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Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely
Pirjo Tarvainen, rakennusmestari
Ympäristötarkastaja, Kuopion kaupunki/Ympäristökeskus
pirjo.tarvainen@kuopio.fi

Yleistä
Suomessa noin miljoona ihmistä asuu kiinteis-
tökohtaisen talousjätevesien käsittelyn varassa.
Haja- ja loma-asutuksen jätevedet ovat maata-
louden jälkeen suurimpia vesistöjen fosfori-
kuormittajia yhdessä teollisuuden kanssa. Ym-
päristöministeriön arvion mukaan viemäriver-
koston ulkopuolella olevien asukkaiden aiheut-
tamat fosforipäästöt vesistöihin ovat yli viisin-
kertaiset verrattuna viemäröidyillä alueilla asu-
vien aiheuttamiin fosforipäästöihin. Jätevedet
kuormittavat ympäristöä, aiheuttavat vesistöjen
rehevöitymistä ja veden laadun huononemista
sekä purkupaikassa haju- ja ympäristöhygieeni-
siä haittoja. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet
voivat lisäksi pilata pohjavesiä. Jätevesien oikea
ja riittävä käsittely vähentää päästöjä ja ehkäisee
ympäristön pilaantumista.

Tässä artikkelissa esitellään haja-asutusaluei-
den kiinteistöillä muodostuvien talousjätevesi-
en käsittelyratkaisuja, annetaan suunnittelu- ja
rakentamisohjeita sekä tarkastellaan eri mene-
telmien valintaa ja soveltuvuutta.

Haja-asetuksen
jätevesihuoltoa koskevat
säännökset
Jäteveden käsittelyä ja johtamista ympäristöön
koskevat useat säännökset. Tärkein niistä on
ympäristönsuojelulaki (86/2000), joka säätelee
ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa aiheutta-
via toimintoja. Ympäristönsuojelulain 103 §:n
mukaan jätevedet on käsiteltävä aina siten, ettei
niistä aiheudu ympäristön pilaantumista eikä
edes pilaantumisen vaaraa. Vähäisistä jätevesis-
tä on lain 103 §:n 2 momentissa todettu, että mi-
käli ne eivät sisällä käymälävesiä, eikä niistä ai-
heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ne voi-
daan johtaa käsittelemättä maahan. Siten esi-
merkiksi kesämökin saunasta pesuvedet voitai-
siin yleensä johtaa maahan, jos imeytyskohta on
riittävän etäällä talousvesikaivosta ja rantavii-
vasta. Sen sijaan 103 § kieltää kaiken jäteveden,

siis myös esimerkiksi saunasta tulevan pesuve-
den, johtamisen käsittelemättömänä pintave-
siin.

Ympäristönsuojeluasetuksen (196/2000) 1 §:n
mukaisesti ympäristölupa tarvitaan asukasvas-
tineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien
käsittelemiseen tai vähintään 100 henkilön jäte-
vesien johtamiseen muualle kuin yleiseen vie-
märiin. Ympäristölupa voi olla tarpeen pienem-
millekin jätevesipäästöille ympäristönsuojelu-
lain 28 §:n 2 momentin kohtien 1 ja 2 perusteel-
la, jos jätevesistä saattaa aiheutua vesistön, uo-
man tai altaan pilaantumista. Yksittäisen tai
muutaman talouden jätevesien johtamiseen ym-
päristölupaa ei yleensä kuitenkaan tarvita.

Ympäristönsuojelulain 18 §:n nojalla on an-
nettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien
käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkos-
tojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003), josta
käytetään nimitystä talousjätevesiasetus. Ta-
lousjätevesiasetuksessa on esitetty mm. jäte-
vesien puhdistusvaatimukset ja tekniset vaati-
mukset sellaisille pienille jätevesien käsittely-
järjestelmille, jotka eivät tarvitse ympäristölu-
paa. Talousjätevesiasetuksen mukaan vanhojen
kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmän
toiminta tulee saattaa asetuksen edellyttämälle
tasolle pääsääntöisesti vuoteen 2014 mennessä,
elleivät päästöjen haittavaikutukset edellytä jä-
tevesijärjestelmän parantamista välittömästi.

Ympäristönsuojelulain nojalla kunta voi an-
taa paikallisia kunnan ympäristönsuojelumää-
räyksiä, jotka voivat koskea myös talousjäte-
vesien käsittelyä ja johtamista. Määräykset voi-
vat koskea koko kuntaa tai vain joitakin tiettyjä
alueita kunnassa. Tyypillisesti talousjätevesiä
koskevia kunnallisia määräyksiä on annettu tär-
keille pohjavesialueille ja ranta-alueille. Kun-
nan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan
myös määritellä kunnassa ne alueet, joilla sovel-
letaan talousjätevesiasetuksen 4 §:ssä määritel-
tyjä lievempiä jätevesien käsittelyvaatimuksia.

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan ve-
sihuoltolaitoksen viemäröinnin toiminta-alueel-
la kiinteistöjen on liityttävä laitoksen viemäri-
verkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen voi hakemuksesta myöntää vapautuk- 431R
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sen liittymisvelvollisuudesta tietyin edellytyk-
sin. Vesihuoltolaitos voi tarjota palveluja myös
vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolelle, jol-
loin sielläkin saattaa olla mahdollista liittyä ve-
sihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Terveydensuojelulaissa (763/1994) on annet-
tu säännöksiä jätevesien käsittelystä terveydel-
lisistä lähtökohdista. Jätevedet on yleisesti joh-
dettava ja puhdistettava siten, ettei niistä aiheu-
du terveyshaittaa. Terveydensuojelulain 23 §:n
ja terveydensuojeluasetuksen 10 §:n nojalla ase-
makaava-alueella kiinteistö on liitettävä viemä-
riin, jos viemäri on enintään 20 metrin päässä
tontin tai rakennuspaikan rajasta. Poikkeuksena
on ranta-asemakaava-alue, jos kaavamääräyk-
set eivät liittymistä edellytä. Kunnan terveyden-
suojeluviranomainen voi kuitenkin erityisestä
syystä myöntää vapautuksen liittymisvelvolli-
suudesta, jos jätevedet voidaan koota ja käsitellä
haittaa aiheuttamatta.

Viemäriverkoston ulkopuolella rakennettavi-
en uusien kiinteistöjen jätevesien käsittelyjär-
jestelmät hyväksytään maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) mukaisen rakennusluvan
yhteydessä, mikäli jätevesien johtamiseen ei
tarvita ympäristölupaa. Rakennusluvassa anne-
taan tarpeelliset määräykset jätevesien käsitte-
lystä ja käsittelyjärjestelmästä. Maankäyttö- ja
rakennusasetuksen (895/1999) 62 §:n mukai-
sesti jätevesijärjestelmän tehostamiseen tai sen
oleelliseen muuttamiseen tarvitaan pääsääntöi-
sesti toimenpidelupa. Koska kunta voi raken-
nusjärjestyksessä säätää toimenpideluvan tai ra-
kentamista koskevan ilmoituksen tarpeellisuu-
desta, on lupa- tai ilmoituskäytäntö syytä aina
tarkistaa kunnan rakennusvalvontaviranomai-
selta.

Kunnassa on oltava maankäyttö- ja rakennus-
lain 14 §:n mukaan rakennusjärjestys, jolla an-
netaan paikallisista olosuhteista johtuvat suun-
nitelmallisen ja sopivan rakentamisen toteutta-
miseksi tarpeelliset määräykset. Nämä voivat
koskea myös viemäröintiä ja jätevesien käsitte-
lyä ja ne voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Rakennusjärjestyksessä voi olla määräyksiä
mm. tontin vähimmäispinta-alasta, jota edelly-
tetään jätevesien maaperäkäsittelyä käytettäes-
sä.

Johdettaessa jätevedet yhteiseen rajaojaan tai
toisen maalle, jätevesien johtamiseen tarvitaan
maanomistajan suostumus. Jätevesien purku-
paikan sopivuus varmistetaan rakennuslupaha-
kemuksen kuulemismenettelyssä. Naapurien
kuuleminen jätevesien johtamisen osalta on
syytä ulottaa lähinaapurien lisäksi riittävän laa-
jalle niille ojan varren alapuolisille kiinteistöil-
le, joilla on oikeus käyttää ojaa. Jos ojan käyttö-
oikeuden haltija ei anna suostumusta jätevesien
johtamiseen suunnitellulla tavalla, asian ratkai-
see kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ve-
silain (264/1961) 10 luvun 6 §:n nojalla.

Myös asemakaavassa tai ranta-asemakaavas-
sa voi olla määräyksiä jätevesien johtamisesta ja
käsittelystä. Esimerkiksi ranta-asemakaava-
alueilla voi olla kieltoja rakentaa vesikäymälä.

