos käymälä 

sijoitetaan sellaiselle alueelle, joka 

on vain vähäisessä käytössä, ja jos käy-

mäläjätettä on sopivasti esikäsitelty 

tyhjennystyön helpottamiseksi (esim. kom-

postointi) 

Puhdistus 	Koneellisesti (höyry- tai vesipesu) 

Korjaukset 	Vioittuneiden ja rikkoutuneiden sien help- 

po vaihtaminen 
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Viemäröinti 	Käymälä liitettävä viemäriverkkoon, 

missä mandollista 

3.5 Käymälän talvikäyttöisyys 

Käymälöiden talviaikaisen käytön vähäisyyden ja kunnossa- 

pidon kalleuden vuoksi on riittävää, että vain osa käy-

mälöistä pidetään avoinna ja käyttökunnossa myös talvel-

la. Muut käymälät kuljetetaan joko varastoon tai varus-

tetaan kilvillä, joissa on teksti "Ei käytössä talven ai-

kana". Talveksi suljettavien tai paikaltaan poistettavien 

käymälöiden sekä tiellä että sijaintialueella olevat opas-

tusmerkit poistetaan tai peitetään huolellisesti. 

Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetussa käymälässä käy-

mäläjätteen tulee säilyä myös pakkasella sellaisessa tilas-

sa, että käymälä voidaan tyhjentää. Tarvittaessa tämä tu-

lee hoitaa lämmityksen avulla. Lisäksi käymälän rakennus- 

ja sisustusmateriaalit on valittava siten, ettei käymälän 

käyttäminen ole merkittävästi vaikeampaa eikä epämiellyttä-

vämpää talvella kuin muuhunkaan vuodenaikaan. Käymälään 

on pyrittävä järjestämään valaistus, jos sähkövirtaa on hel-

posti saatavilla. 

4. KÄYMÄLÄNPASTUS 

Levähdys- tai pysäköimisalueella sijaitsevaan käymälään 

opastetaan yleisen tien varrella ko. alueen opastusmerk-

kun kiinnitetyllä lisäkilvellä, jossa on teksti "WC". 

Muilla alueilla sijaitsevaan käymälään ei opasteta tieltä. 

Opastuksesta on esimerkkejä kuvassa 2, ja kuvassa 3 on esi-

tetty em. lisäkilven mitat ja sijoittaminen. 

Käymälän sijaintialueella käytettävissä opasteissa käyte- 

tään Suomen standardisoimisliiton standardin SFS 3854 

(Ulkoilun ja urheilun merkit) mukaista kuvatunnusta nro 

6247 (Vessa) yhdessä sen alapuolisen nuolikuvion kanssa. 

Opasteet sijoitetaan pysäköimisalueelta käymälään johtavan 

tien tai polun alkuun. Kuvassa 4 on käymälän opastusmerk-

kien kuva-aiheet ja mitat sekä ohjeita opastusmerkkien kun-

nittämisestä liikennemerkkjvarsjin. 



Käymälöiden oviin kiinnitetään Suomen standardisoimjslji-

ton standardin SFS 3854 mukaiset käyttäjätunnukset nro 1115 

(Mies) ja 1116 (Nainen) . Ne on esitetty kuvassa 5. 

5. KYMiLÄN HUOLTO 

Käymälöiden hyvällä hoidolla on suuri merkitys käymälöiden 

ylläpidon onnistumiselle. Käyrnälöiden ja niiden sijainti- 

alueiden siistinä pysyminen näyttävät ehkäisevn merkittä-

västi roskaarnista ja ilkivaltaa, ja alhainen ilkivallan ja 

roskaamisen taso taas narantaa kunnossapitotyöntekijöiden 

työmotivaatiota. 

Käymälän huoltaminen on käytännöllisintä hoitaa yhdessä 

käymälöiden sijoitusalueiden muiden kunnossapitotöiden 

kanssa. Käymälät voidaan myös antaa määräajaksi tie- ja 

vesirakennuslaitoksen ulkopuolisten hoitoon, jos se on ta-

loudellisesti edullista tai tiernestarjpjjrin toiminnan kan-

nalta tarkoituksenmukaista. Jos alueella on kioski, kioskin- 

pitäjän kanssa tehtävään sopimukseen tulee sisällyttää myös 

käymälän kunnossapitovelvollisuus sinä osana vuotta, jona 

kioski on auki. Kävmälään johtava ajotie on voitava pitää 

kunnossa normaalilla kunnossapitokalustolla. Talvikäyttöi-

sen käyrnälän edusta ja käymälään johtava polku tai ajoura 

on pidettävä lumesta vapaana. 

