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ALKUSANAT 

Vesi- ja ympäristöhallitus asetti 17.6.1993 työryhmän laatimaan selvitystä haja-
asutuksen jätevesien käsittelystä. Toimeksiantoon kuului nykytilanteen riittävä 
selvittäminen, keskeisten ongelmien hahmottaminen sekä käsittelytasotavoitteiden 
laatiminen ottaen huomioon eri tyyppisten haja-asutusalueiden ominaisuudet. Työ-
ryhmän tuli lisäksi tarkastella käytettävissä olevien käsittelymenetelmien soveltuvuutta 
sekä jatkotutkimusten ja kehittämistyön tarvetta. Työn tuli tukea vesiensuojelun 
tavoiteohjelman laatimista vuosille 1996 - 2005 ja toimia tausta-aineistona mahdol-
lisille säädösmuutoksille ja viranomaisohjeille. 

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin toimistopäällikkö Antti Jokela (VY/knt) ja 
jäseniksi toimistoinsinööri Klaus Munsterhjelm (VY/knt), ylitarkastaja Seija Salonen 
(VY /knt), toimistoinsinööri Erkki Santala (VY /knt), vesihuoltoinsinööri Matti Innamaa 
(Tavy) ja diplomi-insinööri Esko Vaskinen (Mivy). Työryhmän sihteeriksi nimettiin 
diplomi-insinööri Mika Rontu (VY/knt). Työryhmä on kuullut asiantuntijana ympäris-
töpäällikkö Pekka Jalkasta Suomen Kuntaliitosta. 

Selvityksen lähtökohtina ovat olleet haja-asutuksen jätevesien merkityksen korostumi-
nen vesistöjä rehevöittävänä tekijänä yhdyskuntien jätevesien käsittelyn tehostuttua 
sekä epäselvyys siitä, mikä on kulloinkin riittävä haja-asutuksen jätevesien käsittely-
taso. Kunnissa edellytettävän käsittelytason selvittämiseksi työryhmä järjesti kuntien 
menettelytapoja haja-asutuksen jätevesiasioissa koskevan kyselyn, joka kattoi 86 
kuntaa. Koska käsittelytasoa ei voida määritellä ilman paikallisten olosuhteiden 
huomioon ottamista, on tässä selvityksessä esitelty nykyiset haja-asutuksen jätevesien 
käsittelymenetelmät luvussa 7 sekä käsittelymenetelmän valinta luvussa 8. Valinta-
kaaviolla (liite 4) voidaan valita olosuhteiden mukaisesti tarkoituksenmukainen 
valintamenetelmä, jolloin vesistökuormitusta voidaan vähentää sekä välttää turhia 
investointeja. Valintakaaviota voidaan ryhtyä välittömästi soveltamaan. Menetelmä-
kohtaiset kustannukset sekä tässä selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden edellyttämät 
investointikustannukset on esitetty luvussa 9. 

Selvitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot vesi- ja ympäristöpiireiltä sekä eräiltä 
järjestöiltä ja kunnilta. Lausuntomenettely toteutettiin suppeana ajan säästämiseksi ja 
julkaisun saamiseksi jakeluun nopeasti. Osa lausuntojen ehdotuksista on otettu 
huomioon tässä julkaisussa. Muut ehdotukset otetaan huomioon mahdollisuuksien 
mukaan tulevassa kehittämistyössä. 
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1 JOHDANTO 

Haja-asutuksen jätevedet aiheuttavat osan vesistöjen hajakuormituksesta. Haja-
asutuksen jätevesien merkitys vesistöjen käyttökelpoisuutta heikentävänä tekijänä on 
korostunut yhdyskuntien jätevesien käsittelyn tehostuessa ratkaisevasti 1970- ja 1980-
luvuilla. Samanaikaisesti tapahtunut asuntojen varustetason nousu on lisännyt haitta-
vaikutuksia. Varustetaso haja-asutusalueilla onkin lähes yhtä korkea kuin taajamissa 
ja esimerkiksi vesikäymälä on nykyisin täysin vallitseva käymälätyyppi. 

Haja-asutuksen aiheuttamat haitat vesistöissä ovat rehevöityminen, hapenkulutus ja 
hygieeniset haitat. Haja-asutuksen jätevesien aiheuttamat haitat riippuvat asutuksen 
intensiteetistä ja sijoittumisesta sekä vesistön hydrologisista, biologisista ja kemialli-
sista ominaisuuksista. Usein haittana on vesistöjen hidas rehevöityminen eli nuhraan-
tuminen alueilla, joihin ei kohdistu pistekuormitusta. Haitat korostuvat pienissä vesis-
töissä ja ojissa. Rehevöityminen aiheuttaa vesistön samentumista, mikä on seurausta 
planktonlevätuotannon ja -biomassan kohoamisesta. Myös vesikasvillisuus lisääntyy. 
Hajoava levä- ja kasvimassa puolestaan kuluttavat vesistön happivaroja. Myös haja-
asutuksen jätevesien sisältämien orgaanisten yhdisteiden hajoaminen ja ammonium-
typen hapettuminen nitraatiksi kuluttavat vesistön happivaroja. 

Jätevedet ja runsas levätuotanto saattavat aiheuttaa haju- ja makuhaittoja veteen. 
Jätevedet saattavat aiheuttaa myös esteettistä haittaa. Ojien perkaustarve lisääntyy 
jätevesien ravinteiden aiheuttaman umpeenkasvun takia. Myös kalataloudellisia 
haittoja ilmenee kalaston muutosten, saaliin arvon alenemisen ja pyynnin vaikeutumi-
sen johdosta. 

Jäteveden mikrobit aiheuttavat hygieenistä haittaa, joka sekin korostuu piemssa 
purkuvesistöissä ja ojissa. Hygieenisen laadun heikentyminen saattaa rajoittaa tai jopa 
estää mahdollisuudet vedenhankintaan ja vesien virkistyskäyttöön. Hygieeniset haitat 
korostuvat etenkin kesäisin, jolloin virtaamat ovat alhaisimmillaan ja loma-asutuksen 
kuormitus suurimmillaan sekä vesien virkistyskäyttö vilkkainta. Jätevedet saattavat 
sisältää myös myrkyllisiä aineita. 

Jätevesi saattaa pilata pohjaveden joko maaperässä tai valumalla maanpintaa pitkin 
kaivoon. Tavallisin haitta on oman tai naapurin kaivon likaantuminen. Erityisesti 
jäteveden sisältämät typpiyhdisteet ja bakteerit aiheuttavat ongelmia. Avo-ojiin tai 
maastoon johdetut jätevedet voivat aiheuttaa ympäristöhygieenisiä haittoja ja epäsiis-
teyttä. 

Etelärannikon, Lounais-Suomen ja Pohjanmaan jokivarsien varsin taaja haja-asutus 
aiheuttaa kuormitusta erityisesti puroihin ja pienehköihin jokivesistöihin. Keski- ja 
Itä-Suomessa haja-asutus on melko harvaa, mutta kuormitus kohdistuu usein suoraan 
järvivesistöihin. Myös taaja loma-asutus voi paikoitellen aiheuttaa merkittävää 
kuormitusta. Pohjois-Suomessa harva haja-asutus aiheuttaa lähinnä paikallisia 
vesistöhaittoja. 

Haja-asutuksen osuus Suomen vesistöjen kokonaiskuormituksesta on fosforin osalta 
noin 8 % ja typen osalta noin 3 %. Haja-asutuksen osuus kaikesta hajakuormituksesta 
on fosforin osalta noin 10 % ja typen osalta noin 7 %. Haja-asutusalueiden asukkai-
den jätevesien aiheuttaman vesistöihin kohdistuvan kuormituksen arvioidaan olevan 
fosforin osalta merkittävästi suuremman kuin yhdyskuntien jätevesien vesistöihin 
kohdistuvan kuormituksen. Kuitenkaan haja-asutusta ei yleensä ole samalla tavoin 
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mielletty merkittäväksi vesistöjen kuormittajaksi tai likaajaksi. 

Haja-asutukseen verrattavaa kuormitusta aiheutuu myös loma-asunnoista. Loma-
asunnoista aiheutuva kuormitus on pieni varsinaisen haja-asutuksen aiheuttamaan 
kuormitukseen verrattuna, mutta voi olla paikallisesti hyvinkin merkittävä. 

Haja-asutuksen jätevesien aiheuttamien haittojen vähentämisessä on ongelmana, ettei 
tiedetä, mikä on tarkoituksenmukainen käsittelytaso. Mikäli käsittelytaso määritellään, 
voidaan oikeat ratkaisuvaihtoehdotkin valita. Valitettavasti jatkuvasta kehitystyöstä 
huolimatta yksinkertaista, edullista, toimivaa ja joka tilanteeseen soveltuvaa jätevesien 
käsittelymenetelmää ei ole vielä kehitetty. Tässä selvityksessä annetaan taustatietoa 
käsittelytason määrittelylle ja menetelmän valinnalle. Lisäksi esitetään kaavio siitä, 
kuinka eri tekijät voidaan ottaa huomioon ympäristönsuojelullisesti hyvän menetelmän 
valinnassa. 

2 VESIHUOLLON VARUSTETASO 

Pääosa haja-asutuksesta on yleisen viemäröinnin ulkopuolella. Pieni osa haja-asutus-
alueiden asunnoista on kuitenkin liitetty yleiseen viemäriin. Liittyminen yleiseen 
viemäriin onkin suositeltavin vaihtoehto, mikäli se on mahdollista ja kustannukset 
eivät nouse kohtuuttomiksi. Yleensä liittyminen viemäriverkostoon ei kuitenkaan ole 
mahdollista, vaan jätevedet on käsiteltävä kahden tai useamman naapurikiinteistön 
kanssa yhteisesti tai kiinteistökohtaisesti. 

Asuntojen sisäinen vesihuollollinen varustetaso on noussut 1950-luvulta huomattavas-
ti. Niiden asukkaiden määrä, joilla on asunnossaan sekä vesijohto, viemäri että vesi-
käymälä, osuus on noussut. Tämä on johtanut lisääntyneeseen vedenkulutukseen ja 
kuormitukseen. Kattavia kiinteistökohtaisia vedenkulutustietoja pelkästään haja-
asutusalueilta ei ole kerätty, mutta vuonna 1989 tehdyn kyselyn tulosten mukaan 
asukkaiden vedenkulutus oli uudehkoissa, vesijohtoverkostoon liitetyissä, omakotita-
loissa keskimäärin 123 1/as/d (Sorva ja Lakso 1992). 

Vesijohto- ja viemäriverkostoihin liittyneiden asuinhuoneistojen ja asukkaiden määrä 
kasvaa edelleen. Haja-asutusalueilla viemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden 
osuudet ovat kuitenkin edelleen melko vähäisiä (kuva 1). Viemäriverkostojen ulko-
puolinen asukasmäärä on laskenut 1970-luvun alusta lähes puoleen. Haja-asutusalu-
eilla asuinhuoneistojen ja asukkaiden määrä on laskeva, vaikka detaljikaavojen 
ulkopuolelle rakennetaan edelleenkin huomattava osa pientalorakennuksista (kuva 2). 
Haja-asutusalueilla asuvien asukkaiden määrä tulee laskemaan huomattavasti taaja-
moitumisen myötä taajamien kasvaessa haja-asutusalueille. 

Haja-asutusalueiden asukkaita on lukumääräisesti eniten Turun ja Porin läänissä ja 
vähiten Ahvenanmaan maakunnassa. Suhteellisesti eniten asukkaita haja-asutusalueilla 
on Ahvenanmaan maakunnassa ja vähiten puolestaan Uudenmaan läänissä. Viemäri-
verkostoihin liittymätön asutus koostuu pääosin haja-asutusalueilla asuvista asukkaista 
lukuunottamatta Uudenmaan lääniä, jonka alueella kyseisestä asukasmäärästä lähes 
puolet asuu tilastollisiksi taajamiksi katsotuilla alueilla. 

Loma-asuntojen kuormitus vesistöihin on kasvussa, sillä niiden lukumäärä (kuva 3) 
ja varustetaso ovat jatkuvassa nousussa. Yhä useampi kesämökki on myöskin tal-
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viasuttava, jolloin yöpymisvuorokaudet lisääntyvät ja kuormitus vesistöihin kasvaa. 
Loma-asunnoista onkin tulossa "kakkosasuntoja" ja oleskelu niillä on saamassa pysy-
väisemmän asumisen muotoja. Vanhoja loma-asuntoja muutetaan ympärivuotisiksi 
asunnoiksi ja päinvastoin. Tämä kehitys voi lisätä paikallista vesistökuormitusta 
joillakin alueilla, kun käsittelymenetelmät ovat melko alkeellisia. Vaikutus korostuu, 
sillä loma-asunnot sijaitsevat yleensä vesistöjen rannalla. 
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Kuva 1. Viemäriverkostoihin liittyneiden haja-asutusalueiden asukkaiden lukumäärä lääneittäin 
vuonna 1990 (Tilastokeskus 1993). 
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Kuva 2. Valmistuneet uudisrakennukset erillisten pientalojen osalta koko maassa vuosina 1970 -
1991 (Ympäristöministeriö 1993). 
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Kuva 3. Kesämökkien lukumäärä Suomessa vuosina 1939 - 1992 (Kemppinen ja Linkojoki 1972, 
Sisäasiainministeriö ja Vesihallitus 1981, Tilastokeskus 1992a ja 1994). 

3 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Haja-asutuksen jätevesien johtamiseen, keräilyyn ja puhdistamiseen liittyviä lupa-
asioita käsittelevät kuntien terveyslautakunnat vesikäymälälupien osalta ja ympäristön-
suojelulautakunnat jätevesien johtamislupien osalta. Tässä selvityksessä on lainsäädän-
nön muutokset kuvattu nykyisen tilanteen mukaisina. Julkaisun painatusvaiheessa 
tehtyjä, ympäristöhallinnon uudistamisesta aiheutuneita, lainsäädäntömuutoksia ei ole 
otettu tässä huomioon. 

Terveydenhoitolaki 

Terveydenhoitolain 69 §:ssä määritellään ns. vesikäymälälupa. Terveyslautakunta voi 
liittää vesikäymälän rakennuslupaan ehdon, että jätevedet on kerättävä tiiviiseen 
säiliöön. 

69 §. Jokaista asuin-, kokoontumis- ja työhuoneistoa sekä muuta työpaikkaa varten, 
mikäli niistä ei ole toisin säädetty, tulee olla tarkoituksenmukainen käymälä sekä 
tarvittaessa useampia käymälöitä. 

Käymälä on siten sijoitettava ja rakennettava, että se voidaan helposti tyhjentää ja 
puhdistaa, sekä hoidettava niin, ettei siitä aiheudu terveydellistä haittaa. 

Vesikäymälän rakentaminen on sallittua vain terveyslautakunnan tai sen määräämän 
lautal.7mnan alaisen viranhaltijan luvalla, jollei käymälää ole liitetty tarkoituksenmukai-
sella tavalla yleiseen viemäriin. 

Yleisen viemärin puuttuessa on terveydenhoitoasetuksen mukaan kaikki jätevedet 
kerättävä säiliöön väestökeskuksissa (kaava-alueilla). Myös eräissä erityistapauksissa 
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on kaikki jätevedet kerättävä säiliöön. 

77 §. Viemärin puuttuessa on väestökesl'llksessa virtsa ja muut juoksevat jätteet 
koottava tarkoituksenmukaisiin, tiiviisiin ja kannellisiin säiliöihin, jotka on tyhjennettävä 
riittävän usein. Terveyslautal'llnnan luvalla saa juoksevat jätteet kuitenkin johtaa pois 
muulla tavalla tai koota ne sekä kuivakäymälän ulosteet ja virtsa hoidettuun kompostiin, 
jos se voi tapahtua likaamatta asuntojen sekä työ- ja kokoontumispaikkojen läheisyy-
dessä olevaa maata taikka pilaamatta kaivoa, lähdettä, muuta vedenottopaikkaa tai 
uimarantaa. Jäteveden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan ja viemäriin on erikseen 
säädetty. 

Muualla kuin väestökeskuksessa on juoksevien jätteiden poisjohtaminen tai kuljettami-
nen järjestettävä sopivalla tavalla siten, ettei synny 1 momentissa tarkoitettua terveydel-
listä haittaa. 

Terveydenhoitolaki uudistuu terveydensuojelulaiksi,joka tulee voimaan 1.1.1995. Uu-
dessa laissa on tarkoitus siirtää valtaa ja vastuuta kuntiin. Ympäristölupamenettely on 
ainoa lupamenettely, joka tulee mukaan uuteen lakiin. Muista lupamenettelyistä tulee 
pääasiassa ilmoitusmenettelyjä tai niistä luovutaan kokonaan. Myös terveydenhoitolain 
mukaisesta vesikäymäläluvasta luovutaan. 

Terveydensuojelulain (1994) 51 §:n nojalla terveydensuojeluviranomainen voisi 
kuitenkin antaa yleisen määräyksen, jonka perusteella sellaisen vesikäymälän 
rakentamisesta, jota ei ole liitetty yleiseen viemäriin, on ilmoitettava terveydensuoje-
luviranomaiselle. Tämä tulkinta ko. pykälän merkityksestä on hallituksen esityksen 
yksityiskohtaisissa perusteluissa. Ilmoituksen saatuaan terveydensuojeluviranomainen 
voisi määrätä 25 §:n nojalla toimenpiteitä vesikäymälästä aiheutuvan terveyshaitan 
ehkäisemiseksi. Terveydensuojeluviranomainen voisi siten edelleenkin antaa määräyk-
siä vesikäymälästä tulevien jätevesien kokoamisen ja käsittelyn terveydellisistä 
edellytyksistä. Valtuutus sisältäisi myös vallitsevan käytännön mukaisen oikeuden 
määrätä jäteveden puhdistuslaitokselta tulevien jätevesien desinfiointitarpeesta. Koska 
vesi- ja ympäristöpiiri sekä ympäristönsuojelulautakunta ovat vesilain nojalla toimi-
valtaisia jätevesiasioissa, määräyksistä olisi neuvoteltava näiden kanssa ristiriitaisten 
tai päällekkäisien määräysten välttämiseksi. 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voisi määrätä muunkin kuin asema- ja 
rakennuskaava-alueella sijaitsevan tai asetuksessa säädetyllä enimmäisetäisyydellä 
olevan kiinteistön liittymään yleiseen viemäriin. 

Lain tärkeimmät haja-asutuksen jätevesiä koskevat kohdat ovat: 

22 §. Jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen 
sekä jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveys-
haittaa. 

Viemäri siihen liittyvine puhdistus- ja muine laitteineen on suunniteltava, sijoitettava, 
rakennettava ja kunnossapidettävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. 

23 §. Asemakaava- ja rakennuskaava-alueella oleva kiinteistö on liitettävä yleiseen 
viemäriin. Viemäriin liittymisvelvollisuuden enimmäisetäisyydestä säädetään asetuksel-
la. 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää vapautuksen 
liittymisvelvollisuudesta, jos jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, 
ettei niistä aiheudu terveydellistä haittaa. 
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Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä myös muualla kuin 1 momentissa 
mainitulla alueella tai kauempanakin sijaitsevan kiinteistön liitettäväksi yleiseen 
viemäriin, jos sitä on pidettävä terveydellisistä syistä tarpeellisena. 

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua asiaa käsitellessään kunnan terveydensuojeluvira-
nomaisen on otettava huomioon viemäriin liittymisestä aiheutuvat kustannukset tai muut 
erityiset syyt. Ennen asian ratkaisua k"llnnan terveydensuojeluviranomaisenon varattava 
kiinteistön ja yleisen viemärin omistajalle tilaisuus tulla kuulluksi. 

25 §. Kunnan terveydensuojeluviranomainenvoi kunnan ympäristönsuojeluviranomaista 
ja tarvittaessa asianomaista vesi- ja ympäristöpiiriä kuultuaan antaa terveyshaittojen 
synnyn ehkäisemiseksi tarpeelliset määräykset sairaalajätteen käsittelystä, jätevesien 
desinfioinnista sekä vesikäymälän rakentamisesta ja käytöstä, jollei sitä ole liitetty 
yleiseen viemäriin. 

30 §. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa tai niiden välittömässä läheisyydessä on 
oltava tarkoituksenmukainen käymälä ja tarvittaessa useampia käymälöitä. 

Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä 
aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville. 

51 §. Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja 
määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen syntymisen 
ehkäisemiseksi. Toiminnan, jota varten on myönnetty sijoituspaikkalupa, keskeyttämistä 
terveyshaittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi säädetään 12 §:ssä. 

Kiireellisessä tapauksessa terveydensuojelusta vastaava johtava viranhaltija saa antaa 1 
momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kiellosta tai määräyksestä on viipymättä 
ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, joka tekee asiasta päätöksen. 

Kunnan terveydensuojeluviranomainenvoi myös antaa yleisiä määräyksiä terveyshaitan 
ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi (terveydensuojelujärjestys). 

Terveydensuojeluasetus (1280/94) on annettu 16.12.1994. Sen 4. luku käsittelee 
jätteitä ja jätevesiä. 