Jätevesien
käsittelymenetelmän valinta
Kiinteistön jätevesien käsittelymenetelmän va-
lintaan vaikuttavat lukuisat tekijät. Lähtökohta-
na ovat lainsäädännön lisäksi mahdolliset ra-
kennuspaikkaa koskevat paikalliset vaatimuk-
set, kuten ympäristönsuojelumääräykset, raken-
nusjärjestys ja kaavamääräykset. Lisäksi on
otettava huomioon rakennuspaikan ja sen ympä-
ristön olosuhteet, kiinteistön käyttö ja myös ra-
kennus- ja ylläpitokustannukset.

Viemäröinti ja yhteispuhdistamot
Ympäristönsuojelun ja usein myös käytön ja
kunnossapidon kannalta ensisijainen vaihtoehto
on liittää kiinteistö yleiseen viemäriverkostoon.
Tällöin jätevesien käsittely tapahtuu korkeata-
soisessa keskitetyssä jätevedenpuhdistamossa
ja jätevesistä ei aiheudu paikallista haittaa. Vesi-
huoltolain mukaisesti määritellyillä viemärilai-
tosten toiminta-alueilla liittyminen viemäriver-
kostoon on pääsääntöisesti pakollista, ellei siitä
yksittäistapauksessa myönnetä poikkeusta.
Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta
ilmenevät myös ne alueet, jotka ovat lähitulevai-
suudessa tulossa viemäriverkoston piiriin.

Viemäröinti voidaan toteuttaa joko vietto-
viemäröintinä tai paineviemäröintinä. Yleensä
asemakaava-alueille tai tiiviisiin taajamiin ra-
kennetaan viettoviemäri, jos maaston korkeus-
vaihtelut sen sallivat. Haja-asutusalueella pai-
neviemäröinti on kuitenkin usein viettoviemä-
röintiä edullisempi vaihtoehto. Jos haja-asutus-
alueelle rakennetaan uusi vesijohto, painevie-
märiputkisto kannattaa asentaa samalla.

Mikäli kunnan viemäriverkostoon liittymi-
nen ei ole mahdollista, asukkaat voivat perustaa
jätevesiyhtymän. Yhtymä rakennuttaa viemäri-
verkoston, jota pitkin jätevedet johdetaan joko
kunnan puhdistamolle tai yhteispuhdistamoon.
Yhtymä kannattaa perustaa silloin, kun kiinteis-
tökohtaiset järjestelmät tulisivat kalliimmaksi
kuin jäteveden yhteinen viemäröinti ja käsittely.
Yhtymän perustamista kannattaa harkita myös,
jos kiinteistökohtaisten järjestelmien rakenta-
minen on teknisesti vaikeaa.

Jos liittyminen yleiseen tai jätevesiyhtymän
viemäriverkostoon ei ole mahdollista, voidaan
rakentaa usean kiinteistön yhteinen jäteveden
käsittelyjärjestelmä, etenkin jos talot sijaitsevat
lähekkäin. Yhteisenä käsittelyjärjestelmänä
voidaan käyttää periaatteessa samoja jätevesien
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käsittelymenetelmiä kuin kiinteistökohtaisessa
käsittelyssä. Yhteinen järjestelmä tulee yleensä
selvästi edullisemmaksi kuin erilliset järjestel-
mät. Lisäksi puhdistamot toimivat paremmin
yhteiskäytössä, koska silloin jätevesikuormitus
on tasaisempi. Yhteispuhdistamot voivat olla
suurimmillaan 100–200 henkilön jätevesien kä-
sittelyyn tarkoitettuja ns. kyläpuhdistamoita ja
pienimmillään parin kolmen kiinteistön yhteisiä
puhdistamoita. Yhteiskäyttöön soveltuvat lä-
hinnä pien- eli laitepuhdistamot. Suurimmat täl-
lä hetkellä myynnissä olevat pienpuhdistamot
on mitoitettu noin 200 hengelle. Myös maapuh-
distamoja voidaan rakentaa yhteiskäyttöön,
mutta ne tarvitsevat paljon tilaa. Enimmillään
maapuhdistamo voidaan rakentaa 100–150 hen-
gelle. Kyläpuhdistamoiksi sopivat myös bio-
roottorilaitokset, joissa on mahdollista puhdis-
taa vielä suurempia jätevesimääriä kuin maa- tai
pienpuhdistamoissa.

Kiinteistökohtainen jätevesien
käsittely
Jos kiinteistöä ei voi liittää viemäriverkostoon ja
kyläpuhdistamo tai usean kiinteistön yhteinen
pienpuhdistamo eivät tule kyseeseen, kiinteis-
tön jätevedet tulee käsitellä kiinteistökohtaises-
ti. Kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä
vesien käsittelyä ja käsittelyjärjestelmän ylläpi-
toa helpottaa, jos käytetään vähän vettä kulutta-
via vesikalusteita ja jos vesikäymälän sijasta

käytetään kompostoivaa tai kuivakäymälää.
Vesikäymälää korvaavia käymälöitä on esitelty
ohjekortissa RT 69-10585, LVI 23-10246 Käy-
mäläjärjestelmät. Vesikäymälälle vaihtoehtoi-
sia käymälätyyppejä ovat haihduttavat käymä-
lät, erottelevat käymälät, vähävetiset käymälät,
alipainekäymälät, pakastavat käymälät, poltto-
käymälät ja kemialliset käymälät.

Jos kiinteistöllä on kompostoiva käymälä tai
kuivakäymälä, kiinteistöllä käsiteltäviksi jäävät
ainoastaan ns. harmaat jätevedet eli keittiö- ja
pesuvedet. Pelkkien harmaiden jätevesien käsit-
telyyn tarvittava puhdistamo voidaan mitoittaa
pienemmälle vesimäärälle kuin jos mukana oli-
sivat myös vesikäymälän vedet eli ns. mustat jä-
tevedet. Pelkkien harmaiden jätevesien käsitte-
lyyn soveltuvat myös yksinkertaisemmat käsit-
telylaitteet. On kuitenkin huomattava, että jos
esimerkiksi ns. erottelevasta käymälästä tuleva
virtsa tai suotoneste johdetaan harmaiden jäte-
vesien kanssa samaan käsittelyyn, harmaiden
jätevesien käsittelyjärjestelmälle on asetettava
lähes samat vaatimukset puhdistustehon osalta
kuin käymäläjätevesiäkin käsiteltäessä.

Jos käytössä on vesikäymälä, tulee kaikki
kiinteistön jätevedet ensisijaisesti käsitellä sa-
massa maa- tai pienpuhdistamossa. Erillisen
saunarakennuksen jätevedet voidaan myös joh-
taa samaan puhdistamoon tai niille voidaan ra-
kentaa erillinen kevyempi käsittelyjärjestelmä.

Joillakin alueilla paikalliset säännökset, ku-
ten ympäristönsuojelumääräykset, voivat kiel-
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tää joko vesikäymälävesien tai jopa kaikkien jä-
tevesien käsittelyn maapuhdistamossa tai myös
puhdistettujen jätevesien johtamisen maastoon
ja maaperään. Tyypillisesti tällaisia määräyksiä
voi olla tärkeillä pohjavesialueilla. Tällöin jäte-
vedet joudutaan johtamaan umpisäiliöön. Um-
pisäiliöön tulee ensisijaisesti johtaa vain vesi-
käymälän vedet, jos harmaat jätevedet voidaan
säännösten puitteissa käsitellä kiinteistöllä maa-
tai pienpuhdistamossa.

Jätevesien
käsittelyvaatimukset
Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn puh-
distusvaatimukset on esitetty talousjätevesiase-
tuksen 4 §:ssä. Puhdistusvaatimus pohjautuu
asetuksessa määriteltyyn haja-asutuksen kuor-
mituslukuun, jolla tarkoitetaan yhden asukkaan
käsittelemättömien jätevesien keskimääräistä
lika-ainesmäärää vuorokaudessa. Haja-asutus-
alueella yhden asukkaan katsotaan tuottavan or-
gaanista kuormitusta (määriteltynä jäteveden
seitsemän vuorokauden biologisena hapenkulu-
tuksena eli BHK7) 50 grammaa vuorokaudessa
(g/d), fosforia (P) 2,2 g/d ja typpeä (N) 14 g/d.

Edellä mainittuja kuormitusarvoja käytetään,
jos jätevesi koostuu kaikista kotitalouden jäte-
vesistä eli se sisältää jätevesiä keittiöstä, pesuti-
loista ja vesikäymälästä. Muissa tapauksissa
voidaan käyttää taulukossa 1 olevia osuuksia.

