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Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan erityisesti oman lähiympäristön laatua ja turvataan 
puhdas juomavesi. Jätevesien puhdistamisella hidastetaan lisäksi vesistöjen rehevöitymistä ja este-
tään pohjavesien pilaantumista.

Ympäristönsuojelulaissa on säädetty jäteveden puhdistamisvelvollisuudesta. Lain perusteella anne-
tussa asetuksessa määrätään, kuinka hyvin jätevedet on käsiteltävä ennen niiden päästämistä ympä-
ristöön. 

Jätevesien vaikutus ympäristöön voi tuntua vähäiseltä, mutta kyseessä ovat noin miljoonan asukkaan 
ja lisäksi noin puolen miljoonan kesämökin jätevedet. Haja-asutuksen jätevedet kuormittavat vesistöjä 
enemmän kuin niiden noin neljän miljoonan asukkaan, jotka kuuluvat viemäriverkostoon. 

Tässä oppaassa kerrotaan kuinka lainsäädännön vaatimukset voi täyttää. Lisäksi oppaassa on hyö-
dyllisiä yhteystietoja ja linkkejä. 

Jätevesiasioissa kannattaa aina kysyä neuvoa omasta kunnasta. Lisäksi jätevesijärjestelmän suunnit-
telussa, asentamisessa ja huoltamisessa tulee käyttää alan ammattilaisia.

Opas pohjautuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2004 laatimaan oppaaseen Jätevesien käsittely haja-asutusalueella  
(Opassarja, opas nro 3). 

Kuva:  Minna Nummelin
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Käsittelyvaatimukset

Talousjätevesien käsittelystä ja joh-
tamisesta viemäriverkostojen ulko-
puolisilla alueilla on säädetty ym-
päristönsuojelulaissa (527/2014) ja 
valtioneuvoston antamassa ns. hajajä-
tevesiasetuksessa (209/2011).

Jätevesien puhdistamisvelvollisuus 
koskee kaikkia niitä talousjätevesiä, 
joita ei johdeta viemäriverkostoon. Se 
pitää sisällään mm. asuinrakennuk-
sista, loma-asunnoilta, toimistoista, 
karjatilojen maitohuoneista sekä kodin 
yhteydessä olevasta elinkeinotoimin-
nasta syntyvät keittiö, pesu- ja käymä-
läjätevedet. 

Säädettyjä käsittelyvaatimuksia ei 
sovelleta sellaisen kiinteistön jäteve-
sijärjestelmään, jonka kiinteistöllä va-
kituisesti asuva haltija tai haltijat ovat 
9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuot-
ta. Tällöinkään jätevesistä ei saa aiheu-
tua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kiinteistöllä tulee olla käyttökohtee-
seen soveltuva käsittelyjärjestelmä. Se 
tulee suunnitella, rakentaa, käyttää ja 
huoltaa siten, että jäteveden orgaani-

sesta aineesta saadaan puhdistettua 
80 %, fosforista 70 % ja typestä 30 %.

Jotta puhdistustulosta voitaisiin ar-
vioida, asetuksessa on määritetty haja-
asutuksen kuormitusluku eli keskimää-
räiset pitoisuudet käsittelemättömän 
jäteveden sisältämälle orgaaniselle 
ainekselle, typelle ja fosforille. Näihin 
pitoisuuksiin verrataan puhdistettua jä-
tevettä, jolloin saadaan selville, onko 
puhdistustulos riittävä. 

Kun puhdistuskykyä verrataan lasken-
nalliseen kuormituslukuun voi jo pelkillä 
puhdistusainevalinnoilla tai kuivakäy-
mälän käytöllä keventää puhdistuslait-
teelle asetettuja puhdistusvaatimuksia.

Kunnat voivat antaa jäteveden käsit-
telystä myös paikallisia määräyksiä. 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksil-
lä voidaan antaa 
•	 kiristettyjä puhdistusvaatimuksia 

 herkille alueille, kuten vesistöjen 
 ranta-alueille tai pohjavesialueille 

•	 kieltää kokonaan puhdistettujen 
 jätevesin maahan johtaminen 

•	 asettaa ohjeellisia suojaetäisyys- 
 vaatimuksia. 

Jäteveden käsittely
YMpärISTöNSuOJeLuLaIN MuKaaN JäTevedeT ON JOHdeTTava Ja KäSITeLTävä 

SITeN, eTTeI NIISTä aIHeudu YMpärISTöN pILaaNTuMISeN vaaraa

K
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Kunnan ympäristönsuojelumää-
räykset löytyvät yleensä kunnan 
Internet-sivuilta tai niitä voi tie-
dustella kunnasta.
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vähäisten jätevesien käsittely 
Jos vesi kannetaan tai pumpataan 
käsin sisään, jätevesiä syntyy vähän. 
Myös loma-asunnoilla, joihin tulee pai-
nevesi mutta ei kuitenkaan ole läm-
minvesivaraajaa, voidaan vedenkäyttö 
yleensä luokitella vähäiseksi. Tällöin 
jätevedet eivät vaadi varsinaista käsit-
telyä, mutta ne on kuitenkin hyvä joh-
taa esimerkiksi imeytyskaivon tai -pe-
säkkeen kautta maahan.
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Kuntakohtaiset vaatimukset tulee aina selvittää 
omasta kunnasta! 

Lainsäädäntö ja kunnalliset määräykset eivät mää-
rää sitä, millä menetelmällä jätevedet on puhdistet-
tava, vaan sen, miten puhtaaksi jätevesi on saa-
tava. 

Vaikka jäteveden puhdistustulokset olisivat vaa-
timusten mukaiset, puhdistettu vesi on edelleen 
jätevettä, joka voi pilata ympäristöä. Ei siis ole sa-
ma, mihin puhdistetut jätevedet johdetaan.

Ympäristönsuojelulain jätevesien yleinen  
puhdistamisvelvollisuus

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäris-
tölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympä-
ristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön 
taikka ojaan, tekolammikkoon tai noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet 
voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niis-
tä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Ympäristönsuojelulaki ja hajajätevesiasetus löytyvät Internet-osoitteesta
www.finlex.fi tai Suomen ympäristökeskuksen hajajätevesisivustolta: www.ym-
paristo.fi/hajajatevesi
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Kuivakäymälä helpottaa 
jätevesien käsittelyä

vesivessan huuhteluun kuluu päivittäin 
noin 40 litraa puhdasta vettä. Huuh-
teluvesi vie mukanaan ravinteet, jot-
ka voitaisiin käyttää hyödyksi paikan 
päällä. 

Kuivakäymälän käyttö keventää jä-
tevesien käsittelytarvetta ja puhdasta 
vettä säästyy. Lisäksi ravinteet voidaan 
hyödyntää kompostoimalla käymälä-
jätteet puutarhamullaksi.

Kuivakäymälöistä kerrotaan tämän 
oppaan sivulla 15.

aikataulu
uudisrakentamisen tai lupaa edellyttävän 
korjausrakentamisen yhteydessä jäteve-
sijärjestelmä on samalla rakennettava tai 
muutettava vaatimusten mukaiseksi.

vanhat käyttökuntoiset järjestel-
mät, jotka eivät täytä asetettuja vaati-
muksia, on saneerattava viimeistään 
15.3.2016 mennessä.

Vesikäymälän jätevedet on aina 
käsiteltävä. 

Edes vähäisiä käsittelemättömiä 
jätevesiä ei saa koskaan johtaa 
suoraan vesistöön.

Kunnan viranomainen voi erillisestä 
hakemuksesta myöntää kiinteistökoh-
taisen poikkeuksen. poikkeus voidaan 
myöntää enintään viideksi vuodek-
si kerrallaan. edellytyksenä on, että 
ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta 
voidaan pitää vähäisenä verrattuna 
käsittelemättömän talousjäteveden 
kuormitukseen ja parannustoimia voi-
daan pitää kiinteistön haltijalle kohtuut-
tomina (korkeat kustannukset tai tekni-
nen vaativuus). 