Käymälöiden rakentamisesta ja käytöstä on annettu määräyksiä 

mm. terveydenhuoltolaissa ja -asetuksessa, vesilaissa ja jä-

tehuoltolaissa. Näitä määräyksiä on koottu liitteeseen 3. 
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Kuva 2. 

KÄYMÄLÄN VIITOITUS TIELLÄ 
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Kuva 3 

WC-LISÄKILVEN KÄYTTÖ 
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Kuva 4 

KÄYMÄLÄN OPASTUS ALUEELLA 	1:5 

Värit : pohja sininen, kuviot ja reunanauha valkoinen 

No. 6247 ____ 
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Kuva 5 

KÄYMÄLÄN OVITUNNUKSET 	l2 

Värit: pohja sininen, reunanauha ja kuvio valkoinen 

Standardin SFS 3854 mukaiset kuviot ja mitat 

No. 1116 	9 
c'J ,  
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r') 
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No. 1115 



LIITE 1 
KRYMXLÄTYYPIT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

1. Vertailu toimintatavan perusteella 

Toimintatapa Huoltokustan- Tyhjennystapa Käytettävyys Ympäristäystö- Talvikäyttöisyys 
nukset/1000 vällisyys 
käyttäj ää 
(mk v. 	1982) 	1) 

Lietekäymälä 50- Koneellinen Jonkin verran Jonkin verran Sopii 
80 hajuhaittoja hajuhaittoja 

Kemiallinen 100- Koneellinen Hyvä Hyvä Sopii 
käymälä 350 varauksin 

3) 

Komposti- 300- Miestyönä Vaatii käyttä- Hyvä Sopii 
käymälä 2000 jältä toimen- varauksin 

piteitä 4) 
2) 

2. Vertailu rakenteen perusteella 

Rakenne YKS Hankintahinta Puhdistuskus- Puhdistustapa Kestävyys Ulkonäkö 
tannukset/ 
1000 käyttä- 
jaa 
(mk v. 	1982) 

Puu Hyvä 
-hirsi Sopii 

4000- maisemaan 
-lauta, va- 1 5000 Kohtalainen hyvin 
neri,kova- 2 6000- 
levy ym. 10000 

Lujitemuovi 
1 3000 

Huono 
350 Koneellinen Kiinnitettävä 

huomiota maise- 
- _________________ _________________ maansopeuttami-

seen 
____________________ 

Metallirun- 1 20000- Ei kokemuksia 
koinen lu- 22000 
jitemuovi- 2 36000- 
rakenne 39000 

Betoni 15000- Erittäin hyvä 
1 20000 

SELITYKSIÄ: 1) Huolto = Säiliön pohja-aineen (vesi ja kemikaali) annostelu ja säiliön tyhjennys 

2) Kompostointiaineen annostelu joko vipua kääntämällä automaatista tai esim. 

kauhalla erillisestä säiliöstä 

3) Käymälä upotettava maahan siten, että säiliö on routarajan alapuolella, huolehdittava 

lämpöeristyksestä tai järjestettävä jatkuva lämmitys 

4) Jos kompostointitapa sellainen, että jäte ei jäädy 

5) Hintaan sisältyy mm. lämmitykseen ja valaistukseen tarvittavat laitteet 

YKS Yksikköjen määrä 
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LIITE 3 

KÄYMiLÖIDEN RAKENTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SXXDÖKSET JA MRYKSET 

1. KAIKKIA KXYMLÖITX KOSKEVAT MÄRXYKSET 

Jätehuo ito laki 11 § 1. Kiinteistön haltijan on huolehdittava 

jätteiden keräilyn järjestämisestä kiinteis-

töllä sen mukaan kuin asetuksella säädetään 

ja kunnan jätehuoltoviranomainen 24 §:n no-

jalla on määrännyt tai erikseen määrää. 

2. Yleisen tien tienpitäjän 1 momentissa 

tarkoitettu velvollisuus koskee tiealueen 

lisäksi tien vierialuetta sekä liitännäis-

aluetta. 

Terveydenhoito- 
laki 

69 § (1. Jokaista asuin-, kokoontumis- ja työhuo-

neistoa sekä muuta työpaikkaa varten, mikäli 

niistä ei ole toisin säädetty, tulee olla 

tarkoituksenrnukainen käymälä sekä tarvittaes-

sa useampia käymäläitä.) 

2. Käymälä on siten sijoitettava ja raken-

nettava, että se voidaan helposti tyhjentää 

ja puhdistaa, sekä hoidettava niin, ettei 

siitä aiheudu terveydellistä haittaa. 

70 § (1. Huoneiston haltijan on huolehdittava 

käyrnälän puhtaanapidosta ja hoidosta.) Kim-

teistön omistaja on kuitenkin myös vastuussa 

käymälän tyhjentämisestä riittävän usein. 