Jätevesien kuormituksen vähentämisvaati-
mukset orgaaniselle ainekselle, kokonaisfosfo-
rille ja kokonaistypelle on annettu prosentteina.
Talousjätevesiasetuksen 4 §:n 1 momentissa on
määritelty ns. peruskäsittelyvaatimus jätevesil-
le. Sen mukaan jäteveden BHK-kuormitusta tu-
lee vähentää vähintään 90 %, fosforikuormitus-
ta vähintään 85 % ja typpikuormitusta vähintään
40 %. Asetuksen 4 §:n 2 momentissa on lisäksi
annettu ns. lievempi käsittelyvaatimus, jota voi-
daan soveltaa vain, jos kunta on erikseen ympä-
ristönsuojelumääräyksissä määritellyt ne alueet,
joilla tätä lievempää vaatimustasoa voidaan so-

veltaa. Näillä alueilla jäteveden BHK-kuormi-
tusta tulee vähentää vähintään 80 %, fosfori-
kuormitusta vähintään 70 % ja typpikuormitusta
vähintään 30 %.

Taulukossa 2 on esitetty asetuksen mukaiset
enimmäispäästöt ympäristöön eli ne lika-aines-
määrät, jotka jätevedessä saa olla käsittelyn jäl-
keen.

Jätevesien aiheuttamaa kuormitusta voi vä-
hentää myös erottelemalla osa lika-aineista jo
ennen varsinaista käsittelyjärjestelmää. Suosi-
teltavin ratkaisu on vesikäymälän korvaaminen
kompostoivalla käymälällä, mutta vastaava vai-
kutus on myös vesikäymälävesien keräämisellä
umpisäiliöön ja kuljettamisella muualla käsitel-
täväksi. Tällöin paikallisesti käsiteltäväksi jää
vain erilaisia harmaita jätevesiä. Niidenkin hai-
tattomaksi tekeminen vaatii kunnollisen käsitte-
lyn, mutta sen teho voi olla vaatimattomampi
kuin käsiteltäessä kaikkia jätevesiä yhdessä.
Taulukossa 3 on esitetty laskelmia kuormituk-
sen suuruudesta, kun vesikäymälän aiheuttama
kuormitus on osittain tai kokonaan eroteltu ja
taulukossa 4 on esitetty kyseisiä tilanteita vas-
taavat tarvittavat prosentuaaliset puhdistuste-
hot.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voi
olla erityisesti tärkeille pohjavesialueille ja ran-
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Taulukko 1. Talousjätevesien kuormituksen koostuminen eri jätevesijakeista.
Lähde: www.ymparisto.fi

Kuormituksen
alkuperä

orgaaninen
aines, BHK7

kokonais-
fosfori, P

kokonais-
typpi, N

g/as/d % g/as/d % g/as/d %

uloste 15 30 0,6 30 1,5 10

virtsa 5 10 1,2 50 11,5 80

muu 30 60 0,4 20 1,0 10

yhteensä 50 100 2,2 100 14 100

Taulukko 2. Talousjätevesien suurimmat sallitut
päästöt ympäristöön talousjätevesiasetuksen
eri puhdistustehovaatimuksilla.
Lähde: www.ymparisto.fi

parametri BHK7 P N

a b a b a b

päästö ympäristöön
enintään (g/as/vrk)

5 10 0,33 0,66 0,84 9,8

a = alue, jolla noudatetaan jätevesien yleisiä käsittely-
vaatimuksia (talousjätevesiasetus 4§, 1. momentti)

b = alue, jota koskevat kunnan ympäristönsuojelumää-
räyksillä annetut lievemmät vaatimukset (talousjä-
tevesiasetus 4§, 2. momentti)
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ta-alueille määritelty tiukempia jätevesien kä-
sittelyvaatimuksia, kuin mitä talousjätevesiase-
tus määrittelee. Määräykset voivat mm. kieltää
vesikäymälän vesien tai myös kaikkien jätevesi-
en johtamisen kokonaan maastoon ja maape-
rään, myös puhdistettuna.

Kiinteistön jätevesihuollon
suunnittelussa tarvittavat
tiedot
Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon onnistunut
suunnittelu edellyttää, että tarvittavat lähtötie-
dot kiinteistöstä, muodostuvista jätevesistä ja
maasto-olosuhteista ovat riittävät ja luotettavat.

Tiedot kiinteistöstä ja sen käytöstä
Jätevesijärjestelmän valintaan, mitoitukseen ja
yksityiskohtaiseen suunnitteluun vaikuttavat
ratkaisevasti kiinteistölle tulevat rakennukset ja
niiden käyttö. Jätevesijärjestelmän suunnittelua
varten kiinteistöstä tarvitaan mm. seuraavat tie-
dot:
– asuinrakennuksen tai -rakennusten huoneis-

toala
– todennäköinen asukasmäärä rakennuksen

valmistuttua ja myöhemmin
– selvitys hallinta- ja omistusoikeuksista
– tiedot rakennuksissa mahdollisesti harjoitet-

tavasta muusta toiminnasta ja sen vaikutuk-
sesta vedenkulutukseen ja jäteveden lika-ai-
nesmääriin. Erityisesti maatilojen eri toimin-
not voivat vaikuttaa ratkaisevasti jätevesien
määrään ja laatuun

– tiedot kellareihin sijoitettavista autotalleista,
erityisistä ruuanvalmistustiloista ja muista
vastaavista tiloista mm. lattiakaivojen kor-
keusaseman ja öljyn- tai rasvanerottimien tar-
peen selvittämiseksi

– tiedot viemäröitävien rakennusten korkeus-
asemasta

– tieto loma-asunnon sähköistämisestä ja mah-
dollisesta ympärivuotisesta käytöstä

– käyttäjän kiinnostus ja valmiudet järjestel-
män ylläpitoon sen valmistuttua

– tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän liittä-
misestä kiinteistön valvonta- ja hälytysjärjes-
telmiin.

Tiedot ympäristöolosuhteista
Rakentamisen suunnitelmallinen toteuttaminen
edellyttää riittävällä tarkkuudella selvitettäväk-
si ainakin seuraavat asiat:
– tontin ja naapuritonttien olemassa olevat ja

mahdolliset suunnitellut kaivot ja muut ve-
denhankinta- ja viemäröintijärjestelyt

– olemassa olevien viemäreiden, salaojien,
saostuskaivojen, kaapeleiden yms. sijainti ja
kunto

– vaihtoehdot käsitellyn jäteveden purkujärjes-
telyiksi myös naapurien kannalta

– tuloviemärin korkeusasema
– mahdolliset viemärilinjalla olevat tienalituk-

set ja muut syyt, jotka voivat edellyttää eri-
tyistoimenpiteitä viemärien jäätymisen torju-
miseksi esim. saattolämmityksellä

– maalajit tontilla, maaperän kaivuvaikeus ja
peruskallion korkeusasema

– pohjaveden ylin korkeusasema ja todennä-
köinen virtaussuunta

– lähimmän vesistön ja ojien ylimmät tulvakor-
keudet.
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Taulukko 3. Jätevesien käsittelyjärjestelmään
johdettu kuormitus (g/as/d), kun vesikäymälän
kuormitus osittain tai kokonaan erotellaan.
Lähde: www.ymparisto.fi

parametri BHK7 P N

kaikki jätevedet johdetaan
jätevesijärjestelmään

50 2,2 14

virtsa otetaan talteen eikä siitä
aiheudu ympäristön kuormitusta

45 1,0 2,5

virtsa ja uloste otetaan talteen
eikä niistä aiheudu ympäristön
kuormitusta

30 0,4 1,0

Taulukko 4. Jätevesien käsittelyjärjestelmän tar-
vittava puhdistusteho (%), kun vesikäymälän
kuormitus osittain tai kokonaan erotellaan.
Lähde: www.ymparisto.fi

parametri BHK7 P N

a b a b a b

kaikki jätevedet johdetaan
jätevesijärjestelmään

90 80 85 70 40 30

virtsa otetaan talteen eikä
siitä aiheudu ympäristön
kuormitusta

89 78 67 34 0 0

virtsa ja uloste otetaan tal-
teen eikä niistä aiheudu
ympäristön kuormitusta

83 67 18 0 0 0

a = alue, jolla noudatetaan jätevesien yleisiä käsittely-
vaatimuksia (talousjätevesiasetus 4§, 1. momentti)

b = alue, jota koskevat kunnan ympäristönsuojelumää-
räyksillä annetut lievemmät vaatimukset (talousjä-
tevesiasetus 4§, 2. momentti)
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Maahanimeyttämöä varten
tarvittavat tiedot maaperästä
Paikalla rakennettavia ja maaperän puhdistus-
kykyä hyödyntäviä jäteveden käsittelymenetel-
miä, erityisesti maahanimeyttämöä, varten maa-
perästä ja sen ominaisuuksista tarvitaan enem-
män tietoa kuin maasuodattamon tai pienpuh-
distamon suunnittelua varten. Maahanimeyttä-
mön imeytyspaikan valintaa varten tarvittavat
esitutkimukset on kuvattu kohdassa Maahan-
imeyttämö. Tarkemmin menettely, jolla maape-
rän soveltuvuus jätevesien imeytykseen maape-
rään tulee varmistaa, on kuvattu mm. ohjekortis-
sa RT 66-10873, LVI 23-10405 Talousjätevesi-
en käsittely haja-asutusalueilla.