Vesilaki 

Vesilain 10. luku "Jätevedet ja muut vesistöä pilaavat aineet" sisältää säädöksiä 
jätevesilupa-asioista. 3 §:n mukaan lupa jäteveden johtamiselle ojaan tai maahan on 
haettava ympäristönsuojelulautakunnalta, jos siitä voi aiheutua haitallisia vaikutuksia. 
Lupaa ei voi myöntää, jos siitä voi aiheutua vesilain 1 luvun 22 §:ssä tarkoitetun 
pohjaveden pilaantumisen. 

10 Luku. 3 §. Jos jäteveden johtamisesta ojaan tai maahan voi aiheutua 1 luvun 20 
§:ssä tarkoitettua yleistä tai toisen yksityistä etua koskeva haitallinen vaikutus, on siihen 
haettava lupa ympäristönsuojelulautakunnalta. Lupaa ei saa myöntää, jos toimenpide 
pohjaveden laatua huonontamalla voi aiheuttaa 1 luvun 22 §:ssä tarkoitetun seurauksen. 
Muutoin on luvan myöntämisen edellytyksistä soveltuvin osin voimassa, mitä tämän 
luvun 24 §:ssä on säädetty. 

Jos jäteveden johtamisesta voi aiheutua vesistön pilaantumista, on ympäristönsuojelu-
lautakunnan siirrettävä asia vesioikeuden käsiteltäväksi. 
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4 §. Jos edellä 3 §:ssä tarkoitetusta jäteveden johtamisesta, jota koskeva lupahakemus 
on ympäristönsuojelulautakunnankäsiteltävänä, voi vesistössä aiheutua 1 luvun 19 §:ssä 
tarkoitettu seuraus, ympäristönsuojelulautakunnan on viipymättä siirrettävä asia 
kokonaisuudessaan vesioikeuden käsiteltäväksi siten kuin 20 luvun 2 §:n 3 momentissa 
on säädetty. 

Vesilaki määrittelee jäteveden vähimmäiskäsittelytason asianmukaisiksi saostus-
kaivoiksi (monikossa). Käytännössä yksi moniosastoinen tai toimivuudeltaan testattu 
saostuskaivo on myös tulkittu vesilain tarkoittamiksi "saostuskaivoiksi". Tämän 
vesilain kohdan muuttamiseksi tiukemmaksi on tehty useitakin esityksiä. 

19 §. Vesikäymälästä tuleva jätevesi on ennen sen avouomaan, maahan tai vesistöön 
päästämistä johdettava asianmukaisesti tehtyjen saostuskaivojen kautta tai muulla tavalla 
puhdistettava, jollei 3 tai 24 §:ssä tarkoitetussa tai rakennuslainsäädännön mukaisesti 
annetussa luvassa tai 20 §:n nojalla ole puhdistamisesta vastaavalla tavalla määrätty. 

Asetuksella voidaan määrätä, että muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu jätevesi, joka 
kulkee avouomassa tai päästetään maahan ja josta saattaa aiheutua huomattavaa haittaa, 
on johdettava asianmukaisen puhdistuslaitteen kautta. 

Vesilain 10. luvun 19 §:n mukaisesti on saostuskaivoja pidettävä vähimmäisvaati-
muksena, mutta 20 §:n mukaan voi ympäristönsuojelulautakunta määrätä puhdista-
maan jäteveden tarpeellisessa määrin. Tämä koskee periaatteessa myös vanhoja 
asuntoja, mutta käytännössä vaatimusten asettaminen vanhoille asunnoille on har-
vinaista ja vaikeaa. 

20 §. Jos jätevesi, joka kulkee ojassa tai päästetään maahan, aiheuttaa huomattavaa 
haittaa eikä kysymys ole toimenpiteestä, joka edellyttää vesioikeuden lupaa, voi 
ympäristönsuojelulautak-unta määrätä sen, jonka maalta tai laitoksesta jätevesi on 
lähtöisin, tarpeellisessa määrin puhdistamaan jäteveden ennen sen johtamista ojaan tai 
maahan taikka ryhtymään muuhun toimenpiteeseen haitan estämiseksi. 

Mikäli jätevedestä voi aiheutua vesistön pilaantumista, voi vesioikeus hakemuksesta 
myöntää tällaisen luvan. 

24 §. Vesioikeus voi hakemuksesta myöntää luvan sellaiseen jäteveden johtamiseen tai 
muuhun toimenpiteeseen, joka 1 luvun 19, 20, 20 a ja 20 b §:n mukaan on ilman 
vesioikeuden lupaa kielletty. Luvan myöntäminen edellyttää, että toimenpiteestä 
aiheutuva haitta on katsottava saatavaan etuun verrattuna suhteellisen vähäiseksi eikä 
jäteveden tai muun vesistöä pilaavan aineen poistaminen taikka tällaisten aineiden 
vesistöön pääsyn estäminen ole kohtuullisin kustannuksin muulla tavoin mahdollista. 
Haitan ja edun vertailussa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten toimintaa voidaan 
harjoittaa mahdollisimman haitattomasti, sekä hakemuksessa tarkoitetusta toimenpiteestä 
aiheutuvan haitan ja toimenpiteestä saatavan edun merkitykseen yleiseltä kannalta 
katsottuna. 

Lupaa ei saa myöntää, jos toimenpiteestä aiheutuisi 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu seuraus 
taikka jos luvan myöntäminen olisi vastoin 1 luvun 19 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen määräystä taikka jos siitä voi aiheutua 1 luvun 18 a §:n 1 
momentissa tarkoitettu seuraus. 

Toimenpiteestä johtuva vahinko, haitta ja muu edunmenetys on korvattava ottaen 11 
luvun 10 §:n estämättä huomioon, mitä tämän luvun 24 b §:ssä säädetään luvan 
määräaikaisuudesta ja mahdollisuudesta tarkistaa toistaiseksi myönnetyn luvan mää-
räyksiä. 
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Rakennuslaki ja -asetus 

Rakennuslain 5 §:ssä määritellään, mitä alueita saa käyttää taaja-asutukseen. Erityi-
sistä syistä voi lääninhallitus myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen. Korkein 
hallinto-oikeus on taaja-asutuksen muodostamista tarkoittavaan poikkeuslupaan 
liittänyt ehdon, ettei rakennuspaikalle tehty vesikäymälää, kun rakennuspaikka sijaitsi 
seutukaavaan merkityllä pohjavesialueella ja vesioikeuden määräämällä pohjavedenot-
tamon suoja-alueella. 

5 §. Taaja-asutukseen saa käyttää ainoastaan sellaista aluetta, jolle on vahvistettu 
asemakaava, rakennuskaava tai rantakaava. 

Erityisistä syistä voi lääninhallitus myöntää yksittäistapauksessa tai jollakin alueella 
poikkeuksen 1 momentin säännöksistä. Asetuksella säädetyissä kunnissa poikkeuksen 
myöntää kuitenkin ympäristöministeriö. Poikkeusta koskevasta hakemuksesta on 
kuultava asianomaista kuntaa, minkä ohessa naapurille on varattava tilaisuus tulla 
kuuJJuksi, paitsi milloin on ilmeistä, ettei hakemus koske hänen etuaan. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai 
maanviljelystilaan kuuluvan talousrakennuksen. 

Naapurilla tarkoitetaan tässä pykälässä viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai 
muun alueen omistajaa ja haltijaa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta ei saa myöntää hankkeelle, josta 
todennäköisesti aiheutuu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Rakennuslain 14 luku käsittelee haja-asutusta. 121 §:ssä määritellään rakennuspaikan 
pinta-ala. 

121 §. Rakennuspaikan on oltava alaltaan vähintään 2 000 neliömetriä sekä 
rakennuksen laatuun ja kokoon nähden muutoinkin riittävän suuri ja rakennuksen 
tarkoitukseen sovelias. 

Rakennuslautakunta voi kuitenkin erityisestä syystä sallia rakentamisen pienemmällekin 
rakennuspaikalle, jos se on alaltaan vähintään 1 000 neliömetriä. 

Rakennusasetuksen 51 §:n mukaan rakennuslautakunta voi vaatia hakijalta selvitystä 
ja asiantuntijan lausuntoa lupahakemuksen arvioimiseksi. 

51 §. 
----------------------------------- -------
Tarvittaessa voidaan hakijalta vaatia muunkinlaista selvitystä, joka on välttämätöntä 
hakemuksen arvioimiseksi. Rakennuslautakunta voi vaatia hakijaa esittämään asian-
tuntijan lausunnon asiasta, jos se lupahakemuksen, suunnitelman tai selvityksen taikka 
rakennustyön arvioimiseksi on erityisistä syistä tarpeen. 

52 §:n mukaan rakennuslautakunnan on ennen rakennusluvan ratkaisemista tarvittaessa 
hankittava lausunto terveys- ja paloviranomaisilta sekä muilta viranomaisilta. 

52 §. Ennen kuin rakennuslupahakemus ratkaistaan, rakennuspaikalla on toimitettava 
rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten 
arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi katselmus, jollei sitä ole pidettävä tarpeettoma-
na. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle sekä naapureina olevien kiinteistö-
jen haltijoille. 
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Rakennuslautal7lnnan on ennen rakennusluvan ratkaisemista tarvittaessa hankittava 
lausunto terveys- ja paloviranomaisilta sekä muilta viranomaisilta. 

Maalaiskuntien osalta todetaan rakennusasetuksen 122 §:ssä, että rakennuslautakunta 
voi lupahakemusta käsitellessään vaatia rakennuspaikkaselvityksen, asemapiirustuksen 
ja rakennuspiirustuksien lisäksi muunkinlaista selvitystä. Lisäksi lautakunta voi 
124 §:n mukaan tarpeen vaatiessa hankkia lausunnon terveydenhuolto- ja muilta 
viranomaisilta. 

122 §. 
---------------------------------------------------------
Tarvittaessa voidaan hakijalta vaatia muunkinlaista selvitystä, joka on välttämätöntä 
hakemuksen arvioimiseksi. Rakennuslautal7Jnta voi vaatia hakijaa esittämään asiantun-
tijan lausunnon asiasta, jos se lupahakemuksen, suunnitelman tai selvityksen taikka 
rakennustyön arvioimiseksi on erityisistä syistä tarpeen. 
---------------------------------------------------------
124 §. 

Rakennuslautakunnan on tarvittaessa ennen rakennusluvan ratkaisemista hankittava 
lausunto terveys- ja paloviranomaisilta sekä muilta viranomaisilta. 

--------------------------------------------------------
125 §:n mukaan rakennuslautakunnan on lupahakemusta käsitellessään kiinnitettävä 
huomiota mm. siihen, että rakennuspaikka on riittävän sovelias, että jätevesien 
poisjohtaminen ja vedensaanti voidaan tyydyttävästi järjestää ja, että rakennus on 
jätehuollon kannalta tarkoituksenmukainen. 

125 §. 

3) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen 
järjestämiseen, sekä jätevesien poistaminen ja vedensaanti voidaan 
järjestää tyydyttävästi; 

Rakennuslainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. 

Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista 

Lain 3 §:n mukaan yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen määrää kunnan-
valtuusto. 5 §:n mukaan suurehkon kuluttajajoukon tarpeen vaatiessa on kunnan 
pidettävä huolta, että vedenhankinnan ja viemäröinnin järjestämiseksi ryhdytään 
tarvittaviin toimenpiteisiin. 9 §:n mukaan asema- ja rakennuskaava-alueen ulkopuo-
lella ei liittymiskohtaa saa määrätä sataa metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä 
rakennuksesta. 

3 §. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan tässä laissa aluetta, 
jota palvelemaan laitos on järjestänyt tai järjestää vedenhankinnan ja viemäröinnin. 

Toiminta-alueen määrää asianomaisen kunnan kunnanvaltuusto. Toiminta-alueen tulee 
olla tarkoituksenmukainen ja sellainen, että vedenhankinta ja viemäröinti voidaan sen 
puitteissa järjestää ja hoitaa taloudellisesti. 

5 §. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen tulee, sen mukaan kuin taloudelliset edellytykset 
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sallivat, kehittää toiminta-alueensa vedenhankintaa ja viemäröintiä yhdyskunnan muun 
kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Milloin terveydelliset syyt tai suurehkon kuluttajajoukon tarve muutoin niin vaativat, 
kunnan on pidettävä huolta siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin vedenhankinnan ja 
viemäröinnin järjestämiseksi kunnan tai tehtävään soveliaan yhteisön omistaman yleisen 
vesi- ja viemärilaitoksen toimesta. 

9 §. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen tulee määrätä jokaista sen vesijohto- ja viemäri-
verkkoon liitettävää kiinteistöä varten erityiset liittymiskohdat, joiden tulee sijaita 
kiinteistön välittömässä läheisyydessä jollei erityisestä syystä muuta johdu. Alueella, 
jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa tai rakennuskaavaa, ei liittymiskohtaa saa määrätä 
sataa metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä rakennuksesta. 

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistolla tarkoitetaan tässä laissa yleisen vesi- ja 
viemärilaitoksen vesijohtoon ja viemäriin yhdistettäviä kiinteistön vesijohtoja ja 
viemäreitä tarvikkeineen ja laitteineen liittymiskohtaan saakka. 

Laki eräistä naapuruussuhteista 

Lain 3 §:ssä ja 4 §:ssä on kielletty aiheuttamasta käymälästä tai likavedestä haittaa 
naapurille. 

3 §. Talli, navetta, lantasäiliö, käymälä tai sellainen on niin tehtävä, ettei naapuri kärsi 
siitä ilmeistä haittaa. 

4 §. Likavettä älköön niin kaadettako tai johdettako älköönkäjätteitä pantako seUaiseen 
paikkaan, että naapuri11e tai muulle lähellä asuvalle sen kautta aiheutuu haittaa. 

Lainsäädännön soveltamisen ongelmat 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn vaatimukset ovat kuntakohtaisia. Yhteistä linjaa 
ei kunnissa ole, joten vaatimukset saattavat naapurikunnissakin olla toisistaan poik-
keavat. Uudisrakentamisen osalta rakentamislupaa ei aina kytketä jätevesilupiin. Vesi-
ja ympäristöpiirit voivat vaikuttaa jätevesien käsittelyratkaisuihin niissä kohteissa, 
joihin ne myöntävät kiinteistökohtaista vesihuoltoavustusta. Myös vesi- ja ympäristö-
piirien vaatimukset poikkeavat toisistaan. 

4 VIRANOMAISTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET 
HAJA-ASUTUKSEN VESIENSUOJELUSSA 

4.1 Nykytila 

4.1.1 Kuntien vaatimusten nykytilanne aiempien selvitysten perusteella 

Koko maan kattavaa selvitystä kuntien vaatimuksista uusille asuinkiinteistöille 
jätevesien käsittelyn osalta haja-asutusalueilla ei ole, mutta suppeampia selvityksiä on 
tehty. Kesällä 1991 tehtiin vesi- ja ympäristöhallituksen toimesta kysely eräille 
kunnille vesikäymäläluvan käsittelystä (Heiskanen 1991). Kokkolan vesi- ja ympäris-



19 

töpiiri (1993) selvitti keväällä 1993 alueensa kuntien vaatimukset. Tämän työn 
yhteydessä selvitettiin 86 kunnan haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyvaati-
musten nykytilanne. 

Heiskasen (1991) kyselyn tuloksista ilmeni, ettei kovinkaan monessa kunnassa otettu 
käsittelymenetelmää määrättäessä huomioon, pohjavesialueita lukuun ottamatta, tontin 
sijaintia vesistön suhteen (taulukko 1). Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin (1993) 
selvityksen mukaan yleisin käsittelyvaatimus asuinkiinteistöjen jätevesille haja-
asutusalueella on 3-osainen saostuskaivo ja imeytys mikäli se on mahdollista 
(taulukot 2a - 2b). Vaatimuksissa on huomioitu maaperän laatu ja käsittely-
menetelmäksi on valittu imeytys tai maasuodatin. Lähellä vesistöä vaaditaan useissa 
kunnissa erillisviemäröintiä ja wc-vesien keräämistä umpisäiliöön. Pohjavesialueilla 
on kaikki jätevedet vaadittu johdettavaksi umpisäiliöön. 

4.1.2 Käsittelyvaatimukset eräissä kunnissa syksyllä 1993 

Tämän työn yhteydessä syksyllä 1993 tehdyn kyselyn (Rontu 1994) perusteella on 
havaittavissa, että kuntien vaatimuksissa on suuria eroja. Terveyden- ja ympäristön-
suojelun organisaatioissa ja yhteistyössä on monia eri vaihtoehtoja käytössä. Suhtautu-
minen vesikäymälä- ja jätevesien johtamislupiin, neuvontaan ja valvontaan on hyvin 
vaihtelevaa. Vaikka saman vesi- ja ympäristöpiirin alueella sijaitsevien kuntien kesken 
on havaittavissa vaihtelua, on suuremmat erot kuitenkin havaittavissa maan eri osissa 
sijaitsevien kuntien kesken. Haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimusten 
sekä lupaprosessin suhteen voidaan kunnat jakaa eri ryhmiin. 

Parhaimmin asian sisäistäneissä kunnissa yhteistyö eri viranomaisten kesken on tiivistä 
ja kangertelematonta organisaatiomallista riippumatta ja neuvontaa annetaan jo luvan 
haun yhteydessä. Näissä kunnissa lupaviranomainen käy myös aina paikalla ennen 
luvan myöntöä, käsittelyvaatimukset ovat järkeviä ja ottavat rakennuspaikan olosuhteet 
huomioon sekä käsittelyn toteuttamista ja hoitoa valvotaan. Asian huonosti sisäistä-
neissä kunnissa, mutta "ympäristöystävällisissä" kunnissa oli ongelmana se, että 
ympäristönsuojelun nojalla oli jätevedet koottava umpisäiliöön esimerkiksi koko 
kunnan alueella. Asian huonosti hoitavissa kunnissa käytettiin edelleen ainoana 
käsittelymenetelmänä 2 - 3 -osaista saostuskaivoa. Kyselyn tuloksista on koottu 
lyhennelmä liitteeseen 1. 

4.1.3 Maankäytön suunnittelu 

Kunnan alue voidaan jakaa asema- ja rakennuskaavoitettuihin alueisiin (taaja-asutus), 
lieveasutukseen ja kyläkeskuksiin, haja-asutukseen, tiiviiseen loma-asutukseen sekä 
harvaan loma-asutukseen. Kullakin edellä mainitulla alueella on vesihuollon suhteen 
erilaisia paineita, jotka tulisi maankäytön suunnittelussa huomioida. Kuntatasolla 
maankäytön suunnittelun vastuu on kunnan kaavoitusviranomaisella. Tulevaisuudessa 
kuntien päätösvaltaa kaavoituksessa lisättäneen (Maankäytön ohjauksen uudistamis-
työryhmä 1993). Kaavoituksen avulla haja-asutuksen sijoittumista voidaan ohjata 
viemäröidyille, viemäröitäville tai jätevesien maaperäkäsittelyn kannalta edullisille 
alueille. Osayleiskaavoihin voidaan liittää vesiensuojelun kannalta tarpeellisia ehtoja 
esimerkiksi jätevesien johtamiseksi tai toimintojen sijoittumiseksi vesistöihin nähden 
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1991). 
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Taulukko 1. Eräiden kuntien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla (Heiskanen 1991). 

1 = 2-osainen saostuskaivo 
2 = 3-osainen saostuskaivo 
3 = 2-osainen saostuskaivo + imeytys jos mahd. 
4 = 3-osainen saostuskaivo + imeytys jos mahd. 
5 = 2-osainen saostuskaivo + maaperäkäsittely aina 

6 = 3-osainen saostuskaivo + maaperäkäsittely 
aina 

7 = wc-vedet umpisäiliöön 
8 = kaikki vedet umpisäiliöön 
9 = muut käsittely ja huomautukset 

Kunta Käsittelymenetelmät 

Laihia 

Vähäkyrö 
lsokyrö 
Pyhäntä 
Orivesi 

Riihimäki 

Hyvinkää 

Ylitornio 
Hausjärvi 
Sipoo 
Kangasala 
Nokia 

Hyrynsalmi 

Hämeenkyrö 

Ylöjärvi 

Tuusula 

Vantaa 

Oulu 
Reisjärvi 
Pyhäntä 
Piippola 
Kestitä 
Pulkkila 

1 2 

X 

X 

X 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

X 

X 

6 7 

X 

X 

X 

X 

8 

X 

9 

tietyillä alueilla kaikki 
umpisäiliöön 

loma-asutuksen wc-vedet 
umpisäiliöön, pohjavesi-
alueilla umpisäiliöön 
pohjavesialueilla kaikki 
umpisäiliöön 
tai jos kaikki imeytetään 
3-os.saostuskaivo 

tai 3-os. saostuskaivo + 
imeytys 
vesistöjen läheisyydessä 
umpisäiliö 
pohja vesialueilla wc-vedet 
umpisäiliöön, muut 2-os. 
saostuskaivo + imeytys 
tai wc-vedet umpisäiliöön, 
muut 2-os. saostuskaivo + 
imeytys 
tai 3-os. saostuskaivo, 
pohjavesialueilla kaikki 
umpisäiliöön 
alueilla joita ei ole tar-
koitus liittää piakkoin 
verkkoon wc-vedet 
umpisäilöön + muut 2-os. 
saostuskaivo 

tai umpisäiliö 
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Taulukko 2a. Eräiden kuntien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla Kokkolan vesi- ja ympäris-
töpiirin alueella (Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri 1993). 