Kohtuuttomuuden arvioinnissa huo-
mioidaan
•	 viemäriverkon laajentuminen  

 alueelle
•	 korkea ikä ja muut vastaavat  

 elämäntilanteeseen liittyvät erityi- 
 set tekijät

•	 kiinteistön haltijan sosiaalinen 
 suorituseste (pitkäaikainen työttö- 
 myys tai sairaus).
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jätevesisanastOa

vähäinen jätevesi
vesi kannetaan tai pumpataan kä-
sin sisään tai kiinteistöllä ei ole läm-
minvesivaraajaa ja vettä käyttäviä 
kalusteita (pesukonetta, suihkua 
ym.)

harmaa vesi
peseytymisessä, ruoanlaitossa, as-
tianpesussa ja pyykinpesussa syn-
tyvät jätevedet

Musta vesi
Harmaat vedet + vesikäymälän 
huuhteluvedet
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Selvitys 

asetuksen mukaan jokaisella kiinteistöl-
lä tulee olla selvitys omasta jäteveden 
käsittelyjärjestelmästä. Selvitys tulee 
olla, vaikka kyseessä olisi mökki, johon 
vesi kannetaan tai pumpataan käsin.

Selvityksen perusteella arvioidaan, 
tarvitseeko jäteveden käsittelyjärjes-
telmää parantaa. Lisäksi, jos kiinteistö 
myydään, uusi omistaja näkee selvi-
tyksestä, miten jätevedet kiinteistöllä 
käsitellään.

Selvityksen sisältö
Selvitykselle ei ole määrätty tiettyä 
muotoa, mutta siinä on oltava seuraa-
vat tiedot:
•	 kuvaus jäteveden käsittelyratkai- 

 susta
•	 arvio ympäristöön joutuvasta   

 kuormituksesta ja vaatimusten   
 täyttymisestä

•	 asemapiirros, johon on merkit-  
 ty jätevesijärjestelmän sijainti ja  
 jätevesien purkupaikat

•	 jätevesijärjestelmän käytön, hoi- 
 don, huollon ja valvonnan kan- 
 nalta tarpeelliset tiedot.

Mistä saa apua?

valmiin selvityslomakepohjan voi saa-
da kunnasta tai kunnan Internet-sivuil-
ta. Kuntien lomakkeita on koottu myös 
Suomen vesiensuojeluyhdistysten lii-
ton Internet-sivuille. Myös monet muut 
tahot ovat tehneet mallilomakkeita, joi-
ta voi käyttää. 

Mallilomakkeita löytyy seuraavista 
Internet-osoitteista:

www.ymparisto.fi/hajajatevesi
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi >lomak-
keet

Tee asemapiirros ja järjestelmän ra-
kennepiirros huolellisesti, koska ne 
helpottavat järjestelmän toimivuuden 
arviointia ja voivat selvittää lomak-
keessa mahdollisesti olevia ristiriitai-
suuksia.

Jos jäteveden käsittelyjärjestelmä on 
vanha, ja sen kunnon arvioiminen tun-
tuu vaikealta, selvityksen tekemisessä 
kannattaa käyttää asiantuntijan, esi-
merkiksi jätevesisuunnittelijan apua. 

Suunnitelma 

Jäteveden käsittelyjärjestelmästä on 
tehtävä asetuksen mukainen suunni-
telma silloin, kun kiinteistölle raken-
netaan uusi jäteveden käsittelyjär-
jestelmä tai kun vanhaa järjestelmää 
parannetaan. Suunnitelma tarvitaan 
liitteeksi rakennus- tai toimenpidelupa-
hakemukseen tai rakentamista koske-
vaan ilmoitukseen.

Majoitus- ja ravintolapalveluista sekä 
muista elinkeinoista tulevien jätevesien 
käsittely on aina suunniteltava sen mu-
kaan, kuinka paljon ne kuormittavat ym-
päristöä. esimerkiksi maitohuoneiden 
jätevesissä on maitoa ja pesussa tar-
vittavia voimakkaita kemikaaleja, joten 
asumisjätevedelle tarkoitetut puhdistus-
menetelmät eivät sellaisenaan sovi.

Selvitys säilytetään kiinteistöllä. Se 
on pyydettäessä esitettävä valvon-
taviranomaiselle. Selvitys ei ole uu-
den järjestelmän suunnitelma. 

MitOitus

asuminen:  
huoneistoalan neliömetrit jaet- 
tuna luvulla 30, mitoitus kuitenkin 
aina vähintään viidelle hengelle.
Majoituspalvelut:  
majoituspaikkojen enimmäismäärä. 
Ravitsemuspalvelut:  
asiakaspaikkojen määrä jaettuna 
luvulla 3. 
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut:  
majoituspaikkojen enimmäis- 
määrä + asiakaspaikkojen määrä 
jaettuna luvulla 3
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Suunnittelun eteneminen

Hankitaan pätevä suunnittelija!

Selvitetään, millaisia erityismääräyksiä 
alueella on. aluetta voivat koskea
•	 kaavamääräykset
•	 rakennusjärjestys
•	 ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristönsuojelumääräyksistä sel- 
viää muun muassa, onko alueelle 
määrätty suojaetäisyysvaatimuksia tai 
tiukempia päästövaatimuksia.

Tutustutaan kohteeseen ja selvite-
tään varsinaiseen suunnitelmaan tar-
vittavia asioita. 

Tarvitaan
•	 kartta, josta selviävät tontin rajat,  

 rakennukset, tiet, ojat, vesistöt,  
 korkeuskäyrät, kaivot sekä ole-  
 massa olevat jätevesijärjestelmät

•	 tuloputken, mahdollisen purku-  
 paikan sekä kallion ja pohjave-  
 den pinnankorkeudet

•	 lähellä olevien vesistöjen sijainnit  
 ja pinnankorkeudet (myös tulva - 
 rajat)

•	 omat ja naapureiden talousve- 
 sikaivot ja vedenottamot, mahdol- 
 listen pohjavesialueiden rajat

•	 maalaji ja maaperän kaivuominai- 
 suudet

•	 imeytyskoe, jos suunnitellaan  
 maahanimeyttämöä (imeyttä-  
 minen on harvoin mahdollista   
 Lounais-Suomessa).

Suunnitelman on oltava riittävän yksi-
tyiskohtainen, jotta sen avulla voidaan 
rakentaa vaatimukset täyttävä järjes-
telmä ja valvoa rakentamista. 

Suunnitelmassa tulee olla seuraavat 
tiedot:
•	 jätevesijärjestelmän rakenne,   

 toimintaperiaate sekä mitoitustie- 
 dot

•	 putkien, laitteiden ja purkupaikan  
 sijainti sekä korkeusasema   
 suhteessa jätevesijärjestelmän 
 vaikutuspiirissä sijaitseviin raken- 
 nuksiin, vedenottamoihin, pinta-  
 ja pohjavesiin

•	 käsittely- ja purkupaikan mita- 
 tut  pinta- ja pohjaveden pinnan 
 korkeudet sekä perustellut arviot  
 edellä mainittujen vedenpinto- 
 jen ylimmistä korkeuksista ja sii- 
 tä, miten jätevesijärjestelmä toi- 
 mii, kun pinnankorkeudet muuttu- 
 vat

•	 hälytys- ja valvontalaitteiden toi- 
 minta

•	 säännöllistä hoitoa ja huoltoa 
 vaativat kohteet sekä hoitoon ja  
 huoltoon tarvittavat rakenteet ja 
 kulkureitit

•	 suunniteltu puhdistustulos (luo- 
 tettavia puhdistustuloksia löytyy 
 Suomen ympäristökeskuksen  
 ylläpitämän puhdistamosivuston 
	 www.ymparisto.fi/puhdistamosi- 
 vusto  kautta)

•	 arvio jätevesien ympäristökuormi- 
 tuksesta

•	 näytteenottokohdat, joista voi 
 daan ottaa näytteitä puhdista- 
 moon tulevasta ja siitä lähtevästä 
 vedestä.

Tarkat ohjeet suunnitelman sisällöstä 
löytyvät hajajätevesiasetuksen liitteis-
tä.

Suunnittelijoiden ja muiden alan asian-
tuntijoiden yhteystietoja löytyy Internet-
osoitteista:

www.vesiensuojelu.fi/jatevesi >alan 
yrittäjiä
www.valonia.fi/jatevesi >alan yrittäjät

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, et-
tä jätevesijärjestelmä suunnitellaan ja 
rakennetaan asetuksen mukaisesti ja 
että sitä käytetään ja huolletaan siten, 
että se täyttää säädetyt puhdistusvaa-
timukset. Näin ollen kannattaa palkata 
ammattitaitoiset ammattilaiset hoita-
maan järjestelmän suunnittelun, toteut-
tamisen sekä ylläpidon.
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Käyttö- ja huolto-
ohjeet

Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on 
oltava ajantasaiset käyttö- ja huolto-
ohjeet. Ohjeet on siis tehtävä myös 
esimerkiksi saostussäiliöiden tyhjen-
tämisestä. vain jos vesi kannetaan tai 
pumpataan käsin sisään kiinteistöön, ja 
jos kiinteistöllä on kuivakäymälä, käyt-
tö- ja huolto-ohjeita ei tarvitse tehdä.