Suunnittelu- ja lupa-asiakirjat
Kun uutta jätevesijärjestelmää ryhdytään raken-
tamaan tai olemassa olevan järjestelmän toimin-
taa tehostamaan, on laadittava suunnitelma,
joka liitetään tarvittavaan maankäyttö- ja raken-
nuslain edellyttämään rakennus- tai toimenpi-
delupahakemukseen tai rakentamista koske-
vaan ilmoitukseen. Suunnitelmalle on talousjä-
tevesiasetuksen liitteessä 1 kohdassa 2A ja 2C
sisältö- ja mitoitusvaatimuksia. Myös Suomen
rakentamismääräyskokoelman osissa A2 Ra-
kennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat ja D1
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot on mää-
räyksiä ja ohjeita, jotka vaikuttavat jätevesi-
suunnitelman laatimiseen ja sisältöön.

Suunnitelma-asiakirjojen tulee olla riittävän
yksityiskohtaiset, jotta niiden perusteella raken-
nustyö voidaan toteuttaa ja työsuoritus valvoa.
Suunnitelmissa tulee esittää vähintään seuraa-
vat asiat:
– kiinteistön sijaintia suhteessa yhdyskuntara-

kenteeseen ja naapurikiinteistöihin kuvaava
yleiskarttaote, esim. mittakaavassa 1:10 000
tai 1:20 000

– ote pohjavesialuetta kuvaavasta kartasta, mi-
käli rakennuspaikka on pohjavesialueella tai
sellaisen lähistöllä

– jätevesijärjestelmän valinnan perusteet
– jätevesien käsittelyjärjestelmän kuvaus, tar-

vittavat prosessikaaviot
– mitoituslaskelmat tai muut mitoitusperusteet
– asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1 000,

josta selviävät mm. seuraavat seikat:
– kiinteistön rajat
– huoltotieyhteydet
– olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset
– kiinteistön ja sen lähinaapurien talousve-

den hankintaa ja jätevesien viemäröintiä,
käsittelyä ja purkua koskevat tiedot riittä-
vässä laajuudessa

– lähiympäristön ojien ja vesistöjen sijainti
ja virtaussuunnat

– maaperä- ja pohjavesinäytteiden ottopai-
kat ja pohjaveden ylin korkeusasema

– jätevesijärjestelmän osat, mitat ja niiden si-
joittuminen

– viemärilinjat ja putkikoot
– purkupaikan sijainti

– valitun menetelmän mukaiset detaljipiirus-
tukset esim. mittakaavassa 1:20 tai 1:50

– työselostus, jossa esitetään tarvikkeet, maa-
ja kiviainekset, putket yms. ja niiden määrät

– muovirakenteisten saostussäiliöiden, umpi-
säiliöiden ja pienpuhdistamoiden mahdolli-
nen ankkurointi pohjaveden nostetta vastaan

– hälytys- ja valvontalaitteet
– järjestelmän käytön ja huollon pääperiaatteet

riittävässä laajuudessa
– perusteltu arvio saavutettavasta puhdistustu-

loksesta ja ympäristökuormituksesta.
Edellä kuvattujen tietojen tarkka esittäminen on
sitä tärkeämpää, mitä suuremmalle käyttäjä-
määrälle järjestelmä on suunniteltu. Ohjeita ase-
mapiirroksen laatimisesta on esitetty ohjekortis-
sa RT 15-10784 Asemapiirustuksen laatiminen.

Kiinteistön
jätevesijärjestelmän mitoitus
Uudisrakennuksen jätevesijärjestelmä mitoite-
taan todennäköisen enimmäisasukasmäärän pe-
rusteella. Talousjätevesiasetuksen liitteen 1
kohdassa 2C korostetaan, että asuinkiinteistön
jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee mitoittaa
täyttämään asetetut vaatimukset elinkaarensa
kaikissa todennäköisissä käyttötilanteissa. Mi-
toituksessa käytettävän asukasmäärän on oltava
vähintään se luku, mikä saadaan jakamalla ra-
kennuksen huoneistoala neliömetreissä luvulla
30, kuitenkin siten, että mitoitusluku on vähin-
tään viisi.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksen
lähtökohtana ovat jäteveden määrä ja laatu.
Kotitalouksissa muodostuvan jäteveden määrä
riippuu sekä vedenkäyttölaitteista että asukkai-
den tavoista ja vedenkäyttötottumuksista. Sekä
uudis- että korjausrakentamisessa tulee valita
vettä säästäviä vesikalusteita. Pientaloissa ve-
denkulutus on yleensä 100–150 litraa/asukas/d.
Käsittelyjärjestelmän mitoituksessa tulee ottaa
huomioon myös riittävä käyttövarmuus lisää-
mällä mitoitusjäteveden määrää 50 l/asukas/d,
mikä mahdollistaa esimerkiksi myöhemmän
asukasmäärän lisäyksen tai vesikalusteiden ta-
son parannukset tai lisäykset. Käsittelyjärjestel-
män mitoituksessa käytettäväksi jätevesimää-
räksi suositellaankin vähintään 200 l/asukas/d.
Jos käsittelyyn johdetaan vain harmaita jäteve-
siä, mitoitus voidaan tehdä jätevesimäärällä 150
l/asukas/d. Perustusten kuivatusvesiä ja huleve-
siä (tonttialueelta kertyviä sade- ja sulamisve-
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siä) ei saa johtaa jätevesijärjestelmään. Pienim-
mäksi mitoitusjätevesimääräksi suositellaan
ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulle yhden
perheen talolle 1 000 l/d. Vapaa-ajan asunnoissa
jätevesijärjestelmän mitoitus on harkittava to-
teutetun tai suunnitellun varustetason mukaan
ottamalla huomioon varustetason mahdolliset
myöhemmät parantamistarpeet jätevesijärjes-
telmän elinkaaren aikana.

Harmaiden jätevesien ja vesikäymälän vesien
erottelu tai vesikäymälälle vaihtoehtoisten käy-
mäläjärjestelmien käyttö voidaan talousjäteve-
siasetuksen mukaan ottaa huomioon käsittely-
järjestelmää mitoitettaessa taulukon 1 mukai-
sesti. Vaihtoehtoisten käymälöiden käyttö hel-
pottaakin asetuksen vaatimusten saavuttamista.
Kun suunnitellaan muuta kuin pelkkää asumista
palvelevaa jätevesien käsittelyjärjestelmää, ve-
denkulutus selvitetään aina tapauskohtaisesti.
Majoituspalvelurakennusten, karjatilojen mai-
tohuoneiden ja pienimuotoisen elinkeinotoi-
minnan jätevesijärjestelmien menetelmän valit-
semiseksi ja mitoittamiseksi tarvitaan mahdolli-
simman tarkka tieto jäteveden määrästä ja lika-
ainespitoisuuksista. Jos kyseessä on uudisra-
kennushanke, eikä mittaustietoa ole saatavissa,
on tehtävä mahdollisimman tarkka arvio ja otet-
tava huomioon talousjätevesiasetuksen liitteen
1 kohdassa 2C esitetyt perusteet.

Jätevesiä, jotka voivat sisältää öljyjä tai liuot-
timia, ei saa johtaa kiinteistökohtaiseen jäteve-
denpuhdistamoon. Tällaisia vesiä voi muodos-
tua mm. autotalleissa ja korjaamotiloissa. Nämä
jätevedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerottimen

kautta maastoon niin, että niistä ei aiheudu hait-
taa alapuolisissa vesistöissä, ojissa tai maastos-
sa.

Jätevesien
käsittelyjärjestelmät ja
-laitteistot
Kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä
tarvittava käsittelyjärjestelmä koostuu jätevesi-
en esikäsittelyyn käytettävistä laitteista ja varsi-
naisesta jätevedenpuhdistamosta. Esikäsitte-
lyyn käytetään saostussäiliöitä. Esikäsittelyyn
voi kuulua myös esimerkiksi fosforin saostami-
nen saostussäiliössä. Jos jätevedet johdetaan
umpisäiliöön, jäteveden esikäsittelyä ei tarvita.

Varsinaiset jätevedenpuhdistamot voidaan
jakaa maapuhdistamoihin, joita ovat maasuo-
dattamot ja maahanimeyttämöt, ja pien- eli laite-
puhdistamoihin. Lisäksi käsittelyjärjestelmään
voi kuulua puhdistamon jälkeen asennettava
erillinen fosforinpoistoyksikkö. Pienpuhdista-
moissa kaikki käsittelyjärjestelmän osat voivat
olla yhdessä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ylläpitää
Suomessa tiedostoa haja-asutuksen jätevesien
käsittelyyn tarkoitetuista puhdistamotyypeistä
ja -malleista ja niitä koskevista tutkimustulok-
sista. Puhdistamotiedosto löytyy valtion ympä-
ristöhallinnon verkkopalvelusta www.ymparis-
to.fi.
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Taulukko 5. Tyypillisimpiä jätevesien käsittelyjärjestelmiä ja huomioita niiden soveltuvuudesta eri olo-
suhteisiin.