1 = 2-osainen saostuskaivo 
2 = 3-osainen saostuskaivo 
3 = 2-osainen saostuskaivo + imeytys jos mahd. 
4 = 3-osainen saostuskaivo + imeytys jos mahd. 
5 = 2-osainen saostuskaivo + maaperäkäsittely aina 

6 = 3-osainen saostuskaivo + maaperäkäsittely 
aina 

7 = wc-vedet umpisäiliöön 
8 = kaikki vedet umpisäiliöön 
9 = muut käsittely ja huomautukset 

Kunta Käsittelymenetelmät 

1 2 3 

Alavieska 

Evijärvi X 

Haapajärvi 

Himanka X 

Kalajoki 

Kannus X 

Kaustinen 

Kokkola 

Kortesjärvi X X 

Kruunupyy X 

Kälviä 

Larsmo 

Lestijärvi X 

4 5 6 7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 9 

imeytys jos mahdollista 

imeytys yleensä, wc-vedet 
umpisäiliöön (loma-asu-
tus) 

umpisäiliö esim. pohja-
vesialueella, uimarantojen 
läheisyydessä 

usein wc-vedet 
säiliöön, muut 
kasuoda tukseen 

umpi-
hiek-

3-os. saostuskaivo + 
maasuodatin lähes aina 

yleensä vaaditaan imeytys 
tai suodatus, joskus umpi-
säiliö 

joskus umpisäiliö 

tarvittaessa umpisäiliö 

maaperäkäsittely tai umpi-
säiliö jos lähellä "arkaa" 
vesistöä 

2 tai 3 saostuskaivoa 
riippuen sijainnista, 
imeytys jos mahdollista 

wc-vedet umpisäiliöön 
lähellä vesistöä 

umpisäiliö jos etäisyys 0-
100 m rannasta tai jos 
imeytys ei onnistu 

umpisäiliö tarvittaessa, 
pohjavesialueet, ranta-
alueet, jaetaan ohjeet maa-
peräkäsi ttel ystä 
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Taulukko 2b. Eräiden kuntien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla Kokkolan vesi- ja ympäris-
töpiirin alueella (Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri 1993). 

1 = 2-osainen saostuskaivo 6 
2 = 3-osainen saostuskaivo 
3 = 2-osainen saostuskaivo + imeytys jos mahd. 7 
4 = 3-osainen saostuskaivo + imeytys jos mahd. 8 
5 = 2-osainen saostuskaivo + maaperäkäsittely aina 9 

Kunta Käsittelymenetelmät 

1 2 3 4 5 

Lohtaja X 

Nivala X X 

Pedersöre 

Perho X 

Pietarsaari X 

Reisjärvi 

Sievi 

Toholampi X 

Uusikaarlepyy 

Veteli X 

Ylivieska 

= 

= 
= 
= 

3-osainen saostuskaivo + maaperäkäsittely 
aina 
wc-vedet umpisäiliöön 
kaikki vedet umpisäiliöön 
muut käsittely ja huomautukset 

6 7 8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9 

imeytys vaaditaan mikäli 
se on mahdollista 

wc-vedet umpisäiliöön 
mikäli se on mahdollista 

<50 m rannasta wc-vedet 
umpisäiliöön 

useimmiten saostuskaivot 
+ suodatus, imeytys 
onnistuu maaperästä joh-
tuen harvoin 

umpisäiliö jos <100 m ve-
denottamosta tai yleisestä 
uimarannasta 

umpisäiliö tapauksesta 
(pohjavesialue) riippuen 
wc- tai kaikille vesille 

umpisäiliö pohjavesialu-
eilla, imeytys tai suodatus 
maaperästä riippuen 

umpisäiliö wc-vesille ellei 
imeytys ole mahdollista 

mahd. umpisäiliö olosuh-
teista riippuen 

<100 m rannasta wc-vedet 
umpisäiliöön 

maasuodatin 99 % 
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Kaavoitusviranomaisen tehtävänä on varmistaa, että kaavoitetulla alueella jätevesien 
käsittely voidaan asianmukaisesti toteuttaa. Kaavoitettaessa voidaan antaa sekä jäte-
vesien käsittelyä että kuormittavaa maankäyttöä koskevia kaavamääräyksiä. 

4.1.4 Valvontatehtävät 

Kuntatasolla valvontatehtävät kuuluvat jätevesiasioissa kunnan ympäristöviranomaisel-
le. Terveydenhoitoviranomaisen tehtäviin kuuluu muun muassa vesistön laadun ja 
vesikäymälälupien toteutumisen valvonta terveydenhoitolain nojalla. Rakennusval-
vontaviranomainen valvoo rakennuslupiin liitettyjä lupaehtoja, mm. jätevesien 
johtamisesta ja kaavoihin liitettyjen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutumista. 

4.1.5 Asiantuntijaohjaus 

Pääosa vesiensuojeluun liittyvästä neuvonnasta järjestetään kuntatasolla, jossa sen 
kohderyhmä ja toteutus voidaan valita tarkimmin. Neuvonnan koordinointi kuuluu 
luontevasti ympäristöviranomaisille, mutta sitä voivat järjestää omaan toimialaan ja 
asiantuntemukseen liittyen myös muut paikalliset viranomaiset, järjestöt sekä yhteisöt. 

4.2 Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävät 

4.2.1 Maankäytön suunnittelu 

Vesi- ja ympäristöpiirit voivat nykyisin vaikuttaa alueensa maankäytön suunnitteluun 
ja sitä kautta jätevesien käsittelyyn lähinnä antaessaan lausuntoja kaavoista. Maan-
käytön ohjauksen uudistamisessa ollaan valtaa kaavoitusasioissa siirtämässä kuntiin 
(Maankäytön ohjauksen uudistamistyöryhmä 1993). Toisaalta vesi- ja ympäristö-
hallinnon uudistamisen yhteydessä muodostettaviin ympäristökeskuksiin, jotka 
muodostuvat nykyisistä vesi- ja ympäristöpiireistä ja lääninhallitusten ympäristöyksi-
köistä (sisältäen kaavoituksen), keskittyy kaavoituksen erityisasiantuntemusta. Ympä-
ristökeskusten asiantuntemus maankäytön ohjauksessa ympäristönsuojelun kannalta 
tulee siten olemaan hyvä. 

4.2.2 Rahoitus 

Vesi- ja ympäristöpiireiltä voi hakea vesihuoltoavustusta yhdyskuntien vesihuoltotoi-
menpiteiden avustamisesta annetun lain (56/80), sen muutoksen (1376/89) ja asetuksen 
(332/90) nojalla haja-asutuksen kiinteistökohtaisesti järjestettävää vedenhankintaa, 
viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä sekä sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyt-
töä palvelevia toimenpiteitä varten. Avustettavia kohteita kiinteistökohtaisessa hank-
keessa ovat tarpeelliset vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet, kuten veden ja jäteveden 
käsittelylaitteet ja muut niihin verrattavat laitteet, kuten käymäläjätteen käsittelylaitteet 
sekä rakennuksen ulkopuoliset vesijohdot ja viemärit. Avustusta voi myöntää vain 
pysyvään asumiseen käytetylle kiinteistölle. Ennen avustuspäätöksen saamista ei 
yleensä saa toteuttaa enempää kuin vedenottamon perusrakenteet (Vesi- ja ympäristö-
hallitus 1992). 
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Lain yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta 
(1989) 3 §:n mukaan "asetuksella voidaan antaa vesi- ja ympäristöhallitukselle valta 
antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, mitkä ovat sellaisia asetuksessa tarkoi-
tettuja laitteita ja rakennelmia, joita varten vesihuoltoavustusta voidaan myöntää." 
Asetuksen yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta (1990) mukaan "vesi-
ja ympäristöhallitus voi antaa tarkempia määräyksiä" edellä mainitussa asiassa. Edellä 
mainitussa lain muutoksen 5 §:ssä edellytetään, että "hanketta varten on laadittu 
hyväksyttävä suunnitelma kustannusarvioineen, jota laadittaessa on otettu huomioon 
vesien käytön kokonaissuunnitelma sekä alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma ja 
kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma." 

Piirien näkemykset poikkeavat toisistaan kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelylait-
teille asetettavista vaatimuksista. Lain yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avusta-
misesta annetun lain muuttamisesta (1989) 7 §:n mukaan "avustuksen myöntämispää-
töksessä voidaan asettaa avustuksen saajalle hankkeen aloittamista, toteuttamista ja 
loppuunsaattamista koskevia ehtoja." Edellä mainitun kaltaisia ehtoja oli asetettu 
jokaisessa vesi- ja ympäristöpiirien vuonna 1992 tekemässä myönteisessä vesihuolto-
avustuspäätöksessä. Suunnitelmien tarkistuksen yhteydessä voidaan vaikuttaa suunni-
telmiin. 

Julkaisun painatusvaiheessa tehtyjä, ympäristöhallinnon uudistamisesta aiheutuneita, 
lainsäädäntömuutoksia ei ole otettu tässä huomioon. 

4.2.3 Valvontatehtävät 

Vesi- ja ympäristöpiirit voivat vaikuttaa myös valvonnan kautta. Vesilain nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen yleinen valvonta kuuluu vesi- ja 
ympäristöhallitukselle ja vesi- ja ympäristöpiireille. Yleensä valvonnan kautta puutu-
taan vain, jos esimerkiksi yksityishenkilö valittaa jätevesihaitasta eikä ole saanut 
kunnalta tukea näkemykselleen. 

4.2.4 Asiantuntijaohjaus 

Tärkein vesi- ja ympäristöpiirien vaikuttamiskeino on asiantuntijaohjaus. Alueellinen 
vesiensuojelun yleissuunnittelu on eräs tärkeä asiantuntijaohjauksen vaikuttamiskeino. 
Päävastuu vesiensuojelun suunnittelusta aluetasolla kuuluukin vesi- ja ympäristöpii-
reille. Asiantuntijaohjauksen vaikutus kohdistuu kuntien ympäristöviranomaisten 
lisäksi teknisiin lautakuntiin, kaavoitusviranomaisiin, rakennusvalvontaviranomaisiin 
ja maaseutulautakuntaan. Vesi- ja ympäristöpiirien ohjeilla on todettu olevan kysyntää 
kunnissa. Myös kunnista on tullut avustuspyyntöjä eräissä ongelmatilanteissa. Vesi-
ja ympäristöpiireille voisikin kuulua myös vesiensuojeluun liittyvän neuvonnan ja 
valistuksen alueellinen koordinointi. 



25 

5 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIKUORMITUS 

5.1 Potentiaalinen kuormitus 

Käsikirjatietojen mukaan yhden henkilön aiheuttama kuormitus sisältää fosforia 
3 glas/d, typpeä 12 glas/d ja orgaanisen aineksen aiheuttamaa biologista hapenkulu-
tusta 75 glas/d. Nämä määrät vastaavat asukasta kohden vuodessa 1,1 kg fosforia, 
4,4 kg typpeä ja 27,4 kg biologista hapenkulutusta. Etenkin fosforin osalta voidaan 
edellä mainittuja arvoja pitää vanhentuneina. Yhdyskuntien viemäriverkon kautta 
puhdistamoille johdettavan jäteveden fosforimäärät ovat vähentyneet vähäfosfaattisten 
pesuaineiden osuuden myynnistä lisääntyessä. Nykyisin pelkän asutuksen potenti-
aalisen kuormituksen arviona voidaan pitää fosforin osalta 1,8 g/as/d, typen osalta 
12,0 glas/d ja orgaanisen aineksen osalta 60 glas/d. Vuositasolla nämä potentiaaliset 
kuormitukset ovat vastaavasti 0,66 kglas/a, 4,4 kg/as/aja 21,9 kg/as/a. Yleisiin viemä-
riverkostoihin liittämättömissä asunnoissa asuu nykyisin noin 1 000 000 asukasta. 
Näiden asukkaiden potentiaalinen fosforikuorma edellä mainituilla arvoilla oli noin 
660 t, typpikuorma noin 4 400 t ja orgaaninen aine noin 21 900 t. Nämä ovat samalla 
teoreettisia enimmäisarvoja vesistöihin joutuvalle kuormitukselle, joka toteutuisi 
likimain sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki jätevedet käsiteltäisiin vain saostus-
kaivossa ja purettaisiin aivan suoraan vesistöön. Miten jätevedet käsitellään ja johde-
taan vesistöön, vaikuttaa merkittävästi siihen, mikä osuus tästä potentiaalisesta 
kuormituksesta todella kulkeutuu edelleen vesistöihin. 

5.2 Vesistökuormitus 

Haja-asutuksen todellinen vesistökuormitus riippuu mm. paineveden, vesikäymälöiden 
ja muiden vesikalusteiden yleisyydestä, jätevesien käsittelymenetelmästä, maaperän 
laadusta, pohjaveden asemasta, ojien virtaamasuhteista sekä asuntojen etäisyydestä 
vesistöistä. Kun haja-asutuksen asunnot luokitellaan varustetason ja käymäläjätteiden 
käsittelytavan mukaan kolmeen luokkaan, voidaan vesistöihin kohdistuvaksi vuotui-
siksi kuormituksiksi asukasta kohden arvioida: 

- korkeatasoiset asunnot, ei käymäläjätteen erilliskäsittelyä: vesistöihin fosforia 
0,43 kg/as/a, typpeä 3,1 kg/as/aja orgaanista ainetta 9,8 kg/as/a; (815 000 asukasta), 

- korkeatasoiset asunnot, käymäläjätteen erilliskäsittely: vesistöihin fosforia 
0,25 kg/as/a, typpeä 1 kg/as/a ja orgaanista ainetta 4,4 kg/as/a; (85 000 asukasta), 

- vaatimattomasti varustetut asunnot, kuivakäymälät: vesistöihin fosforia 0,25 kg/as/a, 
typpeä 0,3 kg/as/a ja orgaanista ainetta 4,4 kg/as/a; (100 000 asukasta), 

- loma-asunnot viemäriverkostojen ulkopuolella: vesistöihin fosforia 0,02 kg/as/a, 
typpeä 0,05 kg/as/a ja orgaanista ainetta 0,72 kg/as/a; (noin 1 000 000 asukasta, 60 
yöpymisvuorokautta asukasta kohden). 

Nämä kuormitusluvut eivät sellaisenaan esitä minkään tietyn jäteveden käsittely-
menetelmän jälkeen vesistöön menevää kuormitusta vaan valtakunnallisia keskiarvoja, 
joissa on otettu huomioon mm. varustetaso, käsittelymenetelmä, purkujärjestelyt ja 
etäisyys vesistöstä. 
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Edellä mainituilla arvoilla laskettuna on haja-asutusalueilla nykyisin asuvien noin 
1 000 000 asukkaan fosforikuorma vesistöihin noin 395 t, typpikuorma noin 2 650 t 
ja orgaaninen aine noin 8 800 t. Mikäli lukuihin otetaan mukaan viemäriverkostojen 
ulkopuolella olevan loma-asutuksen vesistöihin aiheuttama kummitus, on kokonais-
kuormitus 415 t fosforia, 2 700 t typpeä ja 9 500 t orgaanista ainetta. 

Yhteenveto eräistä alueellisista vesiensuojelusuunnitelmista 

Haja-asutuksen jätevesikuormitusta käsittelevissä alueellisissa vesiensuojeluselvityk-
sissä (liitteessä 2) on haja-asutuksen vesistökuormitusta arvioitu hyvinkin vaihtelevas-
ti. Fosforin osalta on vesistökuorma ollut kyseisten selvitysten mukaan 0,33 -
1,22 g/as/d (0,12 - 0,44 kg/as/a) ja typen osalta 0,82 - 5,18 g/as/d (0,30 -
1,89 kg/as/a). Haja-asutuksen osuudeksi kokonaiskuormituksesta kyseisillä alueilla on 
arvioitu fosforin osalta 1,8 - 19,0 % ja typen osalta 0,2 - 5,7 %. Haja-asutuksen 
osuus hajakuormituksesta on vastaavasti ollut 3,4 - 21,8 % fosforin ja 0,8 - 11,4 %. 
Taulukkoon 3 on koottu edellä referoitujen alueellisten vesiensuojeluselvitysten 
hajakuormituksen ja haja-asutuksen kuormitusosuudet. 

5.3 Kuormituksen aiheuttamat haitat 

Haja-asutuksen aiheuttamat haitat vesistöissä ovat rehevöityminen, hapenkulutus ja 
hygieeniset haitat. Haja-asutuksen jätevesien haitat riippuvat asutuksen intensiteetistä 
ja sijoittumisesta sekä vesistön hydrologisista, biologisista ja kemiallisista ominai-
suuksista. Usein haittana on vesistöjen hidas rehevöityminen eli nuhraantuminen 
alueilla, joihin ei kohdistu pistekuormitusta. Haitat korostuvat pienissä vesistöissä ja 
ojissa. Rehevöityminen aiheuttaa vesistön samentumista, mikä on seurausta plankton-
levätuotannon ja -biomassan kohoamisesta, sekä vesikasvillisuuden lisääntymistä. 
Hajoava levä- ja kasvimassa puolestaan kuluttavat vesistön happivaroja. Myös haja-
asutuksen jätevesien sisältämien orgaanisten yhdisteiden hajoaminen ja ammonium-
typen hapettuminen kuluttavat vesistön happivaroja. Jätevedet ja runsas levätuotanto 
saattavat aiheuttaa haju- ja makuhaittoja veteen. Jätevedet saattavat aiheuttaa myös 
esteettistä haittaa. Ojien perkaustarve lisääntyy jätevesien ravinteiden aiheuttaman 
umpeenkasvun takia. Myös kalataloudellisia haittoja ilmenee kalaston muutosten, 
saaliin arvon alenemisen ja pyynnin vaikeutumisen johdosta. 

Jäteveden mikrobit aiheuttavat hygieenistä haittaa, joka sekin korostuu pienissä 
purkuvesistöissä ja ojissa. Hygieenisen laadun heikentyminen saattaa rajoittaa tai jopa 
estää mahdollisuudet veden käyttöön talousvetenä ja vesien virkistyskäyttöön. Hygi-
eeniset haitat korostuvat etenkin kesäisin, jolloin virtaamat ovat alhaisimmillaan ja 
loma-asutuksen kuormitus suurimmillaan sekä vesien virkistyskäyttö vilkkainta. 

Jätevesi saattaa pilata pohjaveden joko maaperässä tai valumalla maanpintaa pitkin 
kaivoon. Tavallisin haja-asutuksen yhteydessä esiintyvä pohjavesihaitta on oman tai 
naapurin kaivon likaantuminen. Erityisesti jäteveden sisältämät typpiyhdisteet ja 
bakteerit aiheuttavat ongelmia. Ympäristöhygieenisiä haittoja ja epäsiisteyttä voivat 
aiheuttaa avo-ojiin tai maastoon johdetut jätevedet. Jätevedet saattavat sisältää myös 
myrkyllisiä aineita. 



27 

Taulukko 3. Yhteenvetotaulukko liitteessä 2 referoitujen selvitysten ominaiskuormitusarvoista sekä 
haja-asutuksen kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta ja hajakuormituksesta. 

Selvitys 

1). 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1) = 
2) = 
3) = 
4) = 
5) = 
6) = 
7) = 
8) = 
9) = 
10) = 
*) = 
**) = 

arvioitu 
haja-asutuksen 
potentiaalinen 

kuormitus (lähtevä) 

arvioitu haja-asutuksen osuus 
haja-asutuksen 
vesistökuormitus kok.kuor- hajakuor-

mituksesta mituksesta 

p N p N p N p N p N p N 

g/as/d g/as/d kg/as/a kg/as/a g/as/d g/as/d kg/as/a kg/as/a % % % % 

3,0 12,0 1,1 4,4 0,75 3,0 0,27 1,1 8,8 1,8 15,3 4,2 

3,0 12,0 1,1 4,4 0,33 0,82 0,12 0,30 2,0 0,2 5,2 0,8 

3,0 12,0 1,1 4,4 0,66 1,7 0,24 0,62 6,9 1,2 8,7 2,4 

3,0 12,0 1,1 4,4 0,66 1,7 0,24 0,62 19,0<· 5,?<· 21,8<·11,4<' 

3,4 15,0 

3,0 12,0 

3,4 15,0 

1,2 5,5 

1,1 4,4 

1,2 5,5 

1,14< .. 4,75( .. 0,4i .. 

0,33 0,82 0,12 

0,33 0,82 0,12 

0,75 3,0 0,27 

1 2i< .. 5 18( .. 
' ' 

0,44< .. 

0,88( .. 4,24( .. 0,3i .. 