71 § l.[Terveydenhoitlautakunta voi määrätä ra-

kennettavaksi yleisen käymälän kauppatorille, 

satama-alueelle, rautatieasemalle, linja- 

autoasemalle ja huvipuistoon sekä yleiseile 

leirialueelle tai uimarannalle samoin kuin 

muulle sellaiselle yleiselle paikalle, missä 

yleisöä suurehkossa määrässä oleskelee. 
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2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun yleisen 

käymälän rakentaminen sekä kunnossapito ja 

hoitaminen on sen suoritettava ja kustannet-

tava, jonka hallinnassa edellä mainittu ylei- 

nen paikka tai laitos on. 

Terveydenhoito- 77 § 1. Viemärin puuttuessa on väestökeskuksessa 
asetus 	

virtsa ja muut juoksevat jätteet koottava 

tarkoituksenmukaisiin, tiiviisiin ja kannel-

lisiin säiliöihin, jotka on tyhjennettävä 

riittävän usein. 'erveydenhoitlautakunnan 

luvalla saa juoksevat jätteet kuitenkin joh-

taa pois muulla tavalla tai koota ne sekä 

kuivakäymälän ulosteet ja virtsa hoidettuun 

kompostiin, jos se voi tapahtua likaamatta 

asuntojen sekä työ- ja kokoontumispaikkojen 

läheisyydessä olevaa maata taikka pilaamatta 

kaivoa, lähdettä, muuta vedenottopaikkaa 

tai uimarantaa. Jäteveden johtamisesta toisen 

maalla olevaan ojaan ja viemäriin on erikseen 

säädetty. 

2. Muualla kuin väestökeskuksessa on juokse-

vien jätteiden oisjohtaminen tai kuljetta-

minen järjestettävä sopivalla tavalla siten, 

ettei synny 1 momentissa tarkoitettua ter-

veydellistä haittaa. 

78 § 1. Kuivakäymälää, joka sijaitsee asuinraken-

nuksen ulkopuolella, ei saa sijoittaa niin 

lähelle katua, tietä tai muuta yleistä paikkaa 

taikka talousveden ottopaikkaa, että siitä voi 

syntyä terveydellistä haittaa. Niin ikään on 

käymälän sijoittaminen kielletty asuinraken-

nuksen tai elintarvikehuoneiston välittämään 

läheisyyteen siten, että siitä leviää niihin 

hajua tai että se muulla tavoin aiheuttaa ter-

veydellistä haittaa. 

2. Rakennuksessa oleva kuivakäymälä on niin 

•sijoitettava, ettei se ole välittömässä yh-

teydessä asuinhuoneeseen tai keittiöön. 
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79 § 	1. Käymälässä on oltava riittävä ilman- 

vaihto. Väestökeskuksessa on kuivakäymäläs-

sä oltava nestettä läpäisemätön alusta, joka 

on niin rakennettava, ettei likaa pääse 

valumaan maahan. Muuallakin kuin väestö- 

keskuksessa voi 	erveydenhoitlautakunta 

määrätä käymälään rakennettavaksi tiiviin 

alustan pohjaveden saastumisen estämiseksi. 

2. VESIKYMLÖIT KOSKEVAT ERITYISMiRYKSET 

Terveydenhoito- 69 § 
laki 

3. Vesikäymälän rakentaminen on sallittua 

vain Eervevaenhoitlautakunnan luvalla, 

jollei käymälää ole liitetty tarkoituksen-

mukaisella tavalla yleiseen viemäriin. 

Vesilaki 	18 § 	1. Viemäreistä alueella, jolle on vahvis- 

tettu asemakaava, on säädetty erikseen. 

Milloin viemäri jatkuu asemakaava-alueen 

ulkopuolelle, on viemäristä tältä osin sa-

moin kuin viemäreistä alueella, jolle on 

vahvistettu asemakaava, vastaavasti voimas-

sa, mitä 6 luvun 35 §:ssä on säädetty oji-

tuksesta. 

19 § 	1. Vesikäymälästä tuleva jätevesi, joka kul- 

kee avouomassa tai päästetään maahan, on en-

nen sen uomaan tai maahan päästärnistä johdet-

tava asianmukaisesti tehdyn saostuskaivon 

kautta, mikäli asetuksella ei ole määrätty 

muunlaista puhdistuslaitetta tehtäväksi. 

2. Asetuksella voidaan määrätä, että muukin 

kuin 1 momentissa tarkoitettu jätevesi, jo-

ka kulkee avouomassa tai päästetään maahan 

ja josta saattaa aiheutua huomattavaa hait-

taa, on johdettava asianmukaisen puhdistus- 

laitteen kautta. 

3. Tämän pykälän säännökset eivät koske 

aluetta, jolle on vahvistettu asemakaava. 
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