Käsittelyjärjestelmä Huomioita soveltuvuudesta eri olosuhteisiin

1 saostussäiliö + imeytyskuoppa/imeytyskaivo Vähäisille määrille harmaita vesiä, joissa ei rasvaa
(esim. saunan pesuvedet)

2 saostussäiliötä + imeytyskuoppa/imeytyskaivo Vähäisille määrille harmaita vesiä, joissa myös ras-
vaa (esim. keittiövedet yhdessä muiden pesuvesien
kanssa)

Kuivakäymälä/kompostoiva käymälä ja 2 saostussäiliötä
+ maapuhdistamo tai pienpuhdistamo

Harmaille vesille. Käymäläjäte käsiteltävä erikseen
kompostoimalla

2 saostussäiliötä + maapuhdistamo tai pienpuhdistamo Harmaille vesille

3 saostussäiliötä + maasuodattamo tai pienpuhdistamo Vesikäymälän vesille ja harmaille vesille

3 saostussäiliötä + maahanimeyttämö
tai pienpuhdistamo

Vesikäymälän vesille ja harmaille vesille alueilla, joilla
voimassa talousjätevesiasetuksen lievempi puhdis-
tusvaatimus

Umpisäiliö vesikäymälän vesille ja 2 saostussäiliötä +
maapuhdistamo tai pienpuhdistamo

Harmaille vesille, kun vesikäymälän vedet johdetaan
umpisäiliöön. Vesikäymälän vedet kuljetettava käsi-
teltäväksi muualle

Umpisäiliö kaikille jätevesille Vesikäymälän vesille ja harmaille vesille. Kaikki jäte-
vedet kuljetettava käsiteltäväksi muualle
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Taulukossa 5 on esitelty tyypillisiä kiinteistö-
kohtaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä ja nii-
den soveltamiskohteita.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu käsittely-
järjestelmissä käytettävät yleisimmät käsittely-
laitteistot.

Saostussäiliö
Saostussäiliötä käytetään muiden menetelmien
yhteydessä jäteveden esiselkeytykseen eli kiin-
toaineen erotukseen ennen jäteveden johtamista
varsinaiseen puhdistamoon. Vettä raskaampi
kiintoaines laskeutuu saostussäiliön pohjalle.
Vettä kevyemmät jakeet, lähinnä rasvat, erottu-
vat pinnalle. Saostussäiliöt voidaan rakentaa
paikan päällä betonirenkaista, mutta saatavilla
on myös lukuisia malleja tehdasvalmisteisia
muovisia saostussäiliöitä. Tehdasvalmisteisissa
pienpuhdistamoissa saostussäiliöt voivat sisäl-
tyä kiinteänä osana itse puhdistamoon.

Tarvittava saostussäiliöiden määrä riippuu
jätevesien laadusta. Jätevesille, jotka sisältävät
vesikäymälän vesiä, tarvitaan 3-osainen saos-
tussäiliö. Jos käsiteltävänä on vain harmaita jä-
tevesiä, saostussäiliö voi olla 2-osainen. Har-
maat vedet, jotka eivät sisällä rasvaa, voidaan
käsitellä 1-osaisessa saostussäiliössä. Tällaisia
vesiä muodostuu mm. saunarakennuksissa, jois-
sa ei ole keittiötiloja.

Saostussäiliöitä ja niiden mitoitusta on käsi-
telty ohjekortissa RT 66-10523, LVI 23-10221
Jätevesisäiliöt ja saostuskaivot.

Jäteveden umpisäiliö
Kaikkien jätevesien kokoaminen umpisäiliöön
soveltuu lähinnä väliaikaiseen käyttöön tai vä-
häiselle jätevesimäärälle kalliiden käyttökus-
tannustensa takia. Ratkaisu on syytä valita vain,
kun jätevesiä ei käsiteltyinäkään voi johtaa
ojaan tai muualle lähiympäristöön eikä imeyttää
maahan. Tällaisia tilanteita voi olla mm. erityis-
suojeltujen tai muuten herkkien, esimerkiksi
pienten vesistöjen äärellä, sekä tärkeillä pohja-
vesialueilla tai muilla, kunnassa erikseen määri-
tellyillä alueilla. Umpisäiliön tulee olla täysin
tiivis ja se on varustettava hälytysjärjestelmällä.
Se on asennettava ja ankkuroitava huolellisesti,
ettei vaurioitumisesta aiheutuvia vuotoja synny
rakentamisen jälkeenkään. Jätevesisäiliöitä ja
niiden mitoitusta on käsitelty ohjekortissa RT
66-10523, LVI 23-10221 Jätevesisäiliöt ja saos-
tuskaivot. Umpisäiliöstä jätevesi joudutaan tyh-
jentämään imuautolla tai -vaunulla ja kuljetta-
maan käsiteltäväksi esimerkiksi jätevedenpuh-
distamolle.

Maapuhdistamo
Maapuhdistamot ovat jätevesien käsittelymene-
telmiä, joissa hyödynnetään luonnollisen maa-
perän ominaisuuksia tai käytetään muuten
maa-aineksia jätevesien käsittelyssä. Maapuh-
distamon perusratkaisut ovat maasuodattamo ja
maahanimeyttämö.

Maapuhdistamoissa jätevesi esikäsitellään
saostussäiliöissä. Maapuhdistamon esikäsitte-
lynä voi olla myös pienpuhdistamo. Esikäsitelty
jätevesi johdetaan sen jälkeen ratkaisusta riip-
puen jakoputkilla joko suoraan tai jakokaivon
kautta imeytysputkiin. Rei’itetyistä imeytysput-
kista vesi pääsee purkautumaan jakokerrokseen,
jossa vesi leviää alas ja sivuille tavoittaen imey-
tyspinnan. Imeytyspintaan ja välittömästi sen
alapuolelle muodostuu ns. biokerros, jossa pie-
neliöt hajottavat biologisesti pääosan jäteveden
sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Jäteveden
painuessa edelleen alaspäin pääosa lika-ainek-
sista suodattuu ja sitoutuu kemiallisesti.

Sekä maasuodattamoissa että maahanimeyt-
tämöissä jakokerroksen päälle laitetaan suoda-
tinkangas tai tarvittaessa lämmöneriste, jotta
päälle tuleva täytemaa ei sekoitu jakokerrok-
seen. Jos lämmöneristeenä käytetään kevytso-
raa, tarvitaan suodatinkangas sen päällä. Läm-
möneriste on erityisen tarpeellinen, jos kiinteis-
tön käyttö on satunnaista kylmänä vuodenaika-
na.

Täytön yläpinta muotoillaan johtamaan sade-
ja pintavedet sivuille ja poispäin rakenteesta.
Sekä maahanimeyttämön että maasuodattamon
biologisen puhdistusprosessin toimivuus edel-
lyttää riittävää hapen pääsyä imeytyspintaan asti
ja syvemmällekin. Tämä tapahtuu pääasiassa
tuuletusputkien kautta. Pintarakenteita ei saa
tehdä niin ilmatiiviiksi, että biokerroksessa ta-
pahtuva eloperäisen aineksen hajotustoiminta
estyisi. Mikäli kaivannosta poistettu maa-aines
on kovin tiivistä, tulee käyttää huokoisempaa,
ilmaa läpäisevää täytemaata.

Maapuhdistamon alueelle mahdollisesti istu-
tettavan kasvillisuuden tulee olla sellaista, ettei-
vät kasvien juuret tunkeudu imeytysputkiin.
Isoja puita ja pienempiäkin puuvartisia kasveja
tulee välttää sijoittamasta liian lähelle maapuh-
distamorakenteita. Etäisyys riippuu puulajista,
mutta ohjeellisena vähimmäisetäisyytenä voi-
daan pitää noin 5 metriä.

Rinnemaastossa maapuhdistamo sijoitetaan
aina rinteen korkeuskäyrien suuntaisesti (kuva
2).

Maasuodattamo
Maasuodattamossa jätevesi puhdistuu kulkeu-
tuessaan suodatinhiekkakerroksen läpi. Tämän
jälkeen jätevesi kerätään kokoomaputkistoon,
mistä se johdetaan maastoon. Suodatuksessa
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käytetään paikalle tuotuja materiaaleja, ei tontin
luontaista maaperää. Maasuodattamo on raken-
nettava suunnitelman mukaan sopivista materi-
aaleista. Maasuodattamo vaatii suuren pin-
ta-alan ja syvän kaivualueen, mutta muuten sen
voi rakentaa monenlaiseen maastoon.