1,73< .. 5,4 1,3 8,9 2,7 

0,30 1,8 0,2 3,4 0,8 

0,30 2,5 0,4 3,9 0,7 

1,1 14,4 1,9 21,4 9,3 

1 89( .. 
' 6,8 1,5 12,7 5,7 

1,55< .. 5,1 1,4 9,0 3,3 

Vantaanjoen vesistön hajakuormitusselvitys (Vantaanjoen ja Helsingin vesiensuojeluyhdistys 
1986) 
Myllyjoen hajakuormitusselvitys (Lahtinen 1988) 
Oulujoen vesistöä muuttavasta toiminnasta ja sen vesistövaikutuksista (Vesi- ja ympäristöhallitus 
1990) 
Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnitelma (Hynninen 1991) 
Längelmäveden reitin vesiensuojelututkimus (Bilaletdin ym. 1992) 
Rautalammin reitti - kansallisvesi (Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 1992) 
Sonkajärven reitin käytön yleissuunnitelma (Kaijalainen 1992) 
Vitträskin hajakuormitusselvitys (Ranta 1992) 
Onkamoiden vesiensuojelusuunnitelma (Mononen 1993) 
Pyhäjoen vesiensuojelun yleissuunnitelma (Viikinkoski ja Hynninen 1993) 

kesäaikana 
keskimääräinen kuormitus asukasta kohden (selvityksessä vesistökuormitus riippuu kiinteistön 
etäisyydestä vesistöön 
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6 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTEL YTARVE 

6.1 Haja-asutuksen tyypin vaikutus 

Kunnan alue voidaan jakaa asema- ja rakennuskaavoitettuihin alueisiin (taaja-asutus), 
lieveasutukseen ja kyläkeskuksiin, haja-asutukseen, tiiviiseen loma-asutukseen sekä 
harvaan loma-asutukseen. Kullakin alueella on ominaispiirteensä myös vesihuollon, 
etenkin jätevesien käsittelyn, osalta. Tässä julkaisussa haja-asutusalueella on tarkoi-
tettu muita kuin asema- ja rakennuskaavoitettuja alueita (taaja-asutus), ellei muuta ole 
mainittu. 

Lieveasutuksella tarkoitetaan välittömästi asema- ja rakennuskaavoitettujen alueiden 
ympärille muodostunutta asutusta. Lieveasutukselle, kyläkeskusten asutukselle ja 
tiiviille loma-asutukselle on tyypillistä, että alueen vesihuollon tasoa voidaan parantaa 
keskittämällä asianmukaisen alueellisen suunnitelman mukaisesti alueelle uutta 
asutusta. Lisärakentaminen usein mahdollistaa yhteisen vesihuollon, etenkin viemä-
röinnin, toteuttamisen. Lievealueilla ratkaisu on usein taajaman viemäriverkon 
laajentaminen joko kunnan viemärilaitoksen tai asukkaiden jätevesiosuuskunnan 
voimin. Kyläkeskuksissa voidaan siirtyä kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä 
yhteiseen viemäröintiin ja jätevesien käsittelyyn ja samalla tiivistää kyläkeskuksia ja 
turvata niiden elinvoimaisuus. 

Varsinaisen haja-asutuksen ja harvan loma-asutuksen osalta on rakennusten välisten 
pitkien etäisyyksien vuoksi yleensä turvauduttava kiinteistökohtaiseen jätevesien 
käsittelyyn. 

Jätevesien käsittelytarve riippuu aina myös purkuvesistöstä. Käsittelytasotavoitteisiin 
vaikuttavat myös asutuksen tyyppi, jätevedet, tontin olosuhteet ja ympäröivä maasto. 
Tämä edellyttää ehdottomasti sekä luvan myöntäjän että käsittelyn suunnittelijan tu-
tustumista tontin olosuhteisiin paikan päällä. 

Tontin ja purkukohdan olosuhteita voidaan tarkastella myöskin laaja-alaisesti. 
Maamme voidaan jakaa haja-asutuksen puolesta eri asutusmaantieteellisiin alueisiin 
(kuva 4). Kullakin alueella on mm. maaperän, pinnanmuodostuksen, vesistöjen yms. 
perustella määräytyvät ominaispiirteensä, jotka vaikuttavat myös haja-asutuksen 
jätevesien käsittelytarpeisiin ja -mahdollisuuksiin. Asutusmaantieteellisiä ominaisuuk-
sia on kuvailtu useissa eri julkaisuissa (mm. Maisematoimikunta 1980, Maanmittaus-
hallitus 1992, Alalammi 1993 ja Maisema-aluetyöryhmä 1993). 

6.2 Kunnan alueella vaikuttavat tekijät 

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn kehittämiseksi kunnan tulee laatia vesihuollon 
kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon eri asutustyyppien (luku 6.1) erityis-
vaatimukset. Kuntakohtainen haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelma on 
syytä kytkeä vesi- ja viemärilaitoksen suunnitellun kehittämisalueen ja alueellisen 
haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitteluun. "Suunniteltu vesi- ja viemärilaitoksen 
kehittämisalue" -käsite kuvaa "lopullista" toiminta-aluetta noin 20 - 30 vuoden 
tähtäyksellä kun toiminta-alue tulisi määritellä noin 5 vuoden jaksolle etukäteen. 
Vesi- ja viemäriverkostojen kehittäminen haja-asutusalueella tulee ottaa huomioon 
esimerkiksi väliaikaisratkaisujen, niiden kestoajan ja liittymisvelvollisuuden suhteen. 
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Alueellisen yleissuunnitelman alue voi käsittää useamman kuin yhden kunnan alueen. 

Kuntakohtaisen vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimista on käsitelty julkaisussa 
"Haja-asutusalueiden vesihuollon suunnittelu ja toteuttaminen" (Suomen Kunnallisliit-
to ja Vesihuoltoliitto 1985). Vesihuollon suunnittelun kytkemistä maankäytön suunnit-
teluun on käsitelty tarkemmin raportissa "Maaseutu- ja rantarakentamisen vesihuollon 
suunnittelu osayleiskaavoituksessa" (Vesi- ja ympäristöhallitus 1991). 

1. Saaristo-Suomi 
2. Etelä-Suomi 
a. Helsingin-Tampereen ja lahden alue 
b. Turun alue 
c. Kokemåenjoklaakso 
d. Kymijokilaakso 

3. Järvi-Suomi 
a. Varsinainen Järvi-Suomi 
b. Raja-Karjala 

4. Pohjanmaa 
e. Eteiå.Pohja-lmea 
b. Keski-Pohjanmaa 
c. Outun alue 
d. Peräpohjola 

5. Kuusamon-Kainuun alue 
6. Etu-Lappi 
7. Taka-Lappi 

_ AsutusmaantieteeHisen 
alueen raja 

_ _ _ Osa-alueen raja 

Kuva 4. Asutusmaantieteelliset alu-
eet (Maanmittaushallitus 1992). 

7 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN KÄSITTELYMENETELMIEN 
SOVELTUVUUS 

7.1 Yleistä 

Kotitalouksista peräisin oleva jätevesi muodostuu pääosin peseytymiseen, ruoanlait-
toon, astianpesuun ja pyykinpesuun käytetystä vedestä sekä vesikäymälän huuhteluve-
destä. Neljästä ensimmäisestä toiminnosta muodostuvaa jätevettä nimitetään myös ns. 
harmaaksi vedeksi ja käymäläjätevettä sisältävää sekajätevettä vastaavasti ns. 
mustaksi vedeksi. Pientalossa vesikäymälän osuus vedenkulutuksesta on 20-30 %, 
orgaanisesta kuormasta 25-60 %, fosforikuormasta 20-40 % ja typpikuormasta 70-
90 %. Lisäksi merkittävin mikrobikuormitus on peräisin vesikäymälästä. 
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Haja- ja loma-asutuksen vesistöön kohdistuvan kuormituksen pienentämiseksi on 
monia vaihtoehtoja. Ensimmäisenä vaihtoehtona tulisi tarkastella yhtenäisen viemäri-
verkoston rakentamista ja jätevesien puhdistusta kunnan keskuspuhdistamolla. 
Seuraavaksi tulisi tarkastella paikallisen viemärilaitoksen perustamista tai yhteistä 
jätevesien käsittelyä ja vasta sitten kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä. Vaikka 
vastuu haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyn toteuttamisesta on asukkaalla 
itsellään, tulee kunnan huolehtia sen kehittämisestä ja yleissuunnittelusta. Lisätietoa 
yhteisestä jätevesien käsittelyn suunnittelusta ja toteuttamisesta on teoksessa "Haja-
asutusalueiden vesihuollon suunnittelu ja toteuttaminen" (Suomen Kunnallisliitto ja 
Vesihuoltoliitto 1985). Vesilain 10 luvun 12 - 17 §:ssä on käsitelty yhteistä viemäriä. 

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely voidaan toteuttaa käsittelemällä: 

- kaikki jätevedet yhdessä, 
- käymäläjätteet erillään ja muut jätevedet yhdessä, 
- käymäläjätteistä erillään kiinteät ja nestemäiset jätteet ja muut jätevedet yhdessä, 
- käymäläjätteiden kiinteät jätteet erillään ja käymäläjätteiden nestemäiset jätteet ja 

muut jätevedet yhdessä. 

Haja-asutusalueen asunnoissa on usein ja loma-asunnossa lähes aina sauna, josta 
tulevat jätevedet voidaan käsitellä joko yhdessä muiden jätevesien kanssa tai saunasta 
tulevat jätevedet käsitellään erillään ja muista jätevesistä. 

Varmin keino haittojen pienentämiseksi on käyttää vedettömiä käymäläratkaisuja. 
Tällöin käsittelyä tarvitsevat ns. harmaat vedet ja käymäläjätteiden osalta yleensä 
käymäläkomposti. Harmaiden jätevesien käsittely eroaa mustien jätevesien käsittelystä 
vain mitoituksen osalta. Mikäli kuitenkin päädytään käyttämään perinteistä vesi-
käymälää, on jätevesien käsittelyä tehostettava. 

Lähes kaikkien haja-asutuksen jäteveden käsittelymenetelmien esikäsittel ynä käytetään 
yhtä tai useampaa saostuskaivoa poistamaan jätevedestä suurimmat partikkelit ja 
vähentämään varsinaisen käsittelyosan kuormitusta. 

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyvaihtoehtoja ovat käsittely maapuhdistamossa, 
pienpuhdistamossa tai erityistapauksissa jäteveden kerääminen umpisäiliöön. Maapuh-
distamoissa käsittely tapahtuu imeyttämällä jätevesi maahan, käsittelemällä jätevesi 
maasuodattimessa tai juurakkopuhdistamossa. Pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia 
biologisia, kemiallisia tai biokemiallisia asumisjätevesille suunniteltuja puhdistamoja. 
Umpisäiliö on tiivis esim. lujitemuovinen säiliö, johon johdetaan yleensä vain 
käymäläjätevedet, mutta tietyissä tapauksissa myös kaikki jätevedet. Umpisäiliöstä 
jätevesi viedään muualle käsiteltäväksi, esimerkiksi jätevedenpuhdistamolle. Umpisäi-
liötä ei voida pitää varsinaisena käsittelymenetelmänä, sillä siinä ongelma siirretään 
paikasta toiseen ja haitta saattaa jopa lisääntyä. 

7.2 Viemäröintijärjestelmät 

Haja-asutusalueiden jätevesiratkaisut voidaan toteuttaa myös keskitetysti. Vastuu 
alueellisen viemäröinnin suunnittelusta ja kehittämisestä on ennen kaikkea kunnalla. 
Kunnan mukana olo on tärkeää, vaikka alueellisen viemäröinnin toteuttaja olisikin 
muu kuin kunta, esimerkiksi osuuskunta (ks. yhteinen viemäri luvussa 7.1). Suunnitel-
taessa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn järjestämistä, tulisikin ensimmäisenä 
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vaihtoehtona tarkastella viemäriverkoston rakentamista ja keskitettyä jäteveden 
puhdistusta. Se on yleensä vesiensuojelullisesti edullisin ratkaisu, kiinteistön omista-
jalta vähän hoitoa vaativa ja pitkällä aikavälillä myös kustannuksiltaan edullinen. 
Keskitetyn järjestelmän suurimpana ongelmana ovat yleensä rakentamisvaiheen 
korkeat kustannukset. 

Kunnallisen viemäriverkoston rakentamisen edellytyksiä myös taajamien ulkopuolella 
tuleekin tutkia ja kehittää nykyistä enemmän. Kaavoituksessa tulee mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ottaa huomioon myös vesihuollon tarpeet. Rakennettujen 
viemäreiden läheisyydessä sijaitsevilla alueilla tulee maankäyttö suunnitella siten, että 
uusi asutus voidaan liittää helposti ja mahdollisimman edullisesti kunnan verkostoon. 

Taajamien lievealueilla tulisi aina pyrkiä olemassa olevan viemäriverkoston laajenta-
miseen. Mikäli normaali viemäröinti ei vaikeiden maasto-olosuhteiden tai etäisyyksien 
vuoksi ole mahdollista, olisi syytä tutkia myös vaihtoehtoisia viemäröintiratkaisuja. 
Tällaisia ovat ns. kevennetyn kunnallistekniikan viemäröinti, LPS-paineviemäri-
järjestelmä ja alipaineviemärijärjestelmä. 

Seuraavassa on käsitelty lyhyesti kaikkia niitä viemäröintijärjestelmiä, joita voidaan 
käyttää johdettaessa haja-asutuksen jätevesiä. Kaikkia järjestelmiä voidaan soveltaa 
sekä paikallisesti tapahtuvaa että keskitettyä jäteveden puhdistusta käytettäessä. 

Normaali kunnallistekniikka 

Ns. normaalin kunnallistekniikan viemäröinti voidaan toteuttaa myös haja-asutusalu-
eilla, mutta tämä edellyttää yleensä korkeista kustannuksista johtuen verraten tiivistä 
asutusta. Jätevesien käsittely voidaan toteuttaa keskitetyn käsittelyn sijasta myös 
paikallisesti. 

Kevennetty kunnallistekniikka 

Ns. kevennetyn kunnallistekniikan viemäröinnissä viemäriputkien koko pyritään 
pitämään mahdollisimman pieninä. Tämä edellyttää, että hulevesiä ei viemäröidä ja 
asumisjätevesistä erotetaan kiintoaines kiinteistökohtaisilla saostuskaivoilla. Viemäri-
putket voidaan tällöin mitoittaa pienemmiksi ja rakentaa ne pienemmillä kaltevuuk-
silla. Rakennuskustannusten pienentämiseksi voidaan viemärijohdot asentaa routarajan 
yläpuolelle lämmöneristystä apuna käyttäen. Kevennetyn kunnallistekniikan viemä-
röinti ei aseta erityisvaatimuksia viemärikalusteille. 

LPS-paineviemäröinti 

LPS-paineviemärijärjestelmässä (Low Pressure Sewer eli alhaispaineviemäri) kiinteis-
tön jätevesi johdetaan ensin normaalisti viettoviemärissä yhden tai useamman kiinteis-
tön yhteiseen keräilysäiliöön, joka on sijoitettu joko rakennuksen sisäpuolelle tai 
ulkopuolelle. Säiliöön on sijoitettu pumppu, joka käynnistyy ja pysähtyy automaat-
tisesti säiliön vedenpinnan ohjaamana. Pumpun repijäpää hienontaa jäteveden kiintoai-
neksen pumppaamisen yhteydessä. Säiliöstä jätevesi pumpataan pieniläpimittaista 
paineviemäriä pitkin kauempana sijaitsevaan viettoviemäriin tai suoraan puhdistamolle. 
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Järjestelmän edullisuus perustuu paineviemärin käyttöön ja siten matalaan viemärin 
asennussyvyyteen. Paineviemäriputki voidaan asentaa noin 0,6 - 1,0 m:n syvyyteen 
sekä tarvittaessa eristää ja varustaa sähkölämmityksellä. Järjestelmä soveltuu hyvin 
kallioiseen ja kumpuilevaan maastoon, huonoihin rakennus- tai pohjaolosuhteisiin 
sekä alueille, joilla pohjavesi on korkealla. Järjestelmä on suositeltava alueille, joissa 
asutus on tiivistä, mutta normaali viemäröinti tai jätevesien kiinteistökohtainen 
käsittely eivät onnistu. Järjestelmä ei aseta erityisvaatimuksia viemärikalusteille. 

Alipaineviemäröinti 

Alipaineviemärijärjestelmässä käytetään alipainekäymälää (vrt. luku 7.4). Siinä 
käymäläjäte kerätään säiliöön sähkökäyttöisellä tyhjiöpumpulla aikaansaadulla alipai-
neella. Alipaineviemärissä voi olla nousua 5 - 8 metriä sekä esteet ohittavia mutkia, 
joten se voidaan rakentaa kohteisiin joihin normaali viettoviemäri ei sovellu (Silfver-
berg ja Ojanen 1985). Säiliöstä jätevedet voidaan pumpata edelleen viettoviemäriin tai 
johtaa käsiteltäväksi. Alipainekäymäläjärjestelmä saattaa soveltua esimerkiksi vaikei-
siin maasto-olosuhteisiin sijoitetun tiiviin pientaloalueen tai lomakylän viemäröintirat-
kaisuksi. Järjestelmän käyttöä rajoittaa imukorkeus, viemäripisteiden vaatimat venttii-
likalusteet sekä äänihaitat. 

Puhdistusteho 

Alueellisen viemäröinnin ja jäteveden käsittelyn puhdistusteho riippuu käytettävästä 
jäteveden puhdistusmenetelmästä sekä lietteen, myös mahdollisen saostuskaivolietteen, 
käsittelystä. Mikäli jätevesi johdetaan käsiteltäväksi keskitetysti, voidaan 
puhdistustehoa arvioida yhdyskuntien viemärilaitosten jätevedenpuhdistamoiden 
keskimääräisellä puhdistusteholla. Vuonna 1993 oli yhdyskuntien viemärilaitoksilla 
keskimääräinen fosforin vähenemä 93 %, orgaanisen aineen 91 % ja typen 33 % 
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1994a). 

Mikäli jätevesi puhdistetaan paikallisesti, voidaan puhdistustuloksia arvioida menetel-
män ja asukasmäärän mukaisesti seuraavissa kappaleissa esiteltävien puhdistus-
menetelmien puhdistustehojen perusteella. 

7.3 Saostuskaivot 

Saostuskaivo on tavallisin haja-asutuksen jätevesien esikäsittelymenetelmä. Se on 
jäteveden mekaaninen käsittelymenetelmä, jonka tarkoitus on erottaa ja varastoida 
jäteveden sisältämät laskeutuvat ja kelluvat ainekset. Vaikka saostuskaivoa käytetään 
vielä yksinomaisena käsittelymenetelmänä asumisjätevesille, ei sen tehoa voida pitää 
riittävänä edes pesuvesille. Sen sijaan se toimii tärkeänä esikäsittelynä muille, tehok-
kaammille, menetelmille. 

Saostuskaivon mitoitus perustuu siihen tulevan jäteveden laatuun ja määrään. Mikäli 
saostuskaivoon johdetaan vain pesuvesiä, riittää pienempi tilavuus kuin sekajätevedel-
le. Pohjalle laskeutuvan ja kelluvan lietteen kulkeutuminen pois saostuskaivoista 
pyritään estämään tekemällä saostuskaivoista useampiosaisia. Sekajätevedelle on syytä 
käyttää 3-osaista saostuskaivoa tai vastaavaa testattua saostuskaivoa. 
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3-osainen, kolmesta kaivosta rakennettu, betoninen saostuskaivo 

Lujitcmuovinen saostuskaivo 

3-osainen, kahdesta kaivosta rakennettu, 
bctonincn saostuskaivo 

Kuva 5. Eräitä saostuskaivotyyppejä (mittakaava vaihteleva). 
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Suomessa on perinteisesti käytetty betonirenkaista rakennettuja saostuskaivoja, mutta 
nykyään on saatavilla myös helpommin asennettavia sekä tiiviitä lujitemuovisia ja 
muista muovilaaduista valmistettuja saostuskaivoja. Suomessa on julkaistu betonisia 
saostuskaivoja koskevia rakenteellisia ohjeita ja mitoitusohjeita (Mäkinen 1983 ja 
Santala 1990). Sen sijaan muovisille saostuskaivoille ei ole kotimaisia standardeja eikä 
muitakaan rakenteellisia ohjeita. Ruotsissa on julkaistu vuonna 1982 normit 
(SS 82 56 20, SS 82 56 25, SS 82 56 26) saostuskaivojen toimivuudesta, rakenteesta 
sekä tiiveyden testaamisesta. Pohjoismainen Nordtest-standardi (NT VVS 075) 
saostuskaivojen toimivuuden testaamiseksi on kehitetty ruotsalaisista standardeista. 
Saostuskaivoille on tulossa eurooppalainen standardi, joka käsittelee saostuskaivojen 
toiminnallisia ja lujuusvaatimuksia, mitoitusta ja asentamista. Tämän valmisteilla 
olevan standardin hydraulisen toimivuuden testauksen keskeisenä lähtökohtana on 
ruotsalainen standardi. 