Oikea käyttö ja säännöllinen huol-
to pidentävät järjestelmän ikää ja eh-
käisevät vikoja. Lisäksi, jos kiinteistö 
myydään, uusi omistaja näkee käyttö- 
ja huolto-ohjeista, kuinka järjestelmää 
käytetään ja hoidetaan.

Ohjeiden sisältö

Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava 
sellaiset, että niiden avulla jätevesi-
järjestelmää voi käyttää turvallisesti ja 
niitä noudattamalla järjestelmä toimii 
asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee olla 
seuraavat tiedot:
•	 ohjeet normaalista käytöstä
•	 ohjeet vikatilanteen varalle
•	 kohteet, jotka vaativat säännöllis- 

 tä huoltoa ja tarkkailua
•	 määräaikaistarkastukset
•	 suunnittelijan, rakentajan ja huol- 

 losta sekä valvonnasta vastaa- 
 vien yhteystiedot

Järjestelmän käytöstä ja huollosta on 
pidettävä kirjaa.
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Suunnitelman osaavat 
parhaiten tehdä vesi-
huoltoon perehtyneet 
suunnittelijat, jotka teke-
vät tarvittavat esiselvi-
tykset paikan päällä. 

Ohjeet on pidettävä ajan 
tasalla ja järjestelmää 
on käytettävä ja huollet-
tava ohjeiden mukaan.

Tarkat ohjeet käyttö- ja huolto-ohjei-
den sisällöstä löytyvät hajajätevesiase-
tuksen liitteistä.

Mistä saa apua?
pienpuhdistamon mukana tulee aina 
järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Mikäli rakennetaan maapuhdistamo, 
käyttö- ja huolto-ohjeet saa suunnitteli-
jalta tai laitetoimittajalta. Heiltä voi tar-
vittaessa kysyä neuvoa myös olemas-
sa olevan maapuhdistamon käyttö- ja 
huolto-ohjeiden tekemiseen.

Käyttö- ja huolto-ohjeiden malleja löy-
tyy myös Internet-osoitteesta:

www.vesiensuojelu.fi/jatevesi >käyttö- 
ja huolto-ohjeet
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raKeNNuSvaLvONTavIraNOMaINeN vaLvOO, eTTä JäTeveSIJärJeSTeLMä SuuNNITeLLaaN Ja raKeNNeTaaN aSeTuKSeN 

MuKaISeSTI. YMpärISTöNSuOJeLuvIraNOMaINeN vaLvOO JärJeSTeLMäN TOIMIvuuTTa.

viranomaisten työnjako

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
•	 antaa neuvontaa
•	 arvioi, onko jätevesijärjestelmän  

 suunnittelija pätevä ja täyttääkö   
 suunnitelmat asetuksen vaati- 
 mukset

•	 pyytää tarvittaessa asiantuntija- 
 lausunnon ympäristönsuojeluvi- 
 ranomaiselta 
 - jos rakennushanke on vireillä 
 tavanomaista herkemmällä alu- 
 eella eli rannalla, pohjavesialu- 
 eella tai tiheästi asutulla alueella 
 - jos suunniteltu käsittelyratkaisu 
 on tavallisesta poikkeava

•	 hyväksyy suunnitelman raken- 
 nus- tai toimenpideluvan tai ra- 
 kentamisesta koskevan ilmoituk- 
 sen yhteydessä

•	 varmistaa, että järjestelmä on 
 rakennettu suunnitelman mukaan 
 ja että kiinteistön käyttöönoton 
 yhteydessä rakennuksen omis- 
 tajalla on järjestelmän käyttö- ja  
 huolto-ohjeet.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
•	 antaa neuvontaa
•	 valvoo, että järjestelmä toimii 

 asetuksen vaatimusten mukai- 
 sesti ja että sitä käytetään ja 
 huolletaan laitetoimittajan ohjei- 
 den ja kunnan määräysten mu- 
 kaisesti

•	 puuttuu tarvittaessa laiminlyöntei- 
 hin

•	 antaa asiantuntija-apua raken- 
 nusvalvontaviranomaiselle.

Järjestelmän rakentaminen ja muutta-
minen edellyttää luvan hakemista.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjes-
telmän rakentaminen tai muuttami-
nen vaatii maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen mukaan toimenpideluvan 
hakemista. Joidenkin kuntien raken-
nusjärjestyksessä lupamenettelyä on 
kevennetty niin, että ilmoituksen teke-
minen riittää. Tällöinkään jätevesijär-
jestelmän toteuttamiseen ei voi ryhtyä 
ennen suunnitelmien teettämistä.

rakennusvalvonta- 
viranomaisen tehtävät

Ympäristönsuojelu- 
viranomaisen tehtävät
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vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon 
liittyminen on helppo ja vesiensuojelun 
kannalta paras ratkaisu. Tällöin jäteve-
det käsitellään kunnan jätevedenpuh-
distamolla valvotusti.

vesihuoltolaitos vastaa viemäriver-
kon toimivuudesta ja puhdistamosta. 
Kiinteistönomistaja puolestaan vastaa 
talon sisäisestä viemäröinnistä ja tont-
tiviemäröinnistä sekä siitä, että viemä-
riin ei joudu mitään sinne kuulumaton-
ta (katso s. 23).

viemäröinti voidaan toteuttaa joko 
viettoviemäröintinä tai paineviemäröin-
tinä. Yleensä asemakaava-alueille tai 
tiiviisiin taajamiin rakennetaan vietto-
viemäri, jos maaston korkeusvaihtelut 
sen sallivat. Haja- asutusalueella pai-
neviemäröinti on kuitenkin usein viet-
toviemäröintiä edullisempi vaihtoehto.

paineviemäröinnissä jätevedet pum-
pataan yleiseen viemäriin tai kylä-
puhdistamoon. Kiinteistö voi hankkia 
oman kiinteistöpumppaamon tai sitten 

Käsittelyvaihtoehdot jätevesille

vesihuoltolaitoksen 
viemäriverkkoon liit-
tyminen

useampi kiinteistö liitetään samaan 
pumppaamoon.

Jos haja-asutusalueelle rakennetaan 
uusi vesijohto, paineviemäriputkisto 
kannattaa asentaa samalla.

paineviemäröinti on edullinen, sillä
•	 putkiston rakentamisessa voi- 

 daan käyttää samaa tekniikkaa  
 kuin vesijohdon rakentamisessa

•	 asentamiseen ei tarvita syviä  
 kaivantoja, koska korkeusvaihte- 
 lut eivät haittaa

•	 räjäytyksiä tai louhintoja tarvitaan 
 harvoin, koska kalliot ja muut 
 esteet voidaan kiertää tai ylittää.

potentiaaliset viemäröinti-
alueet Lounais-Suomessa
Lounais-Suomen osalta on laadittu sel-
vitys alueista, joilla paineviemäröinnin 
rakentaminen on kannattava ratkaisu. 
raportissa on esitetty alustavia kus-
tannusarvioita alueiden viemäröinnis-
tä. Selvitys käsittää varsinais-Suomen 
ja Satakunnan, ja selvityksen aineisto 
on ladattavissa Internetistä. Selvitys 
on päivitetty vuoden 2012 aikana.
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kartta-aineistot:  
kartta.lounaispaikka.fi	 >Yhteiskunta 
>vesihuolto ja viestintä >potentiaaliset 
viemäröintialueet 2013

Raportti: www.doria.fi/ely-keskus

Jätevesihuolto-osuus-
kunta tai -yhtymä

Mikäli kunnan viemäriverkkoon liittymi-
nen ei ole mahdollista, asukkaat voi-
vat perustaa vesihuolto-osuuskunnan 
tai muun yhteenliittymän. Osuuskunta 
rakennuttaa viemäriverkon, jota pitkin 
jätevedet johdetaan joko kunnan puh-
distamolle tai kyläpuhdistamoon.

Osuuskunta kannattaa perustaa ai-
nakin silloin, kun kiinteistökohtaiset 
järjestelmät tulisivat kalliimmaksi kuin 
jäteveden yhteinen viemäröinti ja kä-
sittely tai  jos kiinteistökohtaisten jär-
jestelmien rakentaminen on teknisesti 
vaativaa tai jopa mahdotonta.