Maasuodattamo on mahdollista rakentaa vai-
keaankin maaperään, kunhan kaivanto vain saa-
daan tehdyksi. Rakenteen korkeuden takia etäi-
syyden maanpinnasta ylimpään pohjaveden
pintaan tulisi olla vähintään 2,5 m. Jos pohjavesi
on lähempänä maanpintaa, voidaan käyttää joi-
takin maasuodattamon erikoisratkaisuja, joita
on esitelty mm. ohjekortissa RT 66-10873, LVI
23-10405 Talousjätevesien käsittely haja-asu-
tusalueilla. Tällaisia erikoisratkaisuja ovat mm.
matalaan perustettu maasuodattamo ja vaaka-
virtausmaasuodattamo.

Maasuodattamon pituusleikkaus esitetään
kuvassa 3.

Maasuodattamo on joissakin olosuhteissa va-
rustettava pohjakalvolla tai muulla vesitiiviillä
rakenteella, jolla estetään puhdistuneenkin jäte-
veden imeytyminen maaperään. Näin tulee me-
netellä, kun rakennetaan maasuodattamo pohja-
vesialueelle tai kun sellainen jostain syystä jou-
dutaan tekemään pohjaveden virtaussuunnassa
talousvesikaivon yläpuolelle ja jätevedet voivat
vaikuttaa kaivoveden laatuun. Pohjakalvolla
varmistetaan myös kaiken veden päätyminen
purkuputkeen, jolloin maasuodattamon toimin-
taa voidaan seurata luotettavilla kokoomanäyt-
teillä puhdistetusta jätevedestä.

Tiivistä pohjakalvoa ei kuitenkaan suositella
tehtäväksi maasuodattamolle silloin, kun pinta-
vesiin johdettava kuormitus on saatava mahdol-
lisimman vähäiseksi eikä pohjaveden pilaantu-
misvaaraa ole. Tällainen tilanne on esimerkiksi
suurilla tonteilla, jos talousvesikaivoja ei ole lä-

hettyvillä lainkaan tai maasuodattamo tehdään
ensisijaisesti siksi, ettei maaperän tiiveys mah-
dollista maahanimeyttämön rakentamista. Ym-
päröivän maaston valumavesien kulkeutuminen
maasuodattamoon voidaan estää asentamalla
vesitiivis suojakalvo myös suodattamon sivuil-
le.

Tarvittava suodatuspinta-ala ja putkiston pi-
tuudet riippuvat siitä, rakennetaanko maasuo-
dattamo erillisinä ojina vai yhtenäisenä kenttä-
nä. Kokonaispinta-alaan vaikuttavat myös maan
kaivuominaisuudet. Maansiirtoa joudutaan
maaperäolosuhteista riippuen tekemään nor-
maalisti 40–100 m2:n alueella, kun saostussäili-
ön, jakokaivon ja myös niiden välisen jako-
viemärin tilantarpeet otetaan huomioon. Maa-
suodattamon suodatinhiekan yläpinnan pin-
ta-ala mitoitetaan siten, että sille tuleva vesi-
määrä on enintään 50 l/m2/d. Tällöin yhden per-
heen talon mitoitusjätevesimäärälle (1 000 l/d)
tarvittavan maasuodattamon imeytyspinnan
alan on oltava 20 m2. Harmaille vesille riittää
noin 15 m2:n ala. Tämä mitoitus edellyttää sopi-
vaa suodatinhiekkaa. Se ei saa olla liian hienoa,
ettei suodattamo tukkeutuisi eikä toisaalta liian
karkeata, jotta puhdistusteho olisi riittävä. Sopi-
van suodatinhiekan rakeisuusalue on esitetty
mm. ohjekortissa RT 66-10873, LVI 23-10405
Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla.
Yleisimmin sopivaa kiviainesta on saatavissa
nimikkeellä betonihiekka, raekoko 0...8 mm.
Edellä esitettyä väljempi suodatinpinta-alan mi-
toitus lisää rakennuskustannuksia suhteellisen
vähän, mutta antaa lisää toimintavarmuutta ja
mahdollistaa tilapäisen ylikuormituksen. Maa-
suodattamosta puhdistettu jätevesi johdetaan
maastoon tai avo-ojaan.

Markkinoille on tullut myös osittain tehdas-
valmisteisia maasuodattamoita, joissa suodatin-
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Kuva 2. Esimerkkejä maahanimeyttämön putkiston sijoittamisesta rinnemaastossa. Lähde: ohje-
kortti RT 66-10873, LVI 23-10405 Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla.
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hiekkakerros voidaan korvata ns. moduulira-
kenteilla. Tällaisten moduulirakenteisten maa-
suodattamoiden tarvitsema pinta-ala on pie-
nempi kuin paikalla rakennettavien perinteisten
maasuodattamoiden tarvitsema pinta-ala, koska
moduulirakenteessa suodatuspinta-alaa saadaan
kasvatettua tehdasvalmisteisilla suodatusmo-
duuleilla.

Talousjätevesiasetuksen ns. peruskäsittely-
vaatimuksen täyttyminen fosforin osalta edel-
lyttää maasuodattamossa tehostettua fosforin
poistoa. Suodatinhiekkaan on mahdollista lisätä
hiekkaa paremmin fosforia sitovia materiaaleja.
Tietyt materiaalit sekoitetaan hiekkaan, toiset
levitetään omana kerroksenaan hiekkakerrosten
väliin. Toinen vaihtoehto on rakentaa maasuo-
dattamon jälkeen erityinen säiliö- tai kaivora-
kenne, johon sijoitetaan fosforia sitovaa massaa.
Tällaisten menetelmien ja massojen tuotekehi-
tys on ollut aktiivista ja useita kaupallisia tuot-
teita on saatavana. Fosforin poistoa voidaan te-
hostaa myös käyttämällä esisaostusta, jolloin
fosfori saostetaan kemikaalia käyttäen saostus-
säiliössä ennen maasuodattamoa.

Maasuodattamo tarvitsee varsin vähän huol-
toa ja säännöllistä ylläpitoa. Tärkeintä on huo-
lehtia esikäsittelyyn käytettävien saostussäiliöi-
den säännöllisestä tyhjentämisestä, jotta itse
maasuodattamoon ei pääse kulkeutumaan kiin-
toainetta, joka voi tukkia suodatinkerroksen.

Koska maasuodattamo ei toimiakseen tarvitse
sähköä, se voidaan rakentaa myös esimerkiksi
kesämökeille, jotka eivät ole sähköverkon pii-
rissä.

Maahanimeyttämö
Maahanimeyttämössä jätevesi puhdistuu suo-
tautuessaan luonnollisten maakerrosten läpi.
Jotta maahanimeyttämö toimisi, maaperän on
oltava tarpeeksi, mutta ei liiaksi vettä läpäisevää
hiekkaa tai muuta kivennäismaata. Kallio tai sa-
vimaa ei käy. Tämän takia maahanimeytyksen
käyttömahdollisuudet ovat rajalliset.

Ennen kuin maahanimeyttämö rakennetaan,
maaperästä on otettava näyte tai paikalla on teh-
tävä imeytyskokeet, joilla voidaan varmistua,
että maaperän vedenläpäisevyys on sopiva. Li-
säksi on varmistettava, että kyseessä ei ole poh-
javesialue ja että lähistöllä ei ole talousvesi-
kaivoja. Pohjaveden on oltava kaikkina vuoden-
aikoina vähintään noin 1,8 metrin syvyydellä
maanpinnasta. Jos pohjavesi on lähempänä
maanpintaa, voidaan käyttää erikoisratkaisuja,
joita on kuvattu mm. ohjekortissa RT 66-10873,
LVI 23-10405 Talousjätevesien käsittely haja-
asutusalueilla. Tällaisia erikoisratkaisuja ovat
mm. matalaan perustettu maahanimeyttämö, te-
hostettu maahanimeyttämö hienorakeisessa tai
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Kuva 3. Maasuodattamon pituusleikkauskuva. Lähde: ohjekortti RT 66-10873, LVI 23-10405 Ta-
lousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla.
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karkearakeisessa maassa/tehostemoduulien käyt-
tö sekä maakumpuimeytys.

Jos imeytyspaikka joudutaan sijoittamaan ta-
lousvesikaivon yläpuolelle, on käytettävä riittä-
vää, jopa useiden satojen metrien suojaetäisyyt-
tä. Tarvittava etäisyys riippuu maaston kalte-
vuudesta, maaperästä ja pohjavesioloista. Suo-
messa hydrogeologiset olosuhteet ovat niin
vaihtelevia, ettei yleisiä suojaetäisyysvaatimuk-
sia ole mahdollista ilmoittaa. Niiden määrittä-
minen on asiantuntijan tehtävä tapauskohtaises-
ti. Kosteita paikkoja ja tulvivia alueita pitää vält-
tää.