Saostuskaivojen huolto ei periaatteessa ole monimutkaista. Tärkeintä saostuskaivon 
toimivuuden kannalta on, että se tyhjennetään riittävän usein. Etenkin maaperäkäsit-
telymenetelmien yhteydessä saostuskaivon tyhjennys riittävän usein on ehdottoman 
tärkeää, jotta ehkäistäisiin liiallisen kiintoainesmäärän aiheuttama maaperäkäsittelyn 
tukkeutuminen. Myös eräiden pienpuhdistamoiden esikäsittelynä on käytettävä 
saostuskaivoa. Myös pesuvesille on käytettävä esikäsittelynä saostuskaivoa niin 
ympärivuotisen asutuksen kuin loma-asutuksen osalta. Mitoituksen on vastattava 
vuorokautista vedenkulutusta, niin että saavutetaan riittävä 2 - 3 vuorokauden 
viipymä. 

Normaalisti tarvitaan lietteen tyhjennys kerran tai kaksi vuodessa. Käytännössä 
kuitenkin valitettavan usein se laiminlyödään. Eräissä kunnissa onkin yritetty kehittää 
ratkaisuja tyhjennyksen varmistamiseksi. Esimerkiksi vesikäymälälupaan voidaan ottaa 
ehtoja tyhjennyksistä. Saostuskaivojen tyhjennyksiä hoitavat loka-autourakoitsijat. 
Myös loka-autourakoitsijoille annettavilla ohjeilla voidaan asiaan vaikuttaa (Santala 
1993). Pelkille pesuvesille tarkoitettujen saostuskaivojen tyhjennystiheyttä voidaan 
harventaa, mikäli lietteen kertymää seurataan säännöllisesti. 

Saostuskaivon on sijaittava sellaisessa paikassa, jonka lähelle päästään loka-autolla. 
Kuntien on järjestettävä asianmukainen saostuskaivolietteen vastaanotto ja käsittely. 
Tämä voi vaatia erityistoimenpiteitä pienissä kunnissa. Asiasta on olemassa ohjekirja-
nen (Vesi- ja ympäristöhallitus 1986). 

Saostuskaivon puhdistusteho on vaatimaton: fosforin, typen ja orgaanisen aineksen 
väheneminen jää tavallisesti hyvin alhaiseksi (10 - 20 % ). Myös bakteerien ja muiden 
mikrobien väheneminen on alhaista. Oikein mitoitettu saostuskaivo vähentää jäteveden 
laskeutuvien ja liettyneiden ainesten kokonaismäärää noin 70 % (Mäkinen 1983, 
Santala 1990). 

7.4 Vaihtoehtoiset käymälät 

Vesikäymälästä peräisin oleva jätevesi muodostaa merkittävän osuuden kotitalouksien 
lika-aineskuormituksesta (vrt. luku 7.1). Vesikäymälälle on kehitetty monenlaisia 
vaihtoehtoja, jotka vähentävät veden kulutusta ja lika-ainesmäärää. Silti vaihtoehtoisia 
käymälätyyppejä käytettäessä on myös muut jätevedet käsiteltävä, sillä vesikäymälän 
osuus jätevedestä on 20 - 30 %. Tässä luvussa esitetyt puhdistustehot koskevat vain 
käymäläjätevesiä. Mikäli käytetään vaihtoehtoista käymälää vesikäymälän sijasta, on 
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jätevesien kokonaiskäsittelytehossa otettava huomioon käymäläjäteveden osuudet (luku 
7.1) käymälä- ja pesujätevesien yhteiskuormituksesta. Tämän takia jäteveden käsitte-
lyn mitoitusta voidaan pienentää. Eräitä käymälätyyppejä voi käyttää myös ympäri-
vuotisissa asunnoissa, mutta osa niistä on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön tai 
loma-asunnoille. 

Vaihtoehtoisia käymälätyyppejä ovat vähävetiset huuhtelukäymälät, kuivakäymälät, 
kompostikäymälät, kiintoaineen ja nesteen erottelevat käymälät, alipainekäymälät, 
kemialliset käymälät, polttokäymälät, paketoivat käymälät ja jäädytyskäymälät. 

Vähävetiset huuhtelukäymälät 

Mikäli käymäläratkaisu on vesikäymälä, on suositeltavaa käyttää vähän vettä käyttävää 
mallia. Vähävetinen huuhtelukäymälä on toiminnaltaan ja käytöltään lähinnä tavallista 
wc:tä. Umpisäiliöiden yhteydessä sen käyttö on suositeltavaa korkeiden kustannusten 
pienentämiseksi. Jäteveden käsittelyn mitoitukseen lika-aineiden määrän osalta ei 
vähävetinen käymälä vaikuta, sillä se ei vähennä niiden määrää vaan ainoastaan 
huuhtelussa käytettävää vesimäärää. 

Kuivakäymälät 

Aikaisemmin haja-asutusalueilla vallitseva käymälätyyppi oli tavallinen kuivakäymälä. 
Se on edelleenkin suositeltavin ratkaisu loma-asunnoille, mikäli jätteen kompostointi 
hoidetaan asianmukaisesti. Jäteveden käsittelyn mitoituksessa kuivakäymälä voidaan 
ottaa huomioon kuten kompostikäymälä. 

Puhdistustehona voidaan pitää kaikkien lika-ainesten osalta 100 %, mikäli käymälä-
jäte kompostoidaan ja käytetään asianmukaisesti. 

Kompostikäymälät 

Kompostikäymälät voidaan ryhmitellä esimerkiksi suorakompostikäymälöihin, pika-
kompostikäymälöihinja kuivikekäymälöihin. Suorakompostikäymälöissä kompostisäi-
liö on kokonaan tai suureksi osaksi käymälähuoneen ulkopuolella, käytännössä 
alapuolella. Pikakompostikäymälät ovat kokonaan käymälähuoneessa, samoin kuin 
asuntokäyttöön tarkoitetut kuivikekäymälätkin. Kaikki kompostikäymälät varustetaan 
ilmahormilla, jossa on usein, ja pikakompostikäymälöiden yhteydessä aina, sähkökäyt-
töinen tuuletin. Pikakompostikäymälät ja useat suorakompostikäymälät tarvitsevat 
myös säiliön pohjalle asennetun lämpövastuselementin. Puhaltimella ja lämmityksellä 
säädetään kompostoitumiselle otolliset olosuhteet. 

Kompostikäymälöissä jätteen käsittely tapahtuu itse käymälässä ja jäte vain siirretään 
käymälästä jälkikompostointiin ja käytetään sen jälkeen maanparannusaineena. 
Käymäläjätteen ravinteet saadaan talteen ja taloudessa muodostuvan jäteveden määrä 
on 20-30 % pienempi kuin vesikäymälää käytettäessä. Käymäläjätteen pitäminen 
erillään vaikuttaa myös käsiteltävän jäteveden laatuun. Suurin merkitys on sillä, että 
typpiyhdisteiden sekä bakteerien ja muiden mikrobien määrä on pesuvesissä selvästi 
alhaisempi kuin sekajätevedessä. Tällä voi olla joissakin tapauksissa ratkaiseva merki-
tys arvioitaessa maahan imeytyksen mahdollisuuksia. Kompostikäymälän valinta 
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vaikuttaa maapuhdistamoiden mitoitukseen. 

Suurissa suorakompostikäymälöissä ei tarvitse käyttää kaupallisia tukiaineita, sillä 
puutarha- ja keittiöjäte kelpaavat tukiaineeksi. Koska kompostoitumisprosessi kestää 
1 - 2 vuotta, on säiliön oltava suuri ja se on sijoitettava kellaritilaan käymälän alle. 
Pikakompostikäymälöitä voidaan käyttää sekä ympärivuotisen asutuksen että loma-
asutuksen tarpeisiin. Niiden toiminta vaatii sähköenergiaa ja ne on suunniteltu vain 
2 - 4 henkilön käyttöön. Ne eivät siedä suuria kuormitushuippuja, jolloin jäte ei ehdi 
hajota kunnolla, eivätkä pitkiä käyttötaukoja, jolloin jäte saattaa kuivua liiaksi. 

Kompostikäymälä on suositeltavin käymälä ympärivuotisen asutuksen käyttöön 
viemäriverkostojen ulkopuolisella haja-asutusalueella. 

Kuivikekäymälän toiminta perustuu joka käytön yhteydessä lisättävään puunkuori-
rouheeseen tai muuhun peiteaineeseen, joka estää hajun muodostumista, tekee 
tyhjennyksen miellyttävämmäksi ja parantaa jätemassan kompostoitumisominaisuuksia. 
Itse käymälässä ei kompostoitumista vielä juurikaan ehdi tapahtua, mutta jatkokom-
postointi erityisessä kompostorissa käynnistyy nopeasti. 

Nykyisin myytävänä olevat komposti- ja kuivikekäymälät vaativat käyttäjältään 
myönteistä asennoitumista. Käyttäjä joutuu itse ottamaan vastuun tuottamiensa 
jätteiden käsittelystä. Tällaiset käymälät soveltuvatkin suositeltavuudestaan huolimatta 
nykyisellään rajoitetusti ympärivuotisten asuntojen ainoiksi käymälöiksi. Ne eivät 
sovellu asukkaille, jotka vaativat käymäläjärjestelmältä helppohoitoisuutta. Erityisen 
hyvin kompostikäymälä soveltuu sellaisille kiinteistöille, joilta jätevesiä ei voi tai ei 
saa johtaa lainkaan ympäristöön. Tällaisia kohteita ovat mm. saaristo, jossa maaperän 
vuoksi maahan imeyttäminen ei yleensä tule kysymykseen, pohjavesialueet sekä 
erityisesti suojeltavien pintavesien ranta-alueet. Parhaat valmisteet soveltuvat hyvin 
loma-asunnoille, etenkin silloin, kun käymälää ei tarvitse sijoittaa välittömästi 
asuintiloihin liittyväksi. Vaatimattomasti varustetuilla loma-asunnoilla ovat myös 
kuivikekäymälän tyyppiseksi kehitetyt omatekoiset ulkokäymälät usein täysin riittäviä, 
jos jätteen jatkokompostoinnista huolehditaan asianmukaisesti. 

Kompostikäymälä voidaan ottaa huomioon jäteveden käsittelyn mitoituksessa. 
Puhdistusteho lika-ainesten suhteen on 100 %, mikäli käymäläjäte kompostoidaan ja 
käytetään asianmukaisesti. 

Kiintoaineen ja nesteen erottelevat käymälät 

Kiintoaineen ja nesteen erottelevat käymälät voidaan jaotella erottelun perusteella itse 
istuinosassa tapahtuvaan erotteluun, istuinosasta erillään sijaitsevaan erottimeen tai 
syntypaikkalajitteluun perustuviin käymälöihin. Kaikissa näissä on kiintoaine ja neste 
jatkokäsiteltävä. Yleensä kiintoaine kompostoidaan ja neste johdetaan jatkokäsittelyyn. 

Istuinosassa tapahtuvaan erotteluun perustuvissa käymälöissä neste erotellaan kiintoai-
neesta jo istuinosassa esimerkiksi istuimen rakenteen avulla. 

Istuinosasta erillään sijaitsevaan erottimeen perustuvissa käymälöissä istuinosana 
toimii tavallinen tai vähävetinen huuhtelukäymälä, josta jätevesi johdetaan erottimeen. 
Erottimessa neste erotellaan kiintoaineksesta, jolloin ne voidaan käsitellä erillään. 
Syntypaikkalajitteluun perustuvissa käymälöissä virtsalle on oma keräilyjärjestelmä ja 
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kiinteille jätöksille käytetään kompostikäymälää. 

Kiintoaineen ja nesteen erottelevat käymälät voidaan ottaa huomioon jäteveden 
mitoituksessa. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että typen osalta puhdistusta ei edellä 
mainitun kaltaisissa menetelmissä juurikaan tapahdu, sillä suurin osa typestä on 
virtsassa. Muiden lika-ainesten osalta puhdistustehoon 100 %, mikäli muu käymälä-
jäte kompostoidaan ja käytetään asianmukaisesti. 

Alipainekäymälä 

Alipainekäymälä on sovellus vähävetisestä käymälästä. Siinä käymäläjäte kerätään 
säiliöön sähkökäyttöisen tyhjiöpumpulla aikaansaadulla alipaineella. Alipainekäymälä-
järjestelmä saattaa soveltua esimerkiksi vaikeisiin maasto-olosuhteisiin sijoitetun 
tiiviin pientaloalueen tai lomakylän viemäröintiratkaisuksi (vrt. luku 7.2). Ali-
painekäymäläjärjestelmä on tarkoitettu vain käymäläjätteen keräämiseen, joten 
käymäläjätteen käsittely on toteutettava muutoin. Tällöin myös puhdistusteho riippuu 
käytettävästä käsittelymenetelmästä. 

Muut käymälät 

Kemialliset käymälät perustuvat käymäläjätteen hajuttomaksi tekemiseen lisäämällä 
käymäläjätteen sekaan biologisen toiminnan estävää kemikaalia. Koska käymäläkemi-
kaalien sisällöstä ja ympäristövaikutuksista ei ole tietoa ja koska syntyvä liete on 
käsiteltävä muulla tavoin, soveltuvat kemialliset käymälät lähinnä matkailuajoneuvoi-
hin ja veneisiin. Polttokäymälöissä käymäläjäte poltetaan. Paketoivissa käymälöissä 
käymäläjäte paketoidaan muoviletkuun ja kuljetetaan kaatopaikalle. Jäädytyskäymä-
löissä käymäläjäte jäädytetään ja kuljetetaan kompostoitavaksi tai kaatopaikalle. 

Polttokäymälöitä, paketoivia käymälöitä ja jäädytyskäymälöitä ei Suomessa juurikaan 
ole eikä niiden yleistyminen ole toivottavaa, sillä ne vain siirtävät ongelman paikasta 
toiseen. Puhdistusteho kemiallisen käymälän, paketoivan käymälän ja jäähdytys-
käymälän osalta riippuu käymäläjätteen jatkokäsittelystä. 

7.5 Maapuhdistamot 

Maapuhdistamo on jäteveden puhdistamo, jossa käytetään maaperää jäteveden 
puhdistamiseen. Jäteveden käsittely tapahtuu biologisesti maaperän ja jäteveden 
mikrobien avulla sekä maaperän maa-aineksessa fysikaalis-kemiallisesti. Suomessa 
maapuhdistamoita on käytössä neljää eri päätyyppiä: maahan imeytys, maasuodatin, 
juurakkopuhdistamo ja haihdutuskenttä. Maapuhdistamoiden käyttömahdollisuuksia, 
alueellista ja yksityiskohtaista suunnittelua, mitoitusta, rakentamista ja hoitoa on 
tarkastellut Santala (1990). Juurakkopuhdistamoita ovat käsitelleet lähemmin Tanska-
nen (1993) ja Triipponen (1993). 

Maaperäkäsittelymenetelmien yhteydessä on tehtävä maapuhdistamon paikan valinta. 
Tämä edellyttää mm. maastotutkimustenja maaperäselvitysten tekoa mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa. Jos käymäläjätevedet erotetaan vaihtoehtoisia käymälöitä 
käyttäen ja maahan imeytykseen tai maasuodattimeen johdetaan vain pesuvesiä, 
voidaan mitoitusta pienentää noin 25 %:lla. Erottelu on eduksi erityisesti silloin, kun 
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typenpoisto on tärkeää. Myös laitoksen toimintaikään se voi vaikuttaa myönteisesti. 
Laitoksen toimintaikään vaikuttaa oleellisesti myös esikäsittelynä käytettävän saostus-
kaivon tai -kaivojen tyhjennys. 

Maahan imeytys 

Jäteveden normaali maahan imeytys on mahdollista vain kun maaperä on riittävästi 
vettä läpäisevää kivennäismaata eli maaperällä on oltava riittävän hyvä kyky ottaa 
vastaan siihen johdettu jätevesi. Lisäksi imeytyneen veden on päästävä liikkumaan 
maaperässä eteenpäin, jotta pohjaveden pinta ei kohoa liiaksi. Pohjavesi ei saa ulottua 
ylemmäksi kuin yhden metrin etäisyydelle imeyttimen pohjasta. Terveydellisten 
haittojen ehkäisemiseksi tarvitaan riittävä suojaetäisyys jäteveden imeytyskohdasta 
kaivoihin ja muihin vedenottamoihin. Kallioisella tai savikkoisella maalla on käytettä-
vä muita menetelmiä. Tavallisimmat menetelmät jäteveden maahan imeyttämiseksi 
ovat imeytysojasto- ja kenttä. Imeytysojastossa jäteveden maahan imeytys tapahtuu 
ojamaisiin kaivantoihin asennetuista imeytysputkista. Imeytyskentässä imeytys 
tapahtuu useammasta imeytysputkesta yhtenäisessä kaivannossa. 

Maahan imeytyksessä esikäsitelty jätevesi johdetaan sepelikerrokseen asennettujen 
imeytysputkien kautta suoraan maaperään. Puhdistusteho on maahan imeytyksessä 
erittäin hyvä kiintoaineen ja orgaanisen aineksen osalta. Myös fosforin osalta saavute-
taan alussa kohtalainen puhdistustulos. Bakteerireduktio on myös erittäin hyvä, mutta 
typen väheneminen on vähäistä. Koska jätevesi lopulta päätyy pohjaveteen, on 
olemassa pohjaveden likaantumisriski, joka riippuu jäteveden laadusta sen saavuttaessa 
pohjaveden. Lika-ainesten puhdistumista tapahtuu tosin myös pohjaveden virratessa 
maaperässä. Maahan imeytystä ei saa käyttää tärkeillä pohjavesialueilla. Ranta-alueilla 
on jätevesi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan imeyttämään etäälle vesistöstä. 

Erikoisratkaisuja ovat tehostettu maahan imeytys, matalaan perustettu maahan imeytys, 
maakumpuimeytys, imeytyskuoppa ja -kaivo. Liian karkea- tai hienorakeisten 
maalajien yhteydessä voidaan käyttää tehostettua maahan imeytystä. Imeytyksen 
tehostamiseksi voidaan normaalisti käytettävän suodatinhiekan sijasta käyttää myös 
tähän tarkoitukseen kehiteltyjä muovi-suodatinkangas -yhdistelmämateriaaleja. Mata-
laan perustettua maahan imeytystä käytetään mikäli imeytyspinnan on oltava likimain 
alkuperäisen maanpinnan tasossa, kuten esimerkiksi alavilla mailla. Maakumpuimey-
tystä käytetään mikäli joudutaan rakentamaan imeytys luonnollisen maanpinnan 
yläpuolelle. Vähäisille jätevesimäärille voidaan käyttää imeytyskuoppaa tai -kaivoa. 

Imeytysojasto ja -kenttä, tehostettu maahan imeytys, matalaan perustettu maahan 
imeytys ja maakumpuimeytys soveltuvat ympärivuotisessa käytössä olevien asuinkiin-
teistöjen ja loma-asuntojen kaikkien tai harmaiden jätevesien käsittelyyn mikäli 
maaperä-, pohjavesi- ja vesistökriteerit täyttyvät käsittelypaikalla. 

Imeytyskuoppa ja -kaivo soveltuvat alhaisen varustetason loma-asunnon jätevesien tai 
ympärivuotisen asunnon pesuvesien käsittelyyn mikäli maaperä-, pohjavesi- ja 
vesistökriteerit täyttyvät käsittelypaikalla. 

Orgaanisen aineksen vähenemä on 90 - 99 %. Myös fosforin osalta saavutetaan hyvä 
puhdistustulos, pohjavedenpinnan yläpuolella 60 - 80 %. Bakteerireduktio on myös 
erittäin hyvä (99 % ), mutta typen väheneminen maaperässä rajoittuu vain 20 -
40 %:in. Kemiallisen hapenkulutuksen vähenemä on 80 - 90 % ja orgaanisen hiilen 
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vähenemä 75 - 90 % (Santala 1990). 

Maasuodatin 

Jäteveden käsittely maasuodattimessa soveltuu tapauksiin, jolloin maahan imeytys ei 
ole mahdollista mm. maaperän huonon vedenläpäisevyyden tai pohjaveden likaantu-
misriskin takia. Maasuodattimessa suodattimen läpi kulkeutunut jätevesi kerätään 
kokoomaputkistoon ja johdetaan maastoon, ojaan tai vesistöön. Purkuputkea ei ole 
aina tarpeen ulottaa vesistöön tai pienempäänkään vesiuomaan asti. Käsitelty jätevesi 
voidaan päästää vapaasti maastoon, jolloin osa käsitellystä jätevedestä saadaan vielä 
imeytymään maaperään. Tiivistämällä maasuodattimen pohja ja johtamalla käsitelty 
jätevesi pois voidaan välttää pohjaveden pilaantumisriski. Maasuodatin voidaan kaivaa 
kokonaan maan alle tai tehdä osittain pengerrettynä, jos pohjavesi on korkealla tai 
kallio on lähellä maanpintaa. Maasuodattimen rakenne vaatii normaalisti n. 1,5 m:n 
korkeuseroa tuloviemärin ja purkuputken välille. Alavilla mailla voidaankin joutua 
turvautumaan erikoisratkaisuihin, kuten matalaan perustettuun maasuodattimeen, jossa 
vaadittava korkeusero on pienimmillään n. 0,3 m. Vähäisille jätevesimäärille voidaan 
käyttää maasuodatinkaivoa. 