Osuuskunnan perustaminen on yksi 
keino nopeuttaa yhteisen vesihuollon 
levittäytymistä alueelle. Toiminta voi-
daan sulauttaa myöhemmin kunnan 
vesihuoltolaitokseen.

Osuuskunnan kannattaa varmistaa, 
että sen rakennuttama viemärijärjes-
telmä sopii yhteen kunnallisen viemä-
riverkoston kanssa. Näin osuuskunnan 
toiminta voidaan myöhemmin siirtää 
kunnan vesihuoltolaitokselle.

paras vaihtoehto on johtaa jätevedet 
kunnallisen vesihuoltolaitoksen viemä-
riverkkoon ja sen puhdistamolle käsi-
teltäviksi. Mikäli näin ei voida tehdä, 
voidaan hankkia oma pienpuhdistamo 
eli ns. kyläpuhdistamo, jonne jäteve-
det johdetaan. Myös kunta voi vastata 
pienpuhdistamon hoidosta ja laskuttaa 
siitä osuuskuntaa. Kyläpuhdistamoista 
kerrotaan sivulla 15.

useimmista kunnista löytyy ajantasai-
nen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 
Suunnitelmasta käy ilmi, minne kunnas-
sa suunnitellaan vesijohdon ja viemäri-
verkon rakentamista. asukkaan kan-
nattaa tutustua suunnitelmaan ennen 
jäteveden käsittelyratkaisun valinta.

Liittymisvelvollisuus

Kunnat voivat tarvittaessa määrit-
tää vesihuolto-osuuskunnalle toi-
minta-alueen. Toiminta-alueilla on 
pääsääntöisesti liittymisvelvolli-
suus vesihuoltoverkostoihin. Taa-
jama-alueella liittymisvelvollisuus 
on aina. Taajaman ulkopuolella on 
muutamia tilanteita, jolloin liittymis-
velvollisuutta viemäriin ei ole. Mikäli 
kiinteistön vesihuoltolaitteistot on ra-
kennettu ennen laitoksen toiminta- 
alueen hyväksymistä ja lisäksi jäteve-
sien johtamisessa ja käsittelyssä nou-
datetaan ympäristönsuojelulain sään-
nöksiä, liittymisvelvollisuutta ei ole. 
Toisena poikkeuksen ovat kiinteistöt, 
joilla ei ole vesikäymälää ja pesuvedet 

käsitellään vaatimusten mukaisesti. 
Tällöin järjestelmän toteutusajankoh-
dalla ei ole merkitystä. 

Mikäli kunta on hyväksynyt osuus-
kunnalle toiminta-alueen ennen ve-
sihuoltolain (119/2001) muutosten 
voimaantuloa (1.9.2014), ei edellä 
mainitut poikkeukset ole voimassa 
vaan toiminta-alueella sijaitsevan kiin-
teistön tulee liittyä verkostoon.  

Laitoksella on aina velvollisuus liittää 
toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö 
verkostoonsa.

Maksut
Osuuskuntaan liittyviltä peritään 
osuuskuntamaksu. Liittyjiltä peritään 
verkostoon liittymisen yhteydessä liit-
tymismaksu sekä kulutukseen perus-
tuvaa käyttömaksua. Näiden lisäksi 
voidaan periä mittarimaksua, perus-
maksua ym. maksuja. Maksujen on ol-
tava sen suuruiset, että niillä saadaan 
pyöritettyä vesihuolto-osuuskunnan 
toimintaa ja pidettyä järjestelmä kun-
nossa.

vastuut
Liittyjä vastaa siitä, että omat viemä-
rijärjestelmät ovat kunnossa. Hän ei 
myöskään saa päästää viemäriin mi-
tään sinne kuulumattomia aineita tai 
esineitä.

vesihuolto-osuuskunta vastaa ta-
loudestaan ja toimintansa ympäris-
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tövaikutuksista. Näin ollen jäteveden 
käsittelymenetelmä ja purkupaikka 
kannattaa valita huolellisesti sekä pi-
tää verkosto kunnossa.

Yhteisen vesihuollon järjes-
tämiseen tarvitaan

•	 innostunut puuhahenkilö
•	 talkoohenkeä
•	 maanomistajien kirjalliset luvat 

 johtojen ja muiden laitteiden si- 
 joittamiseen

•	 kunnan ja kunnallisen vesihuol- 
 tolaitoksen tukea (mahdolliset  
 avustukset, lainojen takaukset,  
 asiantuntija-apu )

Yhteisen vesihuollon toteuttamiseen 
voi hakea avustusta. Katso tukimah-
dollisuudet sivulta 25.

Lisätietoa vesiosuuskunnan perusta-
misesta löytyy varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
Ympäristöoppaasta 1/2010 vesihuolto-
osuuskunta	 (www.doria.fi/ely-keskus)	
ja uudenmaan ympäristökeskuksen op-
paasta vesiosuuskunnan aBC (2005) .
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vesihuoltolain velvoitteita

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteis-
tönsä vesihuollosta. Kunnan on kui-
tenkin järjestettävä vesihuolto, jos 
suurehkon asukasjoukon tarpeet 
taikka terveydelliset tai ympäristön-
suojelulliset syyt sitä vaativat.

Kunta määrittää osuuskunnalle 
toiminta-alueen, mikäli kiinteistön 
liittäminen vesihuoltolaitoksen ver-
kostoihin on tarpeen toteutuneen tai 
suunnitellun yhdyskuntakehityksen 
vuoksi. uuden vesihuoltolain mu-
kaan laitoksen koolla ei ole enää 

merkitystä vaan toiminta-alueen 
tarve määritellään yhdyskuntakehi-
tyksen tarpeen kautta. 

Toiminta-alueen tulee olla sel-
lainen, että laitos kykenee huo-
lehtimaan vastuullaan olevasta 
vesihuollosta taloudellisesti ja asi-
anmukaisesti. Lisäksi maksujen tu-
lee olla kohtuullisia ja tasapuolisia. 
Toiminta-alue sekä sillä sijaitsevat 
taajamat tulee esittää kartalla, jonka 
tulee olla yleisesti saatavilla esim. 
netissä. 
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Toimintamuoto
Osuuskunta on yleisin yritysmuoto ve-
sihuollon toteutuksessa. enintään kym-
menen kiinteistön yhteiset vesihuol-
tojärjestelyt voidaan toteuttaa myös 
vapaamuotoisena yhteenliittymänä eli 
järjestäytymättömänä vesihuoltoyhty-
mänä. Tällaisella yhtymällä itsellään 
ei ole oikeuksia ja velvollisuuksia vaan 
sitoumukset ja velvollisuudet koskevat 
kaikkia osallisia henkilökohtaisesti. 

Yhteinen järjestelmä

Yhden tai useamman naapurin kans-
sa kannattaa rakentaa yhteinen jäte-
veden käsittelyjärjestelmä etenkin, jos 
talot sijaitsevat lähekkäin. Yhteinen jär-
jestelmä tulee yleensä selvästi edulli-
semmaksi kuin erilliset järjestelmät. Li-
säksi puhdistamot toimivat paremmin 
yhteiskäytössä, koska silloin jätevesi-
kuormitus on tasaisempi.

vapaamuotoinen  
yhteenliittymä 

Sitoumukset ja velvollisuudet kos-
kevat kaikkia osallisia henkilökoh-
taisesti. Kirjallisten sopimusten te-
keminen on erittäin suositeltavaa.

Osuuskunnan  
perustaminen

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai 
useampi ja perustajat voivat olla 
henkilöitä tai yhteisöjä. perustami-
sen yhteydessä laaditaan perus-
tamissopimus, jossa on säännöt. 
Jäsenet eivät vastaa henkilökoh-
taisella omaisuudellaan osuuskun-
nan veloista. Toimintaa säätelee 
osuuskuntalaki.
Tietoa osuuskunnan perustami-
sesta löytyy pellervo-Seuran si-
vuilta osoitteesta www.pellervo.
fi.	 Vesilaitosyhdistyksen	 Internet-
sivuilta löytyy mallisäännöt vesi-
osuuskunnalle:	 www.vvy.fi	 >VVY	
ohjeet ja mallit. 

Osakeyhtiön  
perustaminen

perustajia voi olla yksi tai useam-
pia, ja perustajat voivat olla hen-
kilöitä tai yhteisöjä. Minimipääoma 
on 2 500 euroa. Osakkailla ei ole 
henkilökohtaista vastuuta yhtiön 
velvoitteista vaan vastuu rajoittuu 
summaan, jonka osakas on mak-
sanut osakkeista. Yhtiön edustus-
oikeus on hallituksella. Toimintaa 
säätelee osakeyhtiölaki, jossa on 
selvät säännöt organisaatiosta, 
osakkaiden keskinäisistä suhteis-
ta ja hallintotavasta.  

Osuuskunnan ja osakeyhtiön 
on tehtävä ilmoitus kauppare-
kisteriin. 

Ilmoitus on tehtävä ennen toi-
minnan aloittamista.

www.ytj.fi	>Y-lomakkeet  
>perustamisilmoituslomak-
keet.

Viemäröinnin ja vesijohdon 
suunnittelu, rakentaminen 
ja tarvikkeet kannattaa aina 
kilpailuttaa. Mikäli hankkee-
seen on saatu julkista rahoi-
tusta, avustuspäätöksessä 
voidaan edellyttää kilpailu-
tusta. 
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Yhteiskäyttöön soveltuvat lähinnä 
pien- eli laitepuhdistamot. Suurimmat 
tällä hetkellä myynnissä olevat pien-
puhdistamot on mitoitettu yli 1 000 
hengelle. 

Myös maapuhdistamoja voidaan ra-
kentaa yhteiskäyttöön, mutta ne tarvit-
sevat paljon tilaa. Kyläpuhdistamoiksi 
sopivat myös bioroottorilaitokset, jois-
sa on mahdollista puhdistaa vielä suu-
rempia jätevesimääriä kuin maa- tai 
laitepuhdistamoissa.

Kyläpuhdistamoista kannattaa kysyä 
laitevalmistajilta. Yhteystiedot löytyvät 
Internet-osoitteesta:
www.ymparisto.fi/hajajatevesi >puh-
distamosivusto jätevesien käsittely-
menetelmistä > puhdistamolaitteiden 
ja -rakenteiden valmistaja ja maahan-
tuojia.

Hoito ja huolto
Kyläpuhdistamojen hoito ja huolto on 
järjestettävä toimivasti. valmistajan 
tai huoltoyrityksen kanssa kannattaa 
tehdä huoltosopimus, johon sisältyy 
määräaikaistarkastukset ja vikojen 
korjaaminen. Lisäksi tulee valita huol-
tohenkilö, joka käy viikoittain katso-
massa puhdistamon toimintaa. 

Kuivakäymälä 

Jos kiinteistöllä on kuivakäymälä, jäte-
vesien käsittely helpottuu, koska käsi-
teltäviksi jäävät ainoastaan pesuvedet. 
pesuvedet käsitellään maa- tai pien-
puhdistamossa, joista kerrotaan tämän 
oppaan sivuilla 18-22.

Hyvin toimiva kuivakäymälä on ha-
juton ja hygieeninen. Se on kätevä 
kesämökillä, mutta sopii myös ympä-
rivuotiseen käyttöön. Kuivakäymälän 
rakentaminen vaatii yleensä luvan. 
varmista luvantarve ja muut määräyk-
set kunnasta!

valinta
Kuivakäymälä on edullisempi ja ym-
päristöystävällisempi kuin vesivessa, 
mutta sen valintaan ja hoitoon kannat-
taa perehtyä hyvin. Käymälää valites-
sa tulee kiinnittää huomiota siihen, et-
tä valittu malli vastaa käyttäjän tarpeita 
ja että se on helppo huoltaa. Lisäksi 
käymäläjätteen jatkokäsittely on hyvä 
miettiä valmiiksi.

Kompostikäymälän voi sijoittaa si-
sään tai ulos. Jos kuivakäymälän sijoit-
taa sisälle, tähän on helpointa valmis-
tautua jo talon suunnitteluvaiheessa. 
ulos sijoitettavan kompostikäymälän 
voi rakentaa itse tai ostaa kaupasta. 

Sisään sijoitettavia kompostikäy-
mälöitä on erikokoisia. Käymälöissä, 
joissa on suuri säiliö, jäte ehtii maatua 
miltei valmiiksi, ja niiden tyhjennysväli 
voi olla vuosia. Säiliö sijoitetaan lämpi-
mään kellariin ja kosteus haihdutetaan 
tuulettamalla. 

pienemmissä malleissa jätteen kom-
postoituminen alkaa istuimen alla ole-
vassa säiliössä. Säiliö tyhjennetään 
muutaman viikon välein kompostoriin, 
missä massa maatuu loppuun. pienet 
mallit voidaan sijoittaa tavalliseen käy-
mälätilaan.

Monilokeroisissa kompostikäymälöis-
sä lokerot täytetään vuorotellen, jolloin 
täyttyneissä lokeroissa oleva massa 
saa maatua rauhassa.
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Myös vanhan puuseen voi helposti 
muuttaa kompostikäymäläksi, hyvät 
ohjeet löytyvät Käymäläseura Huussi 
ry:n Internet-sivuilta
www.huussi.net 
>Tietoa>ulkohuussit>Tee-se-itse

haihduttavat käymälät 
 
Haihduttavat käymälät ovat pie-
niä, sähkövastuksen avulla toimi-
via kuivakäymälöitä. Niissä virtsa 
haihdutetaan ja kiinteä jäte yleensä 
kuivatetaan ja jälkikompostoidaan. 
Haihdutuskäymälät sijoitetaan läm-
pimään tilaan ja ne tarvitsevat säh-
köä. Mallit sopivat sekä kesä- että 
ympärivuotiseen käyttöön.

erottelevat käymälät
erottelevia käymälöitä on sekä vet-
tä käyttäviä että vedettömiä mal-
leja. virtsa ohjataan erilliseen säi-
liöön ja käytetään lannoitteena ja 
kiinteä jäte kompostoidaan. virtsa 
voidaan tarvittaessa ohjata myös 
viemäriin. erottelevat käymälät si-
joitetaan lämpimään tilaan ja jotkut 
malleista tarvitsevat sähkö- ja vesi-
liitännän. erottelevat käymälät sopi-
vat sekä kesä- että ympärivuotiseen 
käyttöön.

vähävetiset käymälät

vähävetisessä käymälässä yhteen 
huuhteluun tarvitaan vettä noin 
0,5–3 litraa, kun normaalissa käy-
mälässä yksi huuhtelu vie 6–9 lit-
raa. vähävetinen käymälä kannat-
taa hankkia esimerkiksi silloin, kun 
jätevedet joudutaan keräämään 
umpisäiliöön. 
vähävetinen käymälä tarvitsee pai-
neveden, joka on joissakin malleis-
sa korvattu omalla vesisäiliöllä ja 
pumpulla.
veden määrää ei pidä vähentää lii-
kaa, koska huuhteluveden määrä 
vaikuttaa käymälän toimivuuteen 
ja sen käytön hygieenisyyteen.

Muita malleja
•	alipainekäymälät
•	pakastavat	käymälät
•	polttokäymälät
•	kemialliset	käymälät

Toiminta

valittavasta mallista riippumatta käy-
mälän ilmanvaihdosta tulee huolehtia. 
Hajut eivät tule asuintiloihin, kun ilma 
kiertää istuimen kautta ulos. Sähköi-
sellä tuulettimella voidaan vielä var-
mistaa ilman kulkeminen oikeaan 
suuntaan.

Kompostikäymälässä luonnon mikro-
bit ja bakteerit hajottavat käymäläjätet-
tä, joka jälkikompostoinnin jälkeen voi-
daan käyttää maanparannusaineena. 

Hoito
Hyvin hoidettu kompostikäymälä ei hai-
se. Joka käynnin jälkeen jätteen päälle 
lisätään peite- eli tukiainetta, joka sitoo 
kosteutta ja pitää jätteen ilmavana. Tu-
kiainetta on saatavissa pihalta; hara-
vointijätettä, lehtiä, pihakariketta ym. 
parhaiten peiteaineeksi sopii kuitenkin 
seos, jossa on lannoittamatonta ja kal-
kitsematonta turvetta sekä puuhaketta 
tai kutterinpurua ja olkea. Hapan turve 
sitoo kosteutta ja neutraloi emäksisen 
virtsan, ja puuhake pitää ilmavuuden 
hapen saamiseksi. 

Jätteiden hyödyntäminen
virtsa kannattaa käyttää lannoitteena, 
koska siinä on runsaasti kasvien tarvit-
semia ravinteita. virtsan voi myös kaa-
taa lehtikompostiin puuttuvan typen 
antajaksi ja kostukkeeksi.

ennen kuin virtsaa käyttää lannoittee-
na, sen voi varastoida joksikin aikaa, 
niin että siinä mahdollisesti olevat mik-
robit kuolevat. virtsalla voi lannoittaa 
esimerkiksi nurmikkoa, kukkapenkkiä ja 
puutarhaa. Sellaisenaan syötäville kas-
veille, kuten salaatille, sitä ei kuitenkaan 
suositella käytettävän. 
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Kiinteän käymäläjätteen voi kompostoida, 
jolloin siitä saa jälkikompostoinnin jälkeen 
puutarhamultaa.

Mikäli käymälämallissa syntyy suotonestettä 
eli kiinteän ulosteen läpi kulkeutunutta mus-
taa nestettä, sitä voidaan käsitellä ja käyttää 
kuten virtsaa; lannoitteena tai kompostin li-
säaineena. Käytössä tulee kuitenkin huoleh-
tia riittävän pitkästä varoajasta ennen käyt-
töä, koska suotonesteessä on ulosteperäisiä 
bakteereja. Suotonesteiden käsittelyyn löytyy 
markkinoilta myös kaupallisia tuotteita. 

virtsan ja suotonesteen johtamiseen ja hyö-
tykäyttöön liittyviä määräyksiä ja ohjeita kan-
nattaa kysyä omasta kunnasta.

Tietoa käymälöistä
Suomessa myytävien kompostikäymälöiden 
kuvaukset löytyvät Suomen ympäristökes-
kuksen Internet-sivuilta. Sivuilta löytyy myös 
käymälöiden valmistajien, maahantuojien ja 
myyjien yhteystietoja.

www.ymparisto.fi/hajajatevesi >puhdistamo- 
sivusto jätevesien käsittelymenetelmistä 
>Komposti- ja kuivakäymälät

Tietoa kuivakäymälöistä löytyy myös Internet-
osoitteista:

www.huussi.net
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi	 >Jätevedenkä-
sittelyn vaihtoehdot >Kiinteistökohtaiset järjes-
telmät >pesuvedet ja käymälätuote erillisinä
www.valonia.fi/jatevesi >Jätevesien käsittely-
menetelmät >Kuivakäymälät

Älä kaiva käymäläjätteitä maahan! Kom-
postoi jäte vaikka puutarhajätteen kanssa 
ja hyödynnä puutarhassa. 

Älä käytä kalkkia, sillä sen vaikutuksesta 
typpeä haihtuu ilmaan haisevana ammo-
niakkina.
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Maa- tai pien- 
puhdistamo

Kiinteistön kaikki jätevedet tai mikäli 
vessajätevedet erotellaan, niin pesu-
vedet käsitellään maa- tai pienpuhdis-
tamossa. ennen varsinaista puhdis-
tamista jätevedet esikäsitellään lähes 
aina saostussäiliössä.

Saostussäiliö
Saostussäiliössä jätevedestä erotel-
laan kelluvat ja laskeutuvat kiintoai-
neet. Sopiva saostussäiliö tulee valita 
käyttötarkoituksen mukaan. Yleislin-
jauksena voidaan todeta, että kaikkien 

jätevesien käsittelyyn tarvitaan 3-osai-
nen ja pelkkien pesuvesin käsittelyyn 
riittää 2-osainen saostussäiliö.

Jäteveden viipymän saostussäiliös-
sä tulee olla riittävän pitkä ja säiliön on 
oltava tiivis. Oikovirtaukset tulee estää 
ja eri osien välillä pitää olla T-haarat, 
jotta tuuletus toimii ja rasvat ja kellu-
vat kiintoaineet eivät pääse tukkimaan 
varsinaista puhdistamoa.

Saostussäiliö maksaa 600–1500 
euroa ja tyhjennykset maksavat noin 
280–400 euroa vuodessa (140–200 
euroa/kerta).

Saostussäiliön huolto
Jos jätevesijärjestelmässä käsitellään 
pesuvedet ja vessan jätevedet, saos-
tussäiliöt on tyhjennettävä vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Jos järjestel-
mässä ei käsitellä vessan jätevesiä, 
säiliöt on tyhjennettävä vähintään ker-
ran vuodessa.

Tyhjennyksen jälkeen säiliö täyte-
tään puhtaalla vedellä. Tällöin säiliön 
täyttyessä pinnalla kelluva kiintoaines 
jää säiliöön, eikä kulkeudu eteenpäin 
puhdistamoon.

Saostussäiliöitä tyhjentävät alan yrit-
täjät, joiden yhteystietoja voi kysyä 
kunnasta. 

Yhteystietoja löytyy myös Internetistä:
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi >alan 
yrittäjiä
www.valonia.fi/jatevesi >alan yrittäjät

Saostussäiliöt eivät yksi-
nään riitä jäteveden kä-
sittelymenetelmäksi. 
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Muista tyhjentää saostussäiliöt 
riittävän usein! Saostussäiliöstä 
poistettava liete on käsiteltävä 
kunnan ympäristönsuojelu- tai jä-
tehuoltomääräysten mukaisesti.

Lietteiden käsittelyssä ja loppu-
sijoittamisessa on noudatettava 
kuntakohtaisia määräyksiä ja oh-
jeistuksia. Kiinteistökohtaisista jär-
jestelmistä syntyvät jätevesilietteet 
voi joko itse käsitellä tai ne voi luo-
vuttaa lähellä sijaitsevalla kiinteis-
töllä käsiteltäväksi, jos käsittely on 
pienimuotoista ja se on hyväksytty 
kunnan jätehuolto- tai ympäristön-
suojelumääräyksissä.  Maahan ei 
ikinä saa laskea saostus- ja um-
pisäiliöiden lietettä, jota ei ole hy-
väksytyllä tavalla käsitelty taudin-
aiheuttajien hävittämiseksi (esim. 
kalkitsemalla tai lämpökäsittelyllä, 
kuten kompostoimalla).
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Maasuodattamo

Maapuhdistamon fosforin puhdis-
tustehon on katsottu olevan riittä-
vä perusvaatimustason alueilla. 
Herkillä alueilla, joilla on voimassa 
tiukemmat puhdistusvaatimukset, 
maapuhdistamoiden fosforinpois-
toa on tehostettava mm. erilaisilla 
suodatushiekan sekaan laitettavilla 
fosforinpoistomassoilla, fosforin-
poistokaivoilla tai fosforin kemialli-
sella saostuksella. 

Fosforinpoistojärjestelmä on hyvä 
toteuttaa heti puhdistamon suunnit-
telu- ja rakentamisvaiheessa. Jär-
jestelmä voidaan haluttaessa ottaa 
käyttöön vasta myöhemmin fosforin 
puhdistustehon heikennyttyä.
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Maahanimeyttämö
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Maasuodattamo

Maasuodattamossa jätevesi puhdistuu 
kulkeutuessaan suodatinhiekkakerrok-
sen läpi. Tämän jälkeen jätevesi ke-
rätään kokoomaputkistoon, mistä se 
johdetaan maastoon. Suodatuksessa 
käytetään paikalle tuotuja materiaale-
ja, ei tontin luontaista maaperää.

Maasuodattamo on rakennettava 
suunnitelman mukaan sopivista mate-
riaaleista. Maasuodattamo vaatii suu-
ren pinta-alan ja syvän kaivualueen, 
mutta muuten sen voi rakentaa mo-
nenlaiseen maastoon. Yhden talou-
den maasuodattamoon tarvitaan noin 
20–30 neliömetrin pinta-ala. erikois-
ratkaisuilla maasuodattamo voidaan 
toteuttaa pienempään tilaan sekä ma-
talampana tai jopa maan päälle.  

Maasuodattamon käyttöikä on yleen-
sä 10–20 vuotta. Käyttöikä riippuu käy-
tetystä suodatinmateriaalista ja saos-
tussäiliön tyhjennystiheydestä.

Maasuodattamon toteuttaminen mak-
saa noin 5 000–7 000 euroa, ja sen 
käyttökustannukset ovat noin 300– 
400 euroa vuodessa. Maasuodatta-
mon fosforinpoiston tehostaminen 
nostaa toteutuskustannuksia 300– 
2 500 eurolla riippuen siitä miten fosfo-
rinpoisto toteutetaan. Myös käyttökus-
tannukset kasvavat 50–200 eurolla. 

Maahanimeyttämö

Maahanimeyttämössä jätevesi puhdis-
tuu suotautuessaan luonnollisten maa-
kerrosten läpi. Jotta maahanimeyttä-
mö toimisi, maaperän on oltava vettä 
läpäisevää kivennäismaata eli hiekkaa 
tai soraa taikka hiekkaista tai soraista 
moreenia. Kallio tai savimaa ei käy. 
Tämän takia maahanimeytys ei sovellu 
suurimpaan osaan Lounais-Suomea.

ennen kuin maahanimeyttämö ra-
kennetaan, maaperästä on otettava 
näyte tai paikalla on tehtävä imeytys-
kokeet. Lisäksi on varmistettava, että 
kyseessä ei ole pohjavesialue ja että 
lähistöllä ei ole talousvesikaivoja.

Maahanimeyttämö mitoitetaan aina 
imeytyskokeiden mukaan.

pienpuhdistamot
pienpuhdistamot ovat tehdasvalmis-
teisia laitepaketteja, jotka puhdistavat 
jätevettä biologisesti ja kemiallisesti. 
Markkinoilla on monenlaisia ja monen-
kokoisia puhdistamoita, joista jotkin 
mallit on suunniteltu yhden talouden 
tarpeisiin, kun taas toiset sopivat kylä-
puhdistamoiksi.

pienpuhdistamot vievät vähän tilaa, 
ja ne sopivat erilaisiin maastoihin. Niitä 
on kuitenkin huollettava ja tarkkailtava 
säännöllisesti, koska puhdistamon toi-
minta voi häiriintyä esimerkiksi, jos jä-
teveden määrä vaihtelee paljon.

Käsittelyjärjestelmän valintaan ei voi 
antaa yleistä ohjetta, sillä jokainen 
järjestelmä on suunniteltava kiinteis-
tön olosuhteisiin ja käyttötarkoituk-
seen sopivaksi. Lisäksi on otettava 
huomioon kunnan määräykset. 

Järjestelmä on valittava asiantuntijan 
avulla, ja valinnasta kannattaa kes-
kustella kunnan rakennus- tai ympä-
ristönsuojeluviranomaisen kanssa.
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Järjestelmän valinnassa on huomioitava
•	 jäteveden laatu ja määrä
•	 puhdistustavoite
•	 asiantuntemuksen ja hoidon 

 tarve
•	 hoitomahdollisuudet
•	 hankinta- ja käyttökustannukset.

Kaikille jätevesille tarkoitetun pienpuh-
distamon suunnittelu ja toteutus mak-
saa noin 7 000–16 000 euroa, ja niiden 
huoltoon kuluu 350–600 euroa vuo-
dessa. pelkille pesuvesille tarkoitetut 
pienpuhdistamot eli ns. harmaavesi-
suodattimet maksavat noin 2 000–
5 000 euroa.

Huolto
Kaupassa myytävien jäteveden pien-
puhdistamojen mukana on käyt-
tö- ja huolto-ohjeet, joita on nou-
datettava, jotta järjestelmä toimisi 
mahdollisimman hyvin ja kauan. Li-
säksi laitetoimittajalta kannattaa kysyä 
huoltosopimusta, koska pienpuhdista-
mon huoltaminen ja tarkastukset vaa-
tivat yleensä ammattimiehen pätevyyt-
tä. Huoltosopimus takaa, että laitteet 
hoidetaan ja tarkistetaan säännöllisesti 
ja että ne toimivat mahdollisimman pit-
kään ja tehokkaasti.

Kiinteistökohtaisista jätevesijärjestel-
mistä ja niiden toiminnasta löytyy tie-
toa Internet-osoitteista:

www.ymparisto.fi/hajajatevesi
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
www.valonia.fi/jatevesi

valonia on vuonna 2011 julkaissut 
huolto-oppaan pienpuhdistamoiden 
omistajille. Opas avustaa puhdistamoi-
den omatoimiseen huoltoon ja ylläpi-
toon. Oppaassa kerrotaan asiat, jotka 
jokaisen pienpuhdistamon omistajan 
tulisi vähintään tietää laitteestaan, sen 
toiminnasta, huollosta sekä yleisim-
mistä vikatilanteista. 

Opas löytyy valonian Internet-sivuilta:
www.valonia.fi/jatevesi >Huolto ja yllä-
pito

umpisäiliön käyttö

Jätevesi varastoidaan umpisäiliössä 
ja kuljetetaan tankkiautolla kunnan jä-
tevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. 
umpisäiliö on lähinnä tilapäinen ratkai-
su ja sen käyttö on kallista.

umpisäiliöön tulisi johtaa vain vesi-
käymälän jätevedet, jolloin pesuvedet 
käsitellään maa- tai pienpuhdistamos-
sa. Joillakin alueilla umpisäiliöön on 
kuitenkin johdettava kaikki jätevedet. 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
sistä voi tarkistaa, onko alueella tar-
vetta käyttää umpisäiliötä.

umpisäiliötä voidaan tarvita
•	 pohjavesialueella
•	 vesistön äärellä
•	 ympäristöhygieenisistä syistä
•	 maastoltaan hankalilla tonteilla,  

 esimerkiksi jyrkillä rinnetonteilla
•	 väliaikaratkaisuna alueilla, jonne 

 on tulossa viemäriverkko.

umpisäiliön kokonaiskustannukset 
riippuvat säiliön koosta. viiden kuution 
säiliö maksaa noin 1 500 euroa ja kah-
deksan kuution säiliö noin 2 000 eu-
roa. umpisäiliö on tyhjennettävä sään-
nöllisesti. Tyhjennysväli riippuu säiliön 
koosta ja käytetyn veden määrästä. 
viiden kuution umpisäiliö on tyhjennet-
tävä noin 6–8 kertaa vuodessa, kun 
siihen johdetaan pelkät vesikäymälän 
jätevedet. Tyhjennykset tulevat maksa-
maan noin 900–1 600 euroa vuodes-
sa. Jos umpisäiliöön johdetaan kaikki 
jätevedet, tyhjennyskustannukset nou-
sevat moninkertaiseksi.

Säiliö on ankkuroitava lujasti, 
ettei säiliö pääse nousemaan 
ylös. 

Umpisäiliöön on asennettava 
täyttymisestä ilmoittava hälytin.

Ylivuotavat säiliöt voivat pilata 
kaivoja ja pohjaveden.
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Jäteveden käsittely-
järjestelmien käyttö 
ja huolto

älä kaada viemäriin ruuantähteitä tai 
ongelmajätteitä, äläkä tunge sinne 
vaatteita tai esineitä. Olipa kyseessä 
yksityinen tai kunnan puhdistamo, kaik-
ki muu kuin jätevesi haittaa jäteveden 
puhdistusta ja voi tukkia järjestelmän.

ei viemäriin
•	 liuottimia, bensiiniä
•	 klooripitoista pesuainetta
•	 paperia, kestäviä kuituja
•	 tekstiilejä, sukkahousuja
•	 vaippoja, tamponeja, siteitä,  

 vanupuikkoja
•	 hiekkaa, puutavaraa
•	 maatuvaa talousjätettä, esim.  

 ruuantähteitä ja kuoria
•	 maitoa, rasvaa 

kyllä viemäriin 
•	 ulosteet ja vessapaperi
•	 suihku-, tiski- ja pesuvedet

pesuaineet
pesu- ja puhdistusaineet rehevöittävät 
vesistöjä ja voivat hajotessaan muo-
dostaa myrkyllisiä yhdisteitä. Lisäksi 
desinfioivat	 pesuaineet	 voivat	 sotkea	
pienpuhdistamon toiminnan, koska ne 
tuhoavat hyödyllisiä bakteereita.

Vessanpönttöön vessapaperin 
lisäksi vain se, mikä on ensin 
syöty!

Noudata pesuaineiden annos-
teluohjeita ja käytä pesuaineita 
mahdollisimman vähän! Valitse 
pesuaine, jossa ei ole fosfaatteja!

Huolto

Jotta jäteveden käsittelyjärjestelmä toi-
misi, sitä on huollettava säännöllisesti. 
Jos mahdollista, huollosta kannattaa 
tehdä sopimus joko laitevalmistajan tai 
alan yrityksen kanssa. Tällöin laitteet 
huolletaan säännöllisesti ja ne toimivat 
mahdollisimman kauan ja tehokkaasti.

Järjestelmän käyttöikä pitenee, kun
•	 viemäriin johdetaan vain sallitut  

 aineet
•	 saostussäiliöt tyhjennetään sään- 

 nöllisesti
•	 käsittelyjärjestelmät huolletaan 

 riittävän usein ja asiantuntevasti.

Omaseuranta
asukkaan avuksi jätevesijärjestelmän 
ylläpitoon on laadittu Jätevesijärjestel-
män omaseurantaopas (2007). Opas 
auttaa tulkitsemaan järjestelmän toi-
mintaa, huomaamaan häiriötilanteet 
ja käyttämään järjestelmää oikein par-
haan puhdistustuloksen saavuttami-
seksi. 
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vesihuoltoavustusta myönnetään ve-
sihuoltotoimenpiteille kuten veden-
hankintaan, viemäröintiin ja jätevesien 
sekä siitä syntyvän lietteen käsittelyyn. 
vesihuoltoavustus on tarkoitettu pää-
asiassa asutuksen ja siihen rinnastet-
tavan elinkeinotoiminnan vesihuoltoon. 
Kiinteistöjen omia vesihuoltoratkaisu-
ja tuettaessa kotitalousvähennys ja 
vanhusväestön ja vammaisten osalta 
myös asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen (ara) tuki ovat ensisi-
jaisia tukimuotoja. 

Kotitalousvähennys 
asuin- ja vapaa-ajankiinteistön jäteve-
sijärjestelmän parannukseen on mah-
dollista saada kotitalousvähennystä 
verosta. vähentää saa 45 % arvon-
lisäverollisesta työkorvauksesta tai  
15 % maksetusta palkasta. vähennyk-
sen enimmäismäärä vuonna 2014 on  
2 400 euroa henkilöä kohden. Oma-
vastuuosuus on 100 euroa. vähen-
nystä saa vain työn osuudesta, ei 

Tukimahdollisuudet

esimerkiksi materiaaleista. vähennys 
myönnetään sinä vuonna, jona palk-
ka, palkan sivukulut tai työkorvaus on 
maksettu. 
Kotitalousvähennystä voi hakea esi-
täytetyn veroilmoituksen mukana tule-
valla lomakkeella.

www.vero.fi	>Henkilöasiakkaat >Koti-
talousvähennys
www.veronmaksajat.fi >asunto ja auto 
>Kotitalousvähennys

Korjausavustukset 
asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus (ara) jakaa korjausavustusta 
vanhusväestön ja vammaisten asunto-
jen korjaustoimintaan ja terveyshaitan 
poistamisen edellyttämiin toimenpitei-
siin. avustusta myönnetään sosiaali-
sin perustein (tulo- ja varallisuushar-
kinta) ja sen suuruus on enintään  
40 % hyväksyttävistä kustannuksis-
ta. rintamaveteraanit tai rintamavete-
raanin lesket voivat saada poikkeus-

tapauksissa veteraanilisän, enintään  
30 %. avustus on tarkoitettu ympä-
rivuotisessa asuinkäytössä olevil-
le asuinrakennuksille. avustettavia 
toimenpiteitä ovat mm. vaatimukset 
täyttävän jätevesijärjestelmän toteut-
tamiseksi tarvittavien viemärien sekä 
jätevesien käsittelylaitteiden rakenta-
minen sekä kiinteistön liittyminen jä-
tevesiviemäriin. Hakuaika on yleensä 
keväällä ja hakemukset jätetään kun-
taan. päätös avustuksen myöntämi-
sestä on saatava ennen töiden aloit-
tamista.

www.ara.fi	>rahoitus >avustuk-
set >Kuntien myöntämät korjaus- ja 
energia-avustukset >Korjausavustus 
vanhusten ja vammaisten asuntoihin.

veSIHuOLTOHaNKKeIdeN TOTeuTuKSeeN ON MaHdOLLISTa HaKea avuSTuKSIa
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valtion vesihuoltoavustus

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset (eLY-keskukset) voivat myöntää 
tukea haja-asutusalueiden vesihuolto-
hankkeille. 

avustettavia kohteita ovat:
•	 haja-asutuksen viemäröinti 

(ja/tai vesijohto)
•	siirtoviemärit
•	kyläkohtaiset tai pienemmät  

yhteiset jätevedenpuhdistamot  
(vähintään 3 kiinteistöä).

Tukea myönnetään vain olemassa ole-
valle vakinaiselle asutukselle. Kiinteis-
tökohtaisiin parannustoimiin rahoitus-
ta ei ilman erityistä syytä myönnetä. 
avustuksen hakijana voi toimia esi-
merkiksi haja-asutusalueen asukkaat 
sekä vesihuolto-osuuskunnat ja -yhty-
mät. avustusta tulee hakea eLY-kes-
kuksesta ennen hankkeen toteutuksen 
aloittamista. vain avustushakemuksen 
jättämisen jälkeen syntyvät kustannuk-
set ovat avustuskelpoisia. avustuksen 
suuruus on noin 20–30 % toteutuneis-
ta kustannuksista. avustusta haetaan 
vuosittain syksyllä, yleensä loka-mar-
raskuun loppuun mennessä. pienet, al-
le 30 000 euron hankkeet, voivat hakea 
avustusta ympäri vuoden. 

www.ely-keskus.fi >palvelut >rahoitus 
ja avustukset >rahoitus ja avustukset 
– eLY-keskusten ympäristövastuualue
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Kiinteistö, jossa on kuiva-
käymälä ja vähäinen ve-
denkäyttö

•	 selvitys on tehtynä 
•	 pesuvedet imeytetään maahan  

 tai johdetaan pienimuotoiseen  
 maapuhdistamoon, joka voi olla  
 esim. imeytyskuoppa taikka maa- 
 suodatinkaivo

Kiinteistö, jossa on kuiva-
käymälä ja johon tulee pai-
nevesi 

•	 selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet  
 on tehtynä 

•	 pesuvedet esikäsitellään saos- 
 tussäiliössä ja puhdistetaan maa- 
 puhdistamossa  tai

•	 pesuvedet käsitellään harmaa- 
 vesipuhdistamossa (tarvittaessa 
 esikäsittely saostussäiliössä)

esimerkkejä jätevesien käsitte-
lystä erilaisilla kiinteistöillä

Kiinteistö, jossa on vesives-
sa ja johon tulee painevesi

•	 selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet 
 on tehtynä 

•	 liitytään viemäriverkkoon, jos   
 mahdollista tai

•	 vesikäymälän jätevedet ja pesu- 
 vedet esikäsitellään saostussäi- 
 liössä ja puhdistetaan maapuh- 
 distamossa tai

•	 vesikäymälän jätevedet ja pesu- 
 vedet puhdistetaan pienpuhdis- 
 tamossa (tarvittaessa esikäsit- 
 tely saostussäiliössä) tai

•	 umpisäiliö vesikäymälän jäteve- 
 sille (kunnan ympäristönsuojelu- 
 määräyksissä kielto vesikäymä- 
 län jätevesien johtamisesta maa- 
 han) ja pesuvesien käsittely maa-  
 tai pienpuhdistamossa.

Muista varmistaa kunnasta, 
että jäteveden käsittelyjär-
jestelmäsi on sopiva.
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Lisätietoja ja linkkejä

•	 Ympäristöopas 2011: Haja-asutuksen jätevedet, Lainsäädäntö ja käytännöt, Ympäristöministeriö
	 helda.helsinki.fi
•	 Jätevesijärjestelmän omaseuranta, Opas nro 6, Lounais-Suomen ympäristökeskus (2007) 
	 	 www.vesiensuojelu.fi/jatevesi	>Linkit

•	  pienpuhdistamoiden huolto-opas, valonia (2011)
	 www.valonia.fi	>Vesihuolto	ja	vesiensuojelu	>Haja-asutuksen	jätevedet	>Huolto	ja	ylläpito
•	 Kesämökin jätevesiopas, Jässi-jätevesihanke (2011)
•	 Haja-asutuksen vesihuolto, vesihuolto-osuuskunta, Ympäristöopas, varsinais-Suomen eLY-keskus (2010)
	 www.doria.fi/ely-keskus	
•	 vesiosuuskunnan aBC, uudenmaan ympäristökeskus (2005)
•	 Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely, Käymäläseura Huussi ry (2006)
 www.huussi.net
•	 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
	 www.finlex.fi
•	 valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)
	 www.finlex.fi
•	 Haja-asutuksen jätevedet, Suomen ympäristökeskus
	 www.ymparisto.fi/hajajatevesi
•	 Haja-asutuksen jätevedet, vaLONIa
	 www.valonia.fi/jatevesi
•	 Opas jätevesien maailmaan, Suomen vesiensuojeluyhdistyksen liitto
	 www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
•	 Käymäläseura Huussi ry
 www.huussi.net
•	 Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry
	 www.svosk.fi
•	 Suomen vesiosuuskuntien Liitto ry. 
	 	 www.vesiosuuskunnat.fi

Kuva: eLvI – eLY-keskuksen viestintäpalvelut
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