Maahanimeyttämön pituusleikkaus esitetään
kuvassa 4. Maahanimeyttämö voidaan rakentaa
joko kaivamalla erillisiä ojamaisia kaivantoja
(imeytysojasto), joihin kuhunkin sijoitetaan
yksi imeytysputki, tai kaivamalla leveämpi, yh-
tenäinen kaivanto, johon sijoitetaan useampia
imeytysputkia rinnakkain samansuuntaisesti
(imeytyskenttä). Imeytysojaston kaivannot voi-
vat olla rinnakkaisia tai erisuuntaisia. Rakenne-
tyypin valinta riippuu ensisijaisesti tontin pin-
nanmuodoista ja rakentamistavasta. Imey-
tysojasto on periaatteessa imeytyskenttää suosi-
teltavampi rakennetyyppi, sillä suurempi kai-
vantojen reunapituus lisää hieman imeytyska-
pasiteettia. Tarvittaessa vaakasuuntainen imey-

tyminen voidaan estää asentamalla muovikalvo
kaivannon seinämiä vasten.

Tarvittava imeytyspinta-ala määräytyy maa-
näytteistä saatujen rakeisuuskäyrien perusteel-
la. Rajatapauksissa mitoitus on syytä ratkaista
imeytyskokeen antamien lisätietojen avulla.
Väljempi imeytyspinta-alan mitoitus lisää suh-
teellisen vähän rakennuskustannuksia, mutta
antaa lisää toimintavarmuutta sekä mahdollistaa
tilapäisen ylikuormituksen. Imeytyspaikan va-
lintamenettely sisältää seuraavat vaiheet:
– Selvitetään tontilta alustavasti sopiva jäte-

vesien johtamispaikka.
– Mitataan etäisyydet samalla ja läheisillä ton-

teilla oleviin talousvesikaivoihin (ainakin
kaikkiin alle 150 metrin etäisyydellä oleviin),
tontin rajaan, rakennuksiin ja mahdolliseen
lähivesistöön sekä selvitetään kaivojen ja ve-
sistön vedenpinnan ylin korkeus suhteessa jä-
tevesien imeytyspinnan korkeusasemaan.

– Selvitetään eri maakerroksien asema kaavail-
lulla imeytysalueella esimerkiksi kaivamalla
1–3 noin kahden metrin syvyistä koekuoppaa.

– Selvitetään pohjaveden korkeus havaintohet-
kellä em. koekuopista, talousvesikaivoista
tms. ja pyritään arvioimaan sen ylin esiintyvä
korkeus.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely
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– Em. tietojen perusteella varmistutaan pohja-
veden virtaussuunnista ja samalla siitä, ettei
imeytyksestä ole haittaa kaivoille.

– Otetaan koekuopista tai näytteenottimilla
maanäytteitä eri kerroksista tulevan imeytys-
pinnan tasolta ja siitä alaspäin.

– Maa-ainesnäytteet toimitetaan maalaborato-
rioon tutkittavaksi ja niistä piirretään seulon-
nan perusteella rakeisuuskäyrät.

– Rakeisuuskäyrien avulla arvioidaan maape-
rän sopivuus imeytykseen.

– Määritetään maaperän imeytysominaisuuk-
sia yhdessä tai useammassa kohdassa tehdyl-
lä imeytyskokeella.

Maahanimeyttämön mitoituksessa voidaan
käyttää vesimäärää 30–50 l/m2/d. Jos vedenku-
lutus on noin 200 l/asukas/d, on imeytyspinta-
alaa oltava noin 4–7 m2 asukasta kohti.

Talousjätevesiasetus edellyttää, että jäteve-
den käsittelyjärjestelmän puhdistusteho on olta-
va tarvittaessa selvitettävissä ottamalla vesi-
näyte puhdistetusta jätevedestä. Koska maahan-
imeyttämössä puhdistuva jätevesi imeytyy ja
laimenee maaperään, puhdistetusta jätevedestä
ei suoraan voida saada näytettä. Näin ollen myös
tarkka puhdistustehon määrittäminen on mah-
dotonta. Talousjätevesiasetuksen mukaan maa-
hanimeyttämön yhteydessä järjestelmän toimi-
vuutta on voitava selvittää pohjaveden virtaus-
suunnassa imeyttämön alapuolelle asennetta-
vasta pohjavesiputkesta. Maahanimeyttämö tu-
lisi valita jätevesien käsittelymenetelmäksi
yleensä vain sellaisissa kohteissa tai siinä mää-
rin laimeille jätevesille, että havaintoputken te-
kemistä ja näytteenottoa ei tarvittaisi. Käytän-
nössä tämä tarkoittaisi sitä, että maahanimeyttä-
mö varmuudella soveltuu vain harmaiden jäte-
vesien käsittelyyn tai alueille, joilla sovelletaan
talousjätevesiasetuksen ns. lievempiä puhdis-
tusvaatimuksia.

Yksinkertaisella maaperäkäsittelyllä tarkoi-
tetaan menetelmää, jossa jätevesi johdetaan
saostussäiliön jälkeen imeytyskuoppaan tai
imeytyskaivoon. Ratkaisu sopii vain saunara-
kennuksille ja vesikäymälättömille ja muutoin-
kin vaatimattomasti varustelluille loma-asun-
noille suurilla tonteilla, kun jätevesimäärä on
suhteellisen vähäinen, maaperä on vettä läpäi-
sevää ja pohjavesi on riittävän syvällä.

Maahanimeyttämö vaatii hyvin vähän huol-
toa, eikä se toimiakseen tarvitse sähköä.

Pienpuhdistamot
Tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoita on useita
eri tyyppejä. Markkinoilla on lukuisia malleja,
joista on paljon tutkittua tietoa ja käytännön ko-
kemuksia, mutta myös sellaisia laitteita, joiden
toimivuudesta ja puhdistustehosta ei ole saata-
vissa puolueettomasti tutkittua tietoa.

Puhdistusmenetelmän perusteella pienpuh-
distamot voidaan jakaa prosessiltaan biologi-
siin, kemiallisiin ja biologiskemiallisiin laitok-
siin. Biologinen prosessi poistaa jätevedestä en-
sisijaisesti orgaanista ainesta, kemiallinen vä-
hentää jäteveden fosforia ja biokemiallinen
poistaa molempia. Kemiallinen käsittely tar-
koittaa menetelmää, jossa jäteveteen syötetään
saostuskemikaalia, esimerkiksi rauta- tai alu-
miinisuoloja. Biologiskemiallinen käsittely saa-
daan aikaan täydentämällä jokin biologisista
prosesseista saostuskäsittelyllä. Esiselkeytys on
monissa pienpuhdistamoissa erillinen, saostus-
säiliötyyppinen.

Puhdistusprosessien perusteella pienpuhdis-
tamot voidaan luokitella seuraaviin päätyyppei-
hin: aktiivilietepuhdistamot, bioroottorit, bio-
suotimet, biomattopuhdistamot ja kemialliset
suorasaostuslaitteet. Kemiallinen saostus voi-
daan yhdistää periaatteessa kaikkiin biologisiin
prosesseihin. Aktiivilietemenetelmää käyttävis-
tä puhdistamoista ovat pienissä kokoluokissa
nykyisin yleisimpiä ns. panospuhdistamot.
Muista pienpuhdistamotyypeistä ovat Suomes-
sa tavallisimpia biosuotimet.

Pienpuhdistamoa käytetään yleensä yksin-
omaisena käsittelymenetelmänä, mutta niitä
voidaan käyttää myös pelkästään jäteveden esi-
käsittelyyn tai jälkikäsittelyyn esimerkiksi maa-
hanimeyttämöiden tai maasuodattamojen kans-
sa vaativissa kohteissa. Myös erityisesti harmai-
den jätevesien käsittelyyn suunniteltuja laite-
puhdistamoja ja imeytyskaivoratkaisuja on
markkinoilla.

Pienpuhdistamon valinnassa on otettava huo-
mioon ainakin seuraavat seikat:
– kiinteistöllä muodostuvan jäteveden määrän

ja laadun poikkeaminen tavallisesta asumis-
jätevedestä (karjatilan maitohuoneen jäteve-
si, ravintola- ja matkailutoiminnot tms.)

– jäteveden muodostumisen vuorokaudenai-
kainen vaihtelu

– kiinteistön käytön mahdollinen osavuotisuus
– asettavatko olosuhteet erityisiä vaatimuksia

puhdistamojen valmistusmateriaalille ja ra-
kenteelliselle lujuudelle

– jäteveden esikäsittelyn tarve
– pumppujen ja muiden laitteiden määrä, ener-

giatarve ja huoltotarve
– tarvittavat kemikaalit ja niiden saatavuus

(fosforin saostus, pH:n säätö)
– kemikaalien annostelulaitteet, niiden käyttö-

ominaisuudet ja huoltotarve
– puhdistamon ominaisuuksista ja toimivuu-

desta saatavissa olevat puolueettomat tiedot
(SYKEn puhdistamotiedosto, tutkimuslaitos-
ten suorittamat testaukset, CE-merkintä)

– näytteenottomahdollisuus
– purkujärjestelyt
– tarvittavat käyttö- ja huolto-toimet ja mahdol-

lisuus niiden hoitamiseen
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– onko laitteiston toiminnasta kokemuksia
Suomen olosuhteissa.