Maasuodattimien fosforinpoistokykyä voidaan tehostaa valitsemalla suodatinhiekaksi 
kalkki-, alumiini- tai rautapitoisilla yhdisteitä sisältävän hiekan tai rakentamalla 
kyseisiä yhdisteitä sisältävän lisäainetta sisältävän adsorptiokerroksen. Fosforinpoiston 
tehostamisesta maasuodattimissa ovat tarkastelleet Latvala (1993) ja Wirola ym. 
(1993). Typenpoiston tehostamiseksi maasuodattimessa on olemassa eräitä keinoja 
(Naturvårdsverket 1991). Maasuodattimen toimintaa voidaan tehostaa myös lämmityk-
sellä (vrt. luku 7.6) tai käyttämällä tähän tarkoitukseen kehiteltyjä materiaaleja. 

Maasuodatin ja matalaan perustettu maasuodatin soveltuvat ympärivuotisessa käytössä 
olevien asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen kaikkien tai harmaiden jätevesien 
käsittelyyn mikäli korkeuserokriteerit täyttyvät käsittelypaikalla. 

Orgaanisen aineksen vähenemä maasuodattimessa on 90 - 99 %, fosforin 25 - 50 % 
ja typen 10 - 40 %. Kolimuotoisten lämpökestoisten bakteerien vähenemä on 95 -
99 %, kiintoaineksen 85 - 95 % ja kemiallisen hapenkulutuksen 85 - 95 % (Natur-
vårdsverket 1987, Santala 1990). 

J uurakkopuhdistamo 

Juurakkopuhdistamo on jätevesien käsittelymenetelmä, jossa käytetään hyväksi 
ilmaversoisten kosteikkokasvien ja maaperän yhteistä puhdistuskykyä. Juurakkopuh-
distamo on allasmainen, pohjasta tiivistetty sepelistä, sorasta ja humusmaasta tehty 
kenttä, jossa jäteveden puhdistuksesta huolehtivat siihen istutettujen kasvien juurakko-
tilassa olevat kasvien juuret ja mikrobit. Kasvit ovat vesi- tai kosteikkokasveja, kuten 
järviruokoa, järvikaislaa ja osmankäämiä. Yleisimmin käytetty kasvi on järviruoko. 

Juurakkopuhdistus perustuu jäteveden maanpinnan alaiseen virtaukseen, jolloin 
jätevesi virtaa maanpinnan alla huokoisen materiaalin läpi. Siksi on tärkeää, että maa-
aines on riittävän karkeaa, jotta vedenjohtavuus olisi riittävän suuri pintavirtauksen 
välttämiseksi. Puhdistamon toiminnallinen osa on maan sisässä oleva juurakkotila, 
jolla tarkoitetaan kasvien juurten ja maaperän muodostamaa kokonaisuutta. Juurakko 
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saa kasvaessaan aikaan maan möyhenemisen ja tarjoaa näin kasvu- ja kiinnitty-
misalustan mikrobeille. Lisäksi kasvit luovuttavat happea ympäröivään maaperään 
mikrobien käyttöön. Tällöin juurien lähelle syntyy hapekkaiden ja hapettomien 
alueiden kokonaisuus. Juurakkopuhdistamon kasvien juuriston täydellinen kehittymi-
nen kestää 2 - 5 vuotta. Juurakkotila on tavallisesti 0,6 - 1,0 metrin syvyinen 
suorakulmainen allas. 

Myös juurakkopuhdistamo voi soveltua tapauksissa, jolloin käsiteltyä jätevettä ei voi 
imeyttää maaperään tai jäteveden purkupaikan ja tuloviemärin korkeusero ei riitä 
maasuodattimelle. Juurakkopuhdistamo soveltuu ympärivuotisessa käytössä olevien 
asuinkiinteistöjen kaikkien tai harmaiden jätevesien käsittelyyn. Loma-asuntojen 
osalta saattaa kausittainen kuormitus johtaa kesäisin kosteikkokasvien kuivumiseen ja 
talvisin koko puhdistamon jäätymiseen, mutta alhaisen varustetason loma-asunnon 
jätevesien käsittely juurakkopuhdistamossa saattaa tulla kysymykseen. 

Suomessa toteutettujen juurakkopuhdistamoiden vähäisen lukumäärän ja lyhyiden 
käyttökokemusten nojalla ei puhdistustehoa Suomen oloissa voida vielä tarkasti 
arvioida. Muualla maailmalla tehtyjen tutkimusten nojalla puhdistusteho näyttää 
kuitenkin olevan oikein mitoitettujen ja jonkin aikaan käytössä olleiden laitosten osalta 
orgaaniselle ainekselle 20 - 90 %, fosforille ja typelle 10 - 80 % sekä kiintoaineelle 
ja kemialliselle hapenkulutukselle 60 - 80 % (Tanskanen 1993, Triipponen 1993). 

Haihdutuskenttä 

Haihdutus on hyvin matalaan perustettu jätevesien käsittelyratkaisu. Jäteveden 
puhdistuminen perustuu osittain suoraan haihtumiseen ja osittain siihen, että kenttään 
istutettu kasvillisuus käyttää osan vedestä ja ravinteista hyväkseen. Haihdutuskenttä 
toimii Suomen oloissa vain kesäaikana, joten se soveltuu lähinnä loma-asuntojen 
jätevesien käsittelyyn, etenkin jos maaperä on niin tiivistä, että pelkkä imeytys ei 
onnistuisi. Oikein toimivan haihdutuskentän puhdistusteho on parempi kuin maahan 
imeytyksen. 

Yksinkertaiset maaperäkäsittelymenetelmät 

Imeytyskaivo, -kuoppa ja maasuodatinkaivo ovat yksinkertaisia imeytysmenetelmiä 
vähäisille jätevesimäärille. Ne soveltuvat oikein toteutettuinakin lähinnä loma-asutuk-
sen keittiön ja saunan jätevesien käsittelyyn. Käsittelytehoiltaan ne ovat saostuskaivoa 
parempia, mutta varsinaisia maaperäkäsittelymenetelmiä tehottomampia erityisesti 
pohjavesien suojelun kannalta. 

7.6 Pienpuhdistamot 

Pienpuhdistamo on kokonaan tai ainakin paaosm tehdasvalmisteinen jäteveden 
käsittelylaite. Puhdistamoita on saatavana yhden talouden käyttöön tarkoitetusta aina 
pienen kunnan tai suurehkon matkailuyrityksen tarpeita palveleviin asti. Pienpuhdista-
mot voidaan jakaa puhdistusmenetelmältään kolmeen ryhmään: biologiset, kemialliset 
ja biokemialliset laitokset. 

Biologinen prosessi poistaa jätevedestä orgaanista ainesta, kemiallinen prosessi 
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vähentää jäteveden fosforia ja biokemiallinen prosessi poistaa molempia. Kemiallinen 
käsittely tarkoittaa menetelmää, jossa jäteveteen syötetään saostuskemikaalia, esimer-
kiksi rauta- tai alumiinisuoloja. Biokemiallinen saadaan aikaan täydentämällä jokin 
biologisista prosesseista saostuskäsittelyllä. Erilaisia puhdistamotyyppejä ovat: aktiivi-
lietepuhdistamo, bioroottori, biosuodatin, biomattopuhdistamo, kemiallinen puhdista-
mo, panospuhdistamo ja suodatinpuhdistamo. Näissä kaikissa on esikäsittelynä kiinto-
aineksen poisto selkeytysaltaassa, jollainen voi pienimmissä malleissa olla yksi tai 
useampi saostuskaivo. 

Pienpuhdistamoita ja niiden puhdistusmenetelmiä ovat käsitelleet tarkemmin mm. 
Silfverberg ja Ojanen (1985), Reinikainen (1988), Latvala (1988), Haile Mariam 
(1992), Porsanger (1992), Jäntti (1993) sekä Elomaa ja Triipponen (1993). 

Aktiivilietepuhdistamo 

Aktiivilietepuhdistamoissa orgaanista ainetta hajottava biomassa on suspensiona 
ilmastusaltaassa olevassa jätevedessä. Siellä orgaanisen aineksen hajotukseen tarvittava 
happi saadaan ilmastuksella, joka samalla sekoittaa lietettä estäen sitä vajoamasta 
pohjalle. Ilmastusaltaasta jätevesi johdetaan selkeytykseen, josta laskeutunut liete 
johdetaan takaisin ilmastusaltaaseen. Aktiiviliete kasvaa prosessissa orgaanisen 
aineksen sitoutuessa biomassaan, joten prosessista on poistettava ylijäämälietettä. 
Aktiivilieteprosessissa on melko paljon prosessisäätöjä. Ne ovatkin prosessiteknisesti 
herkimpiä erilaisille häiriöille. Aktiivilieteprosessiin perustuvat pienpuhdistamot 
vaativat hyvin toimiakseen enemmän hoitotyötä ja tarkkailua kuin vastaavan kokoiset 
bioroottorit tai -suodattimet. Aktiivilietepuhdistamosta on kehitetty myös vähemmän 
hoitotyötä vaativa panospuhdistamo. 

Bio roottori 

Bioroottorissa biologinen puhdistus tapahtuu osittain jätevesialtaaseen sijoitetun 
hitaasti pyörivän bioroottorin avulla. Bioroottori koostuu roottorilevyistä, jotka 
bioroottorin pyöriessä on vuorotellen ilmassa ja vedessä. Orgaanista ainetta hajottava 
biomassa kasvaa roottorilevyjen pinnalla. Biomassa irtoaa pyörivän levypinnan ja 
veden rajapintaan muodostuvan leikkausvoiman vaikutuksesta ja laskeutuu roottorial-
taan rakojen kautta esiselkeytysaltaaseen. 

Biosuodatin 

Biosuodattimessa esiselkeytetty jätevesi valutetaan suodatinkerroksen läpi, jolloin 
suodatinmateriaalin pintaan kasvaneen biomassakerroksen pieneliöstö hajottaa ja 
käyttää ravinnokseen jäteveden orgaanista ainesta. Biomassakerroksen kuoriosassa 
tapahtuu orgaanisen aineksen aerobista hajoamista ja lietekerroksen paksuuntuessa sen 
alle muodostuu anaerobinen vyöhyke. Hilseilyilmiön kautta paksuuntunut biomassa-
kerros putoaa lietteeksi säiliön pohjalle, josta se poistetaan pumppaamalla. Suodatti-
men pohjalle valuvaa jätevettä kierrätetään suodattimessa pumppauksen avulla. 
Suodatinmateriaalina käytetään nykyään yleensä muovikiekkoja, jotka on muotoiltu 
mahdollisimman suuren biomassapinnan aikaansaamiseksi. Hajotustoimintaan tarvit-
semansa hapen pieneliöt saavat osin jätevedestä, joka pumpataan suodattimelle 
pisarailmastimen tai reikälevyn kautta. 
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Biomattopuhdistamo 

Biomattopuhdistamossa orgaanista ainesta hajottava biomassa on biomaton pinnalla. 
Puhdistamon biomattoaltaassa pyöritetään paksusta huopaviirasta valmistettuja mattoja. 
Vaakasuorien telojen ympäri pyörivä biomatto on osittain jätevedessä ja osittain 
ilmassa, jolloin maton pinnalle kasvava biomassa saa happea ja ravinteita. 

Kemiallinen puhdistamo 

Kemiallisessa puhdistamassa jätevedestä pyritään poistamaan fosforia saostamalla sitä 
kemikaalin avulla. Kemikaalin lisäys tapahtuu mekaanisella annostimella, sähkö-
käyttöisellä pumpulla tai putkiflokkauksessa johtamalla kemikaali putkiflokkauspum-
pun imuaukkoon. Saostuskemikaalina käytetään yleensä alumiini- tai rautasuoloja. 
Kemiallinen puhdistus täydentää usein biologista puhdistusta. 

Pienimmissä malleissa esiselkeytystila, kemikaalisäiliöt, kemikaalisyöttöä ohjaava 
vaappuruuhi ja flokkauskartio sekä jälkiselkeytystila on sijoitettu samaan, väliseinillä 
jaettuun lujitemuoviseen kaivoon. Jätevesi johdetaan ensin selkeytysosaan, josta vesi 
menee kemialliseen osaan. Saostuskemikaalin lisäys tapahtuu vaappuruuhen avulla, 
joka täyttyessään automaattisesti annostelee säädetyn määrän liuosta tyhjentäessään 
ruuhen sisällön sekoituskartioon. Sekoituskartiossa tapahtuu kemikaalin sekoittuminen 
ja jätevesi menee edelleen selkeytysosaan, jossa fosfaatit saastuvat. Selkeytetty 
jätevesi johdetaan purkuvesistöön tai imeytykseen. 

Putkiflokkauksessa jätevesi johdetaan pumppukaivoon, johon samalla syötetään 
saostuskemikaali. Kemikaali syötetään liuospumpulla jätevesipumpun imuaukon 
lähelle. Kemikaalin pikasekoitus tapahtuu jätevesipumpun siivekkeissä ja flokin 
muodostuminen flokkausputkessa. Flokkauksella saatu liete erotetaan jälkiselkeytyk-
sessä. 

Panospuhdistamo 

Panospuhdistamoissa jätevettä kerätään ensin sopiva annos (panos), joka sen jälkeen 
puhdistetaan. Panoksen puhdistumisvaiheen aikana puhdistamalle tuleva jätevesi 
kerätään seuraavaan panokseen. Panospuhdistamo on siten vastakohta jatkuvatoimisillc 
puhdistamalle. Panoksen puhdistusprosessi on yleensä aktiivilieteprosessi. Panosperi-
aatteella toimivissa laitteissa samaa allasta käytetään kellokytkimen avulla vuoron 
perään ilmastukseen ja selkeytykseen. 

Suodatinpuhdistamo 

Suodatinpuhdistamot on kehitetty maasuodattimesta tehdasvalmisteisiksi tai ainakin 
esivalmistettuja osia sisältäviksi pienpuhdistamoiksi. Suodatinhiekan sijasta niissä 
käytetään muita huokoisia materiaaleja, esimerkiksi vuorivillalevyjä, jotka tukkeutues-
saan voidaan vaivattomasti vaihtaa uusiin. Suodatinpuhdistamo voi olla myös eristetty 
ja lämmityksellä tehostettu maasuodatin. 



Bioroottori 

Jätevesi sisään ---

Esiselkeytys 

Biomatto 

45 

Biosuodatin 

Bioroottori 

Vedenhajotin 

Ohjauskesk--us 

Puhdistamon runko 

Ylij äämäliete 

Biolietc Kierto Selkeytys 

Kemikaalipumppu 

Biologinen käsittely (biomatot) Putkiflokkaus 

Kuva B. Eräitä pienpuhdistamotyyppejä (mittakaava vaihteleva). 
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Pienpuhdistamoiden ongelmat 

Useissa selvityksissä on todettu pienpuhdistamot käytännössä erittäin ongelmallisiksi. 
Suurin syy pienpuhdistamojen huonoon toimivuuteen on ollut hoidon puute. Jotkin 
laitteista ovat prosessiltaan sopimattomia pienelle ja vaihtelevalle kuormitukselle. 
Monissa laitteissa on ollut myös vioittumisesta aiheutuvia häiriöitä. Osaa laitteita eivät 
omistajat ole välittäneet edes pitää käynnissä. Yleensä kunnollisen toiminnan ylläpitä-
minen edellyttää käyttötarkoitukseen sopivaa laitetta, huoltosopimusta asiantuntevan 
liikkeen kanssa sekä myös omistajan henkilökohtaista kiinnostusta paneutua puhdista-
mon hoitoon ja toiminnan tarkkailuun. Yhden ja kahden talouden puhdistamoilla 
katsotaankin vain poikkeustapauksissa olevan riittävät toimintaedellytykset. Pienpuh-
distamot kehittyvät kuitenkin jatkuvasti. Puhdistusprosessit sinänsä eivät voi juurikaan 
muuttua, mutta niiden käytännön sovellutuksia yritetään useilla tahoilla kehittää 
helppokäyttöisemmiksi ja varmatoimisemmiksi. Eräät edellä kuvatuista laitetyypeistä 
ja niiden kehitelmistä pyrkivätkin vastaamaan nimenomaan tähän tarpeeseen. Monet 
ovat kiinteistökohtaisina ratkaisuina kuitenkin niin uusia, ettei niiden toimivuudesta 
ole vielä voitu koota kokemuksia Suomesta. 

Pienpuhdistamoiden soveltuvuus 

Pienpuhdistamo voi soveltua asuinkiinteistön tai loma-asunnon jätevesien käsittely-
menetelmäksi eräissä erikoistapauksissa silloin kuin muut menetelmät eivät sovellu. 
Paikoissa joissa maaperäkäsittely ei ole mahdollista tai se on vaikeaa, kuten kallioisilla 
ranta-alueilla, voi pienpuhdistamon valinta olla perusteltua. 

Pienpuhdistamoiden puhdistusteho 

Pienten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden puhdistustuloksia ei ole juurikaan 
saatavilla. Hieman suuremmista pienpuhdistamoista on kerätty puhdistustuloksia 
(Rontu 1992). Puhdistustulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä suurempien 
pienpuhdistamojen hoito on parempaa. Yleensä kuitenkin pienpuhdistamoilla voidaan 
saavuttaa hyvällä huollolla erinomaisia puhdistustuloksia, mutta käytännössä puhdis-
tustulokset ovat orgaanisen aineksen osalta 20 - 90 %, fosforin osalta 10 - 80 % ja 
typen osalta 10 - 50 %. 

7.7 Umpisäiliöt 

Umpisäiliö on tiivis jäteveden keräykseen tarkoitettu säiliö. Periaatteessa jätevesi 
kuljetetaan tällaisesta säiliöstä kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle tai levitetään 
viljelysmaille. Umpisäiliö ei siis ole jäteveden käsittelymenetelmä vaan jätevesihaitan 
siirtoa paikasta toiseen. Umpisäiliön käyttö perustuu useimmiten kunnallisten terveys-
viranomaisten vaatimuksiin käymäläjätevesien keräämisestä tiiviiseen säiliöön. 
Joissakin tapauksissa on katsottu tarpeelliseksi koota säiliöön myös keittiöstä tulevat 
tai vain esimerkiksi pesukoneista tulevat jätevedet. Tällainen ratkaisu edellyttää 
tavallista monimutkaisempia talonsisäisiä viemäröintijärjestelyjä. Joissakin tapauksissa 
on katsottu tarpeelliseksi koota jopa kaikki taloudessa muodostuvat jätevedet umpisäi-
liöön. Perustelut tällaiselle menettelylle ovat ympäristöhygieeniset ongelmat tai 
asunnon sijainti tärkeällä pohjavesialueella tai aivan vesistön äärellä. 
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/ Jäykistysvann, 

Lieriömäinen lujitemuovinen umpisäiliö 

Umpisäiliö EK-betonirenkaista fallomainen lujitemuovinen umpisäiliö 

Kuva 9. Eräitä umpisäiliöitä (mittakaava vaihteleva). 
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Jotta jätevesien keräämisellä saavutettaisiin tarkoitettu hyöty, on säiliön oltava täysin 
tiivis. Luotettava tiiviys saavutetaan periaatteessa helpoimmin asentamalla muovinen 
säiliö. Valitettavan usein tiiviiksi tarkoitettu umpisäiliö vuotaa ja jätevesi pääsee 
tunkeutumaan pistemäisesti maaperään, ilman maaperän puhdistavaa vaikutusta. 
Joidenkin vuotavien umpisäiliöiden osalta saattaa syynä vuotoon olla umpisäiliön 
suuret käyttökustannukset. Umpisäiliön suurien käyttökustannusten alentamiseksi 
voidaan asentaa vähävetinen huuhtelukäymälä. 

Ympärivuotisen asunnon yhteyteen rakennettavan umpisäiliön tilavuuden tulee olla 
vähintään 5 m3. Loma-asuntojen yhteydessä voi käyttää myös 3 m3:n säiliöitä. 
Suuremmat, noin 10 m3:n säiliöt ovat käyttökelpoisia, mikäli vastaavan kokoisella 
säiliöllä varustettuja loka-autoja on tilattavissa tyhjennystä varten ja jos sellaisella 
pääsee riittävän lähelle. Säiliön täyttymisestä ilmoittava hälytyslaite on tarpeellinen 
silloin, kun yli vuoto aiheuttaisi uhkaa pohjavedelle. Tärkeillä pohjavesialueilla ovat 2-
vaippaiset umpisäiliöt turvallisempia. Esimerkiksi vanhat huonokuntoiset öljysäiliöt 
eivät sovellu umpisäiliöiksi. 

Umpisäiliöt ovat mainituista ongelmista johtuen sop1vm1pia väliaikaisratkaisuiksi, 
esimerkiksi jos viemäriverkoston rakentaminen alueelle on tiedossa. Lisäksi on useita 
tilanteita, joissa muita vaihtoehtoja ei käytännössä olekaan. Mikäli käymäläjätevedet 
johdetaan umpisäiliöön, on umpisäiliölietteen tyhjennysten ja jatkokäsittelyn lisäksi 
järjestettävä muiden jätevesien käsittely sekä järjestelmän vaatima kaksoisviemäröinti. 
Kunnan on vastattava tyhjennyspaikan osoittamisesta mikäli tyhjennysvelvoite 
asetetaan. 

Umpisäiliö ei ole jäteveden puhdistusmenetelmä. Umpisäiliöihin kerättävä jätevesi 
vaatii aina jatkokäsittelyn. Puhdistusteho riippuu jatkokäsittelystä. Umpisäiliöön ei 
tulisi liittää yli 4 litraa huuhteluvettä käyttävää käymälämallia. Vanhojen umpisäiliöi-
denkin yhteydessä vesikäymälä tulisi vaihtaa vähemmän vettä käyttävään malliin. 
Umpisäiliön tyhjennyksille tulisi järjestää valvonta. 

7.8 Käsittelymenetelmien vertailu 

Erilaisia käsittelymenetelmiä on aiemmin tehdyissä selvityksissä vertailtu eri tutki-
muksista saatujen tulosten perusteella. Valitettavan usein vertailuissa esiintyy vain 
koeolosuhteissa saavutettavia tuloksia, vaikka käytännön olosuhteissa ja hoidolla 
tulokset olisivat toisenlaisia. Puhdistustehon lisäksi käsittelymenetelmiä voidaan 
vertailla esimerkiksi menetelmän soveltuvuuden ja kustannusten perusteella. Tässä 
selvityksessä käytettyjä käytännön olosuhteissa saavutettuja eri käsittelymenetelmien 
puhdistustehoja on esitetty taulukossa 4. Maapuhdistamot, juurakkopuhdistamoa 
lukuunottamatta, ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi kiinteistökohtaisessa jäteveden 
käsittelyssä. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn kustannuksia on arvioitu luvussa 9.2. 
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Taulukko 4. Luvussa 7 esitetyt eri käsittelymenetelmillä saavutettavat puhdistustulokset. 

Käsittelymenetelmä Puhdistusteho (%) 

BHK7 Fosfori Typpi 

Kunnallinen puhdistamo: 
- vaihteluväli1> 65 - 98 75 - 97 4 - 68 
- keskiarvo2> 89,8 90,8 34,5 
Saostuskaivot3> + maapuhdistamo: 
- Maahan imeytys 90 - 99 60 - 80 20 - 40 
- Maasuodatin 90 - 99 25 - 50 10 - 40 
- Maasuodatin, tehos-

tettu fosforinpoisto 90 - 99 50 - 90 10 - 40 
- Juurakkopuhdistamo 20 - 90 10 - 80 10 - 50 
Saostuskaivot + 
pienpuhdistamo 20 - 90 10 - 80 10 - 50 
Kompostikäymälä tai vastaava 
ja pesuvesille saostuskaivot + 
maahanimeytys 92 - 98 70 - 90 75 - 95 

1> Yleisten viemärilaitosten jätevedenpuhdistamoiden huonoin ja paras kokonaispuhdistusteho 
vuonna 1993, kun 5 % huonoimmista ja 5 % parhaimmista puhdistamoista on jätetty pois (Vesi-
ja ympäristöhallitus 1994b). 

2> Yleisten viemärilaitosten jätevedenpuhdistamoiden kokonaispuhdistustehojen keskiarvo vuonna 
1993 (Vesi- ja ympäristöhallitus 1994b). 

3> Maapuhdistamo edellyttää aina saostuskaivoja. 

8 KÄSITTELYMENETELMÄN V ALINTA 

8.1 Yleistä 

Käsittelymenetelmää valittaessa joudutaan ottamaan huomioon monia eri tekijöitä. 
Muun muassa seuraavat seikat vaikuttavat haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetel-
män valintaan: 

- asutustyyppi (vrt. luku 6.1), 
- kunnan alueella vaikuttavat tekijät (vrt. luku 6.2) 
- alueen sijainti ja purkupaikan etäisyys vesistöstä, 
- vesistön kuormitukselle asetetut vaatimukset, 
- vedenhankintatapa, 
- tärkeät pohjavesialueet, 
- käymäläratkaisu, 
- jätevesien laatu ja määrä 
- asutuksen nykyinen ja tuleva tiheys, 
- asutuksen etäisyys vesihuoltoverkostoista nyt ja tulevaisuudessa, 
- tonttikoko, 
- maaperäolosuhteet, 
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- pohjaveden korkeustaso ja käyttökelpoisuus, 
- soveltuvat käsittelymenetelmät (vrt. luku 7) sekä 
- kustannukset (vrt. luku 9). 

Ensimmäiseksi tulee selvittää mahdollisuudet liittyä jo olemassaolevaan yhteiseen 
viemäriverkostoon. Jos tämä ei ole mahdollista, on selvitettävä mahdollisuudet 
järjestää yhteinen viemäri ja paikallinen, yhteinen, jätevesien puhdistus. Mikäli 
edelliset vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, on jätevesien käsittely järjestettävä 
kiinteistökohtaisesti. Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn osalta on otettava 
huomioon kunnan mahdollisesti tekemät alueelliset suunnitelmat tai päätökset käsitte-
lymenetelmistä. Paikalliset määräykset voivat olla ympäristö- tai terveysviranomaisen 
tekemiä tai kaavoittajan, esimerkiksi osayleiskaavassa, edellyttämiä ratkaisuja. Kuntien 
tulisikin saattaa kyseiset suunnitelmat ja päätökset ajan tasalle. 

Valintaa voidaan havainnollistaa loogisella kaaviolla. Tämän työn yhteydessä kehitet-
tiin tällainen kaavio haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmän valintaa varten. 
Menettelyn yleiset periaatteet on esitetty tässä luvussa ja yksityiskohtainen menettely 
liitteessä 4. 

Valinnassa tulee ottaa edellä esitetyt näkökohdat huomioon ja päätyä kestävän 
kehityksen periaatteen mukaiseen ratkaisuun. Erityisesti on otettava huomioon 
umpisäiliöratkaisun tilapäinen luonne. Valintakaaviossa esitetyt ratkaisut ovat minimi-
tason mukaisia ratkaisuja, mutta paremman käsittelytason saavuttamiseksi tulisi aina 
käyttää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

8.2 Keskitetty viemäröinti ja käsittely 

Keskitettyyn viemäröintiin ja käsittelyyn tulisi pyrkiä myös haja-asutusalueilla. 
Maamme harvahkon asutuksen johdosta on keskitetyn viemäröinnin ja käsittelyn 
toteuttaminen vain harvoin mahdollista toteuttaa taloudellisesti. Haja-asutusalueiden 
viemäröintiin on kuitenkin käytettävissä monia eri viemäröintitekniikoita (luku 7.2). 
Toteuttamiskelpoisimpia haja-asutusalueita keskitetyn viemäröinnin osalta ovat 
suhteellisen tiheät ja lähellä nykyisiä viemäriverkostoja sijaitsevat alueet eli ns. 
lieveasutus (luku 6.1). Kuntien tulisikin ohjata asutusta alueille, joille on mahdollisuus 
tai näin muodostuisi mahdollisuus rakentaa viemäröinti ja johtaa jätevedet keskitettyyn 
käsittelyyn. Myös asutuksen ohjaaminen alueille, joille muodostuisi mahdollisuus 
yhteiseen viemäriin ja yhteiseen alueelliseen käsittelyyn, olisi parempi ratkaisu kuin 
nykyinen lähes hallitsematon tilanne. Tällaisia alueita ovat kyläkeskukset ja tiiviit 
loma-asutusalueet (luku 6.2). Periaatteena tulisi kuitenkin olla, ettei alueen asutuksen 
annettaisi kasvaa ennen viemäröinnin toteuttamista. 

Viemäröinnin toteuttamiseksi voidaan käyttää sekä lain yleisistä vesi- ja viemä-
rilaitoksista että tulevan terveydensuojelulain suomia mahdollisuuksia (luku 3). Edelli-
sen mukaan kunnan on pidettävä huolta, että ryhdytään toimenpiteisiin vedenhankin-
nan ja viemäröinnin järjestämiseksi, mikäli terveydelliset syyt tai suurehkon kuluttaja-
joukon tarve niitä vaativat. Uudistettavassa terveydensuojelulainsäädännössä säädetään 
liittymisvelvollisuudesta yleiseen viemäriin. Yleinen liittymisvelvollisuus olisi asema-
ja rakennuskaava-alueilla. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomainen voisi määrätä 
myös muualla kuin edellä mainitulla alueella sijaitsevan kiinteistön liittymään yleiseen 
viemäriin. Näillä toimilla kunnat voisivat mahdollistaa yleisen viemärin toteuttamisen. 
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Yhteisessä viemäröinnissä ja käsittelyssä tietyn alueen ( esimerkiksi 2 - 10 taloutta) 
jätevedet johdetaan käsittelyyn yhteiseen puhdistamoon. Yhteisen viemäröinnin 
toteuttamisen edellytyksenä on, että sen toteuttaminen on taloudellista. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että viemäröinnin tulisi olla mieluiten edullisempaa tai ei tulisi olla 
ainakaan merkittävästi kalliimpaa kuin kiinteistökohtainen jätevesien käsittely. 
Merkittävimmin viemäröinnin taloudellisuuteen vaikuttavat viemäröintietäisyydet sekä 
käytettävä viemäröintitekniikka. Puhdistusmenetelmän valinnan kannalta keskeistä on, 
millainen hoito puhdistamolle on järjestettävissä. Mikäli hoito on asiantuntevaa ja 
säännöllistä, voidaan puhdistamoksi valita jokin tehdasvalmisteisista pienpuhdistamo-
tyypeistä (luku 7.6). Yhteisen viemäröinnin järjestämistä on käsitelty myös luvuissa 
7.1 ja 7.2. 

Pienpuhdistamon valinnassa käyttökohteeseen tulee ottaa huomioon jätevesien 
puhdistustarve, kuormitusvaihtelut ja -muutokset, asiantuntemuksen tarve, hoitotarve, 
hoitomahdollisuudet sekä kustannukset. Aktiivilietemenetelmään perustuva pienpuh-
distamo voidaan valita kohteeseen, jossa puhdistamon hoitomahdollisuudet ja asian-
tuntemus voidaan taata. Aktiivilietemenetelmään perustuvan pienpuhdistamon toimin-
taedellytykset lisääntyvät, jos kuormitus on mahdollisimman tasaista ja laitoskoko on 
suuri. Mikäli laitoksen hoitomahdollisuudet ovat vähäisemmät, kuormitus on epä-
tasaista tai laitoskoko on pienempi (esimerkiksi alle 10 taloutta), on suositeltavaa 
valita pienpuhdistamoksi bioroottori, biosuodatin, biomatto, panospuhdistamo tai jokin 
maaperäkäsittelymenetelmistä. 

Jos yhteisen puhdistamon riittävää hoitoa ei voida järjestää, on syytä valita jokin 
maaperäkäsittelymenetelmistä (luku 7.5). Mikäli alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialu-
eella ja jätevedet voidaan haitoitta imeyttää maahan, on ensisijaisena käsittelymenetel-
mänä pidettävä maahanimeytystä. Jos jäteveden imeyttäminen ei ole siitä aiheutuvien 
haittojen, kuten pohjaveden vaarantumisen, tai maaperäolosuhteiden vuoksi mahdollis-
ta, on käsittelymenetelmäksi valittava maasuodatin. Maaperäkäsittelymenetelmistä on 
myös olemassa erityisratkaisuja moniin erikoistapauksiin. 

Mikäli alueella ei ole vielä viemäriä, mutta se lähivuosina varmuudella rakennetaan, 
on jätevesien käsittely toteutettava väliaikaisesti kiinteistökohtaisesti. Vesikäymälupa 
tai jätevesien johtamislupa olisi tällöin myönnettävä väliaikaisena viemärin rakentami-
seen saakka ja lupaan olisi sisällytettävä viemäriin liittymisehto. Jotta asukkaiden 
kustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi, voidaan väliaikaisratkaisuna hyväksyä 
ratkaisuja, jotka eivät normaalisti soveltuisi pitkäaikaisratkaisuiksi. Saostuskaivo 
täydennettynä imeytyskuopalla, -kaivolla tai maasuodatinkaivolla ovat vaihtoehtoja 
(luku 7.5) mikäli vedenhankinta ei niiden johdosta vaarannu. Mikäli vain pesuvedet 
voidaan käsitellä kiinteistökohtaisesti vedenhankintaa vaarantamatta, johdetaan vesi-
käymälävedet umpisäiliöön (luku 7.7) ja kuljetetaan muualle käsiteltäväksi ja käsitel-
lään harmaat vedet saostuskaivossa täydennettynä imeytyskuopalla, -kaivolla tai maa-
suodatinkaivolla. Myös kuivakäymälän (luku 7.4) käyttö väliaikaisesti ja harmaiden 
vesien käsittely edellä kuvatulla tavalla on mahdollista. Mikäli vedenhankinta tai 
tärkeä pohjavesialue on vaarassa kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn johdosta, 
johdetaan kaikki jätevedet umpisäiliöön ja kuljetetaan muualle käsiteltäväksi. 
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8.3 Kiinteistökohtainen käsittely 

8.3.1 Kuormituksen vähentämismahdollisuudet 

Kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä ovat puhdistustehot lika-ainesten suhteen 
yleensä alhaisemmat kuin viemäriverkostoihin liittyneiden kiinteistöjen jäteveden 
puhdistamolla. Tämän vuoksi on kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä pyrittävä 
kiinnittämään erityistä huomiota jätevesien laatuun ja määrään. Kiinteistössä muodos-
tuvan jäteveden fosforikuormaa voidaan vähentää jopa kolmanneksella siirtymällä 
käyttämään fosfaatittomia pesuaineita. Typen osalta voidaan päästä jopa huomattavasti 
parempaan tulokseen kuin yhdyskuntien jäteveden puhdistamoilla, jos käytetään 
vedettömiä käymälöitä eli kuiva- tai kompostikäymälää. Käyttämällä vesikäymälän 
sijasta vedetöntä käymälää voidaan myös fosforin ja orgaanisen aineen aiheuttamaa 
kuormitusta vähentää. Orgaanisen aineen kuormaa voidaan keittiöjätevesien osalta 
vähentää kompostoimalla ruoantähteet. Muodostuvan jäteveden määrää voidaan 
vähentää sekä vedettömällä käymälällä että vähävetisellä huuhtelukäymälällä. 

Erityisesti on huomattava, että johdettaessa jätevedet umpisäiliöön riippuu puhdistus-
teho umpisäiliölietteen käsittelypaikasta. Mikäli liete käsitellään jäteveden puhdis-
tamolla yhdessä muiden jätevesien kanssa, ovat puhdistustehot samat kuin puhdista-
molla yleensä. Ongelmana on, että pienillä puhdistamoilla voivat umpisäiliö- ja 
saostuskaivolietteet aiheuttaa puhdistamon toimintaan häiriöitä, jolloin puhdistustehot 
jäävät keskimääräistä alhaisemmiksi. Mikäli liete käsitellään jollain muulla tavoin, 
voivat ympäristövaikutukset olla jopa haitallisemmat kuin kiinteistökohtaisessa 
käsittelyssä. Ongelmia aiheuttavat myöskin vuotavat umpisäiliöt. Mikäli ne sijaitsevat 
helposti läpäisevällä maaperällä, pääsee jätevesi tunkeutumaan pohjaveteen pistemäi-
sesti, ilman maaperän puhdistavaa vaikutusta. Vuotava umpisäiliö on siten pohjaveden 
kannalta huomattavasti haitallisempi kuin yksinkertaisimmatkin imeytysmenetelmät. 
Tämän johdosta umpisäiliöihin on suhtauduttava kriittisesti. 

Kiinteistökohtaisessa käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota myös muiden 
haitallisten aineiden jäteveteen joutumisen estämiseen. Liuottimia, maaleja, jäteöljyjä, 
torjunta-aineita tai vastaavia aineita ei saa päästää viemäriin, vaan ne on toimitettava 
kunnan järjestämään ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Esimerkiksi myrkylliset aineet 
voivat estää jäteveden biologisen puhdistuksen, vaarantaa sekä oman että muiden 
vedenhankinnan ja pahimmassa tapauksessa terveyden. Liuottimet voivat lisäksi 
aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn mahdollisuuksia voidaan edistää myös 
vähentämällä muodostuvan jäteveden määrää. Tällä helpotetaan jäteveden käsittelyä 
ja turvataan vedenhankinnan mahdollisuudet. Kuormituksen vähentämistä voidaan 
edistää edellä esitettyjen teknisluonteisten toimenpiteiden ohella aktiivisella valistuk-
sella, kasvatuksella, koulutuksella sekä tukemalla kuormituksen vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. 

8.3.2 Menetelmän valinta 

Harvan haja- ja loma-asutuksen jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Käsittelyssä 
on kiinnitettävä huomiota sekä muodostuvan kuormituksen eli käsittelyyn tulevan että 
lähtevän kuormituksen vähentämiseen. Edellä esitetyt kuormituksen vähentämistoi-
menpiteet vaikuttavat merkittävässä määrin sekä jäteveden käsittelytarpeeseen että 
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käsittelymenetelmän valintaan. Toisiinsa vaikuttavina keskeisinä tekijöinä erottuvat 
jäteveden purkupaikka, käymäläratkaisu, asutuksen tiheys sekä vedenhankintatapa. 

Käsitellyn jäteveden purkupaikkana voi olla maaperä, jolloin jätcvesi joutuu pohjave-
teen, tai pintavesi, jolloin jätevesi johdetaan pintavesistöön, ei kuitenkaan suoraan 
vesistöön vaan yleisimmin ojaan. Tärkeillä pohjavesialueilla ei voida imeyttää 
maaperään, vaan jätevesi on johdettava muualla käsiteltäväksi tai käsittelyn jälkeen 
pintavesiin. Haja-asutusalueilla käymäläratkaisuista soveltuisivat luontevimmin 
vedettömät käymäläratkaisut eli komposti- ja kuivakäymälät (luku 7.4). Vedettömillä 
käymälöillä pienennetään sekä kiinteistössä muodostuvaa jätevesimäärää että jäteveden 
lika-ainesmäärää, jolloin helpotetaan kiinteistökohtaista vedenhankintaa ja jätevesien 
käsittelyä. Eräissä tapauksissa, joissa vesikäymälän jätevedet estäisivät kiinteistökoh-
taisen vedenhankinnan ja jäteveden käsittelyn, voidaan vedettömillä käymälärat-
kaisuilla mahdollistaa kiinteistökohtainen vedenhankinta ja pesuvesien käsittely. 
Mikäli vedenhankinta on järjestetty keskitetysti alueen ulkopuolelta, voidaan jätevesien 
käsittelyssä valita käsittelymenetelmä ja puhdistamon paikka vapaammin kuin 
vedenhankinnan tapahtuessa kiinteistökohtaisesti. 

Yleisimmin haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä päädytään 
käyttämään jotakin maaperäkäsittelymenetelmistä (luku 7.5), koska niiden vaatima 
hoito on vähäistä ja puhdistusteho hyvä. Niistä on olemassa myös erityisratkaisuja 
moniin erikoistapauksiin, kuten esimerkiksi alaville maille. Kiinteistökohtaiset pien-
puhdistamot vaativat enemmän hoitoa toimiakseen hyvin, mutta jatkuva kehitystyö 
lisää pienpuhdistamojen toimintavarmuutta ja vähentää hoidon tarvetta. Käsittely-
menetelmän valinnassa ja suunnitelmien laadinnassa olisi hyödyllistä, eräissä tapauk-
sissa jopa välttämätöntä, käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa. Suunnittelijan ja 
luvanantajan tulee aina tutustua olosuhteisiin myös paikan päällä. 

Tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet tulee johtaa tiiviissä viemärissä pohjavesialueen 
ulkopuolelle ja käsitellä siellä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on jätevedet käsiteltävä 
alueella niin, ettei jätevesiä pääse pohjaveteen, ja johdettava käsitelty jätevesi tiiviissä 
viemärissä alueen ulkopuolelle. Tällaisilla alueilla tulee erityisesti suosia vedettömiä 
käymäläratkaisuja pohjaveden likaantumisriskin pienentämiseksi. Vaihtoehtoja ovat 
tällöin esimerkiksi pohjastaan tiiviiksi tehty maasuodatin (luku 7.5) tai pienpuhdistamo 
(luku 7 .6). Pohjavesialueiden osalta tulisi suhtautua erittäin kriittisesti umpisäiliöihin 
(luku 7.7), sillä vuotava umpisäiliö on erittäin haitallinen pohjavedelle. Myös huonosti 
toteutettu jäteveden maahanimeytys saattaa olla riskitekijä pohjavesialueella. 

Kaukana vesistöistä sijaitsevilla harvaan asutuilla alueilla voidaan harkita myös yksin-
kertaisempienkin jäteveden käsittelymenetelmien käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
saostuskaivo täydennettynä asianmukaisesti toteutetulla imeytyskuopalla, -kaivolla tai 
maasuodatinkaivolla (luku 7.5). Menetelmän valintaa rajoittavat lähinnä kiinteistökoh-
tainen vedenhankinta ja maaperän laatu. Jos vedenhankinta uhkaa vaarantua, mutta 
maaperän laatu ei aseta esteitä, on ensimmäiseksi tutkittava jäteveden käsittelyn 
tehostamista esimerkiksi normaalilla jäteveden maahanimeytyksellä (luku 7.5). Mikäli 
maahan imeytys ei ole mahdollista esimerkiksi suojaetäisyyksien riittämättömyyden 
vuoksi tai maaperän laatu ei mahdollista imeyttämistä, ovat vaihtoehtoina maasuodatin 
tai pienpuhdistamo. 

Mikäli alue sijaitsee kaukana vesistöistä, saattaa naapurikiinteistön sijainti vaikuttaa 
merkittävästi jätevesien käsittelyyn. Tällöin myös vedenhankintatapa vaikuttaa 
huomattavasti jäteveden käsittelymenetelmän valintaan. Jos vedenhankinta on järjes-
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tetty keskitetysti alueen ulkopuolelta, eikä maaperäolosuhteista muuta johdu, ovat 
vaihtoehtoja jätevesien maahanimeytys, maasuodatin tai pienpuhdistamo. Maaperäolo-
suhteiden estäessä imeytyksen ovat vaihtoehtoja maasuodatin ja pienpuhdistamo. 
Vedenhankinnan tapahtuessa kiinteistökohtaisesti, on vaihtoehtoja vähemmän. Mikäli 
asutuksen tiheys tai maaperäolosuhteet niin edellyttävät, voidaan edellä esitettyjen 
vaihtoehtojen lisäksi erityisesti suositella käytettäväksi vedetöntä käymälää ja pesu-
vesien käsittelyä maahan imeyttämällä tai maasuodattimessa. Vedettömän käymälän 
vaihtoehtona on vesikäymälä, jonka jätevedet kootaan umpisäiliöön ja kuljetetaan 
muualle käsiteltäväksi. On kuitenkin muistettava, että umpisäiliö on aina riski 
vedenhankinnalle pohjavesialueilla ja oman kaivon lähialueilla. Vain erityisen paina-
vista syistä kannattaa päätyä ratkaisuun, jossa kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön 
ja kuljetetaan muualle käsiteltäväksi. Umpisäiliön kanssa on suositeltavaa käyttää 
vähävetistä huuhtelukäymälää (luku 7.4) jo käyttökustannustenkin vähentämisen 
vuoksi. 

Mikäli kiinteistö sijaitsee harvaan asutulla alueella lähellä vesistöä, on kiinnitettävä 
erityistä huomiota vesistökuormituksen pienentämiseen. Mikäli maaperäolosuhteet 
sallivat eikä vedenhankinnalle ole vaaraa, on jätevedet pyrittävä imeyttämään maahan 
mahdollisimman etäälle vesistöstä. Vesikäymälän sijasta voidaan suositella käytettä-
väksi vedettömiä käymälöitä ja pesuvesien imeyttämistä. Mikäli jäteveden imeyttämi-
nen ei esimerkiksi maaperäolosuhteiden vuoksi ole mahdollista, voidaan jätevedet 
käsitellä muun muassa maasuodattimessa tai pienpuhdistamossa. Käsiteltyjäkään 
jätevesiä ei tulisi kuitenkaan päästää suoraan vesistöön vaan esimerkiksi imeytyskuop-
paan tai ojaan. 

Kun kiinteistö sijaitsee vesistön läheisyydessä ja naapurikiinteistön sijainti vaikuttaa 
jätevesien käsittelymenetelmän valintaan tai alue on muutoin tiheästi rakennettu, ovat 
ongelmat jätevesien käsittelyn suhteen suurimmat. Jos vedenhankinta on järjestetty 
keskitetysti alueen ulkopuolelta, voidaan jätevedet imeyttää maaperäolosuhteiden niin 
salliessa. Mikäli imeytys ei kuitenkaan onnistu, esimerkiksi suojaetäisyyksien riittä-
mättömyyden vuoksi, voidaan käyttää maasuodatinta tai pienpuhdistamoa. Käsiteltyjä 
jätevesiä ei kuitenkaan pidä johtaa suoraan vesistöön vaan esimerkiksi imeytyskuop-
paan tai ojaan. Mikäli vedenhankinta tapahtuu kiinteistökohtaisesti, ei jätevesien 
imeytys aina ole tällaisella alueella mahdollista, etenkään jos tontin koko on pieni. 
Tällöin onkin erittäin suositeltavaa käyttää vedettömiä käymäläratkaisuja. Muodostuvat 
jätevedet voidaan käymäläratkaisusta riippumatta käsitellä esimerkiksi maasuodatti-
messa. Ongelmallisilla alueilla ratkaisu voi olla vesikäymälävesien johtaminen um-
pisäiliöön ja kuljettaminen muualla käsiteltäväksi sekä pesuvesien käsittely esimerkiksi 
maasuodattimessa. Vain erityisistä syistä tulisi ratkaisuna olla kaikkien jätevesien 
johtaminen umpisäiliöön ja kuljettaminen muualle käsiteltäviksi, sillä umpisäiliöt ovat 
aina riski vedenhankinnalle. Mikäli umpisäiliöihin päädytään, tulee myös niiden 
käyttöä tyhjennysten ja tiiviyden osalta jatkuvasti valvoa. 

Edellä käsiteltyjen yleistettyjen tilanteiden lisäksi on monia tilanteita, joissa nama 
ohjeet eivät sellaisenaan sovellu. Niissä tapauksissa on sovellettava erityistä tapaus-
kohtaista harkintaa käsittelymenetelmän valinnassa. Yleensä tarkemmat maaperä- ym. 
tutkimukset ovat tarpeen ja hyödyllisiä. Erityisesti on korostettava asiantuntevan 
suunnittelijan laatimien suunnitelmien tärkeyttä. Oleellista on myös järjestää hankkei-
den toteutumisen tarkastustoiminta. 
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9 KUSTANNUKSET 

9.1 Yleistä 

Luvussa 8 esitettyjen ratkaisujen käyttöönotto nostaa haja- ja loma-asutuksen 
jätevesien käsittelyn investointikustannuksia. Tässä luvussa käsitellään eri käymälärat-
kaisujen ja jäteveden käsittelymenetelmien investointi- ja käyttökustannuksia sekä 
menetelmäkohtaisesti että koko maan haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyn 
kannalta vuosina 1995 - 2005. 

9.2 Menetelmäkohtaiset kustannukset 

Menetelmäkohtaiset kustannukset voidaan jakaa investointi- ja käyttökustannuksiin. 
Taulukossa 5 on vaihtoehtoisten käymäläratkaisujen ja jäteveden esikäsittelyn inves-
tointi- ja käyttökustannuksia. Taulukkoon 6 on koottu arvioita haja-asutuksen jäte-
vesien erilaisten käsittelymenetelmien investointikustannuksista ja vuotuisista käyttö-
kustannuksista. Eri käsittelymenetelmien kustannusvertailu voidaan tehdä taulukossa 6 
esitettyjen kustannusten perusteella. Investointikustannuksiin vaikuttavat menetelmän 
vaatimat rakenteet ja laitteet, oman työpanoksen osuus, tarvittavien massojen saata-
vuus ja kuljetuskustannukset, tontin korkeussuhteet sekä menetelmän mahdollisesti 
tarvitseman asunnon lisätilan tai tontin lisäpinta-alan kustannukset. Myös viemä-
rilinjojen kustannukset sekä mahdolliset liittymismaksut ovat merkittäviä kustannuste-
kijöitä. Umpisäiliötä lukuunottamatta lähes kaikki ratkaisut vaativat esikäsittelyksi 
saostuskaivokäsittelyn. Eräät pienpuhdistamotyypit voidaan rakentaa ilman erillistä 
saostuskaivoa, mutta maaperäkäsittelymenetelmissä oikein toimiva esikäsittely on 
puhdistamon toimivuuden ja kustannusten vuoksi erittäin tärkeä. 

Taulukko 5. Yhden talouden käymäläratkaisujen ja jäteveden esikäsittelyn keskimääräisiä kustan-
nuksia. 

Käymäläratkaisu tai 
esikäsittely 

Kuivakäymälä 
Kompostikäymälä3> 
Kiintoaineen ja nesteen erotteleva käymälä 
Umpisäiliö, wc-vedet4> 
Saostuskaivo 

Investointi-
kustannukset1> 

mk 

2 000 
10 000 
5 000 
6 000 
6 000 

Vuotuiset 
käyttökustannukset2> 

mk 

300 
200 
100 

3 200 
900 

1) Investointikustannuksiin on sisällytetty asennus- ja maansiirtokustannukset. 
2) Ei sisällä jätteen mahdollisia käsittelykustannuksia. 
3) Ison kompostikäymälän investointikustannuksiin on lisättävä 5 000 - 30 000 mk lisätilan rakennuskustan-

nuksia. 
4) 5 m3:n umpisäiliö, tyhjennyksiä 7 kpl a 450 mk. 
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Taulukko 6. Yhden talouden jätevesien keskimääräisiä kiinteistölle aiheutuvia kustannuksia 
jätevesien käsittelyn järjestämisestä. 

Käsittelymenetelmä/ 
puhdistamotyyppi 

Johtaminen yleiseen viemäriin Gos mahdollista) 3> 

Kuivakäymälä + pesuvesien imeytys 
Kompostikäymälä + pesuvesien imeytys4> 

Kiintoaineen ja nesteen erotteleva käymälä 
+ pesuvesien imeytys 
Maahan imeytys 
Maasuodatin 
Maasuodatin, tehostettu fosforinpoisto 
Juurakkopuhdistamo 
Haihdutuskenttä 
Pienpuhdistamo (biologis-kemiallinen) 
Umpisäiliö wc-vesille + pesuvesien imeytys5> 
Umpisäiliö, kaikki jätevedet6> 

Investointi-
kustannukset1> 

mk 

15 000 

14 000 
22 000 

17 000 
16 000 
21 000 
30 000 
23 000 
10 000 
35 000 
18 000 
9 000 

Vuotuiset 
käyttökustannukset2> 

mk 

1 000 

800 
700 

600 
900 
900 
900 
900 
900 

1100 
3 600 
9 900 

1) Investointikustannuksiin on sisällytetty keskimääräiset asennus- ja maansiirtokustannukset, wc-vesille tai 
pesuvesille soveltuva saostuskaivo sekä 25 m viemäriä. Kustannuksiin ei ole sisällytetty pumppausta. 

2) Ei sisällä jätteen mahdollisia käsittelykustannuksia. 
3) Arvioitu kustannus kiinteistön omistajalle kaava-alueella sisältäen keskimääräisen liittymismaksun ja noin 50 

m viemäriä. Tämä ei välttämättä vastaa fodellisia kustannuksia. 
4) Ison kompostikäymälän investointikustannuksiin on lisättävä 5 000 - 30 000 mk Iisätilan rakennuskustan-

nuksia. 
5) 5 m3:n umpisäiliö, tyhjennyksiä 7 kpl a 450 mk, pesuvesien saostuskaivon tyhjennys 450 mk. 
6) 8 m3:n umpisäiliö, tyhjennyksiä 22 kpl a 450 mk. 

9.3 Vesiensuojelukustannukset 

Haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittely luvussa 8 esitettyjen ratkaisujen mukai-
sesti lisää vesiensuojelukustannuksia nykytasosta. Tässä luvussa on laskettu kustan-
nukset tilastollisten taajamien (Tilastokeskus 1992b) ulkopuoliselle viemäröimättömäl-
le asutukselle. Mikäli em. viemäröimättömän asutuksen jätevesien käsittely toteutetaan 
esitetyllä tavalla, on investointikustannuksiksi vuosina 1995 - 2005 arvioitu muodos-
tuvan noin 5 700 milj. markkaa (taulukko 7). Laskelmassa on oletettu, että kaikki 
uudet em. alueilla sijaitsevat ympärivuotiset asunnot sekä arviolta 60 % vanhojen 
asuntojen jätevedet käsitellään luvussa 8 esitetyllä tavalla. Samoin kaikki uudet loma-
asunnot ja arviolta 40 % vanhojen loma-asuntojen jätevedet käsitellään luvussa 8 
esitetyllä tavalla. 

Haja-asutuksen osalta kustannuksiksi vuosina 1995 - 2005 arvioitiin noin 2 900 milj. 
markkaa ja loma-asutuksen osalta noin 2 800 milj. markkaa. 
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Taulukko 7. Arvio tarvittavista investointikustannuksista kiinteistöille vuosina 1995 - 2005, kun 
jätevesien käsittely toteutetaan tässä selvityksessä esitetyllä tavalla. 

Asunnot Investointeja lnvestointej a Investointien Kustannukset 
yhteensä vaativien osuus(l vaativat keskiarvo yhteensä 

asunnot asuntoa kohti 
kpl % kpl mk Milj. mk 

Vanhat: 
-haja-asutus 2>185 000 60 110 000 12 000 1 320 
-loma-asutus 425 000 40 170 000 8 000 1 360 

Uudet: 
-ympärivuotinen asutus 90 000 100 90 000 18 000 1 620 
-loma-asutus 100 000 100 100 000 14 000 1 400 

Yhteensä 5 690 

1) Huomioitu kunnossa olevat. 
2) Huomioitu arvioitu poistuma. 

Loma-asuntojen jätevesien käsittelyn investointikustannuksista huomattava osa 
koostuu käymäläkustannuksista. Laskelmissa on siltä osin käytetty hyvin toteutetun 
komposti- tai kuivakäymälän arvioituja rakentamis- ja laitekustannuksia. 

10 JATKOTOIMENPITEIDEN JA KEHITTÄMISTYÖN TARVE 

Nykytekniikalla voidaan vähentää oleellisesti haja- ja loma-asutuksen jätevesien 
aiheuttamaa kuormitusta. Menetelmien kehittelyä on edelleenkin jatkettava, sillä täysin 
haitatonta ja vaivatonta käsittelymenetelmää ei ole vielä kehitetty. Tämän työn 
yhteydessä on noussut esille eräitä jatkotoimenpide- ja kehittämistyötarpeita. 

Kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn tulevan veden laatua ja määrää koskevia 
tutkimuksia on verraten vähän, etenkin harmaiden vesien osalta. Harmaiden vesien 
keskimääräinen laatu ja määrä tulee tutkia, jotta niiden puhdistaminen voitaisiin 
mitoittaa nykyistä tarkemmin ja jotta mahdollisuudet jonkinlaiseen kierrätykseen tai 
muuhun hyötykäyttöön kyettäisiin selvittämään. Esimerkiksi juomavedeksi kelpaavan 
veden käyttöä vesikäymälän huuhteluun pidetään usein tuhlauksena. Yleisimmin 
toivotaankin mahdollisuutta käsiteltyjen harmaiden vesien käyttämiseen vesikäymälän 
huuhteluun tai kasteluvedeksi. 

Saostuskaivo- ja umpisäiliölietteiden vaikutus pienen jätevedenpuhdistamon toimin-
taan tulee selvittää, jotta pystytään arvioimaan lietteen kuljetuksen ja käsittelyn ympä-
ristövaikutukset. Pitkät kuljetusmatkat kuluttavat energiaa ja aiheuttavat päästöjä. 
Jäteveden puhdistamolla suuri lietemäärä voi aiheuttaa ongelmia ja jopa alentaa 
jäteveden käsittelyn tehoa. Tiedot vaikuttavat olennaisesti jäteveden käsittelymenetel-
män valintaan. 
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Saostuskaivolietteen kuljetuksen ympäristöhaittojen vähentämiseksi voidaan liete 
käsitellä kiinteistökohtaisesti. Saostuskaivolietteen kiinteistökohtaisen käsittelyn 
toteuttamisen kehittäminen sekä sen vaikutukset jäteveden käsittelyyn tulee selvittää, 
sillä suotovedet jouduttaisiin kuitenkin johtamaan käsiteltäväksi kiinteistökohtaiseen 
järjestelmään. 

Nykyisin suuntauksena on pyrkiä käsittelemään jätevedet niiden syntypaikalla vedoten 
taloudellisuuteen ja ekologisuuteen. Toisaalta keskitetyn viemäröintijärjestelmän 
jätevesien käsittelytehokkuus on nykytekniikalla yleensä huomattavasti parempi ja 
päästöt paremmin hallittavissa kuin kiinteistökohtaisessa käsittelyssä, mutta kalliita 
verkostoja pidetään keskitetyn järjestelmän ongelmana. Kiinteistökohtaisen ja keskite-
tyn jätevesien käsittelyn taloudellisuutta ja ekologisuutta tulisikin vertailla vaihtoehto-
jen välisen valinnan helpottamiseksi. 

Maaperäkäsittelyn soveltuvuutta muun muassa karjasuojien, maitohuoneidenja piente-
ollisuuden jätevesien käsittelyyn tulisi tutkia. Lisäksi mahdollisuutta käsitellä näitä 
jätevesiä yhdessä asumisjätevesien kanssa tulisi selvittää. 

Vaihtoehtoisten käymälöiden yleistymistä on hidastanut merkittävästi kuluttajien 
tietämättömyys näistä laitteista sekä valmistajien tietämättömyys kuluttajien vaati-
muksista. Vaihtoehtoisten käymälöiden kehittämistyötä tulisi edistää, etenkin helppo-
käyttöisyyden ja toimivuuden osalta. 

Edellä mainittujen lisäksi on noussut esiin myös muita kuin teknisluonteisia jatkotoi-
menpide- ja kehittämistyötarpeita. Nämä pyritään ottamaan huomioon muun muassa 
laadittaessa vesiensuojelun tavoiteohjelmaa vuoteen 2005. Tällaisia ovat esimerkiksi 
ehdotukset vesilain muuttamisesta, kiinteistökohtaisten jätevesihankkeiden avustus-
menettelyn tehostamisesta, haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelytason määritte-
lemisestä kunnan rakennusjärjestyksessä tai muulla tavoin tai vesihuollon yleissuunni-
telman laatimisesta. Myös ympäristötiedon ja -tietoisuuden levittämiseen sekä 
tutkimukseen ja seurantaan olisi panostettava. Järjestelmällisen tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan jatko tulisi turvata ja toimintaa edelleen lisätä. Myös ekologisen 
rakentamisen tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulee lisätä. Näiden jatkotoimenpide-
ja kehittämistyötarpeiden pohjalta tulisi laatia pitkän tähtäimen tutkimus-, kehittämis-
ja hallinnollinen kehittämissuunnitelma. 

11 YHTEENVETO 

Viemäri verkostoihin liittymättömiä asukkaita on Suomessa edelleenkin lähes miljoona. 
Haja-asutuksen ja muun viemäröimättömän asutuksen jätevedet aiheuttavat haittoja 
vesistöissä ja pohjavesissä. Viemäröimättömän asutuksen fosforikuormitus vesistöihin 
on valtakunnallisesti tarkasteltuna suurempi kuin yhdyskuntien jäteveden puhdista-
moilta vesistöihin kohdistuva kuormitus. Haja-asutuksen kuormituksen osuus koko-
naiskuormituksesta on noussut vesihuollollisen varustetason nousun ja yhdyskuntien 
jäteveden puhdistamoiden toiminnan tehostumisen myötä. 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn vaikuttavia lakeja ovat lähinnä terveydenhoito-
laki ja vesilaki. Käytäntö eri lakeja noudatettaessa on kunnissa ollut hyvin kirjavaa 
haja-asutuksen jätevesilupia käsiteltäessä. Terveydenhoitolaki muuttuu vuoden 1995 
alusta terveydensuojelulaiksi, jolloin nykyinen vesikäymälälupa poistuu, mutta ter-
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veydensuojeluviranomainen voi kuitenkin tehdä päätöksen ilmoitusmenettelystä. 

Yhteisen viemäröinnin ulkopuolisen asutuksen jätevesien käsittelemiseksi on käytettä-
vissä monia käsittelymenetelmiä. Ratkaisujen moninaisuudesta ja jatkuvasta kehitys-
työstä huolimatta ei yksinkertaista, edullista, toimivaa ja joka tilanteeseen käyttökel-
poista ratkaisua ole vielä kehitetty. Yhteisen viemäröinnin ulkopuolisen asutuksen 
osalta onkin ensisijaisen tärkeää vähentää muodostuvaa kuormitusta. Vedettömien 
käymäläratkaisujen käyttö on erittäin suositeltavaa haja-asutusalueilla. Käsittely-
menetelmän valinnan avuksi on kehitetty tämän työn yhteydessä valintakaavio, jossa 
on esitetty ne tekijät, jotka on otettava huomioon käsittelymenetelmää valittaessa. 
Tässä työssä esiteltyä valintakaaviota tulisi viipymättä ryhtyä soveltamaan uusia 
rakennus- ja vesikäymälälupia myönnettäessä. 

Kiinteistökohtaisen viemäröinnin ja jätevesien asianmukaisen käsittelyn investointi-
kustannukset taloa kohti ovat lähes aina korkeammat kuin kaava-alueen viemäröidyllä 
asutuksella. Tässä työssä ehdotetut toimenpiteet edellyttävät suuria investointeja 
viemäröimättömän asutuksen jätevesien käsittelyyn vuosina 1995 - 2005. Esitetyt 
ratkaisut edellyttävät noin 5,7 miljardin markan investointikustannuksia