Tehdasvalmisteisten pienpuhdistamojen pinta-
alatarve on likimain yhtä suuri kuin saostussäili-
ön eli käytännössä 5–10 m2.

Useimmat pienpuhdistamomallit asennetaan
joko osittain tai kokonaan maan alle, mutta
myös kellaritiloihin sijoitettavaksi tarkoitettuja
on olemassa. Ylläpito- ja huoltotoimien helpot-
tamiseksi puhdistamon kaikki avattavat osat
peittävä suojarakennus on suositeltava varsin-
kin talviaikaisen hoidon kannalta. Se voidaan
rakentaa myös lämpöeristettynä, mikä on eduksi
erityisesti suurempien puhdistamoiden edellyt-
tämän kemikaalien varastoinnin ja niiden syöt-
tölaiteiden toiminnan varmistamisen ja hoidon
kannalta. Pienpuhdistamosta puhdistettu jäteve-
si johdetaan maastoon tai avo-ojaan. Pyrittäessä
pintavesien suojelun kannalta erityisen tehok-
kaaseen ratkaisuun, voidaan pienpuhdistamon
tai maasuodattamonkin jälkikäsittelyksi raken-
taa imeytyskenttä, -kaivo tai muu vastaava
imeytysrakenne.

Pienpuhdistamot vaativat toimiakseen säh-
köä, joten ne eivät sovellu esimerkiksi kesämö-
keille, jotka eivät ole sähköverkon piirissä. Puh-
distamoiden toiminta voi heikentyä, jos puhdis-
tamoon tuleva jätevesikuormitus vaihtelee huo-
mattavasti. Tämän vuoksi pienpuhdistamot so-
veltuvat yleensä vain ympärivuotiselle asutuk-
selle. Useimmilla pienpuhdistamoilla nykyisin
on mahdollista saavuttaa talousjätevesiasetuk-
sen puhdistusvaatimukset, mutta hyvin toimiak-
seen puhdistamot vaativat huolellista ja sään-
nöllistä huoltoa ja ylläpitoa.

Muut menetelmät
Maapuhdistamoiden ja pienpuhdistamoiden
ohella jätevesien käsittelyyn on olemassa eräitä
muitakin vaihtoehtoja. Näistä menetelmistä on
niukasti kokemuksia Suomessa.

Juurakkopuhdistamo on helppo tapa puhdis-
taa harmaita jätevesiä vuoden lämpimän kauden
aikana. Juurakkopuhdistamo on matala, kasvis-
ton peitossa oleva oja, jonka pohja on tiivis ja
joka on täytetty turpeella, sepelillä, puuhakkeel-
la ja hiekalla. Juurakkopuhdistamossa kasvaa
vesikasveja, kuten kaislaa ja osmankäämiä.
Puhdistus perustuu yhtäältä siihen että jätevesi
haihtuu ilmaan, toisaalta siihen että orgaaninen
aines jää kiinni kasvien juuriin ja hajoaa biologi-
sesti. Juurakkopuhdistamon jälkeen vesi johde-
taan poistoputkessa esimerkiksi ojaan. Kuihtu-
neet kasvit eristävät talven aikana suodatinpetiä.
Ennen puhdistamoon johtamista jätevesi voi-
daan esikäsitellä saostuskaivossa.

Jätevesijärjestelmän käyttö-
ja huolto-ohjeet
Jätevesijärjestelmälle on talousjätevesiasetuk-
sen mukaan tehtävä käyttö- ja huolto-ohje. Se on
oltava tehtynä, kun rakennuskohde otetaan
käyttöön. Sen olemassaolosta on vastuussa kiin-
teistön omistaja tai haltija, mutta ohjeen laatii
yleensä uuden järjestelmän suunnittelija tai lai-
tetoimittaja. Ohjeeseen tulee sisältyä sekä asuk-
kaalle että asiantuntijalle kuuluvan tarkkailun ja
toimenpiteiden kuvaus. Jätevesijärjestelmän
käyttö- ja huolto-ohjeelle on sisältövaatimuksia
talousjätevesiasetuksen liitteessä 2.

Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee olla seuraa-
vat tiedot:
– ohjeet normaalista käytöstä
– ohjeet vikatilanteen varalle
– kohteet, jotka vaativat säännöllistä huoltoa ja

tarkkailua
– määräaikaistarkastukset
– suunnittelijan, rakentajan ja huollosta sekä

valvonnasta vastaavien yhteystiedot.
Mahdollisuus ottaa näyte jätevedestä puhdis-
tuksen jälkeen ilman kuivatus- tai hulevesien
vaikutusta on aina turvattava. Poikkeuksena on
jäteveden maahanimeyttämö, jossa näytteen
otto välittömästi käsitellystä vedestä ei ole käy-
tännössä mahdollista.

Kiinteistön vesi- ja jätevesijärjestelmän toi-
mintaa tulee seurata, jotta mahdolliset häiriöt
järjestelmissä havaitaan mahdollisimman pian.
Vedenkulutuksen seuraaminen ja kirjaaminen
on hyödyllistä kaikkien erilaisten jätevesijärjes-
telmien toimivuuden tarkkailussa. Kiinteistön
haltijalla tulee olla ohje siitä, mitä aineita ei saa
laittaa viemäriin.

Saostussäiliön käytössä on olennaisinta, että
se tyhjennetään mitoitus- ja rakennusohjeiden ja
todellisen kuormituksen edellyttämin väliajoin,
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Ellei saos-
tussäiliössä ole lähtevän veden suodatinta, on
säiliö suositeltavaa täyttää vedellä tyhjennyksen
jälkeen. Menettely vähentää säiliöön kertyvän
pintalietteen karkaamista, mitä voi tapahtua säi-
liön täyttyessä vähitellen. Samalla pienenee
myös riski siitä, että tehdasvalmisteinen keven-
tynyt säiliö vaurioituisi pohjaveden nosteen vai-
kutuksesta. Tyhjennyksen jälkeinen täyttö on
tehtävä, jos sitä edellytetään valmistajan anta-
missa ohjeissa.

Maahanimeyttämön ylläpitoon kuuluu nor-
maalisti saostussäiliön tyhjennyksen lisäksi ja-
kokaivon tarkistus ja puhdistus. Mahdollisissa
tukkeutumistilanteissa voidaan imeytysputket
joutua huuhtelemaan. Sen voi yleensä tehdä tuu-
letusputkien kautta painepesurilla, jolloin put-
kiin kertynyt liete voidaan poistaa jakokaivosta.

Myös maasuodattamoissa saostussäiliön tyh-
jennys ja jakokaivon tarkistus ja puhdistus ovat
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normaalin ylläpidon perustoimet. Imeytysput-
ket voidaan joutua huuhtelemaan, joskus myös
kokoomaputket. Myös kokoomakaivo puhdiste-
taan tarvittaessa, jotta siitä voitaisiin ottaa edus-
tavia näytteitä käsitellystä vedestä. Maasuodat-
tamon toimivuutta voi karkeasti tarkkailla pur-
kuputken suulta. Jos siihen on kertynyt runsaasti
tummaa lietettä, on toiminnassa todennäköisesti
esiintynyt häiriöitä. Purkuputken suun tukkeu-
tuminen on estettävä rakenteellisesti.

Pienpuhdistamoiden ylläpidosta ja huollosta
on laitevalmistajan annettava seikkaperäiset oh-
jeet, jotka ovat erilaiset kullekin laitetyypille ja
-merkille. Purkuputken lähistön siisteys kuvaa
jossain määrin puhdistamon toimivuutta. Voi-
makas limoittuminen osoittaa toimimattomuut-
ta.

Maasuodattamoon ja maahanimeyttämöön
kuuluvat tuuletusputket on puhdistettava aika
ajoin. Pienpuhdistamoiden tuuletusrakenteiden
puhdistaminen tulee tehdä valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Mikäli tuuletusta on joissain olo-
suhteissa säädettävä, tulee siitä olla ohjeet.

Jätevesijärjestelmässä muodostuva liete ja jä-
teveden umpisäiliöiden sisältö, samoin kuin fos-
forinpoistoon käytetyt massat on kuljetettava
käsiteltäväksi paikkaan, jolla on ympäristön-
suojelulain mukainen lupa kyseisten jätteiden
vastaanottamiseen. Lietteitä ei saa sellaisenaan
sijoittaa viljelyksille.

Jätevesijärjestelmän normaalista ylläpidosta
sekä tehdyistä tyhjennys-, huolto- ja korjaustoi-
menpiteistä on pidettävä huoltopäiväkirjaa, joka
on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisel-
le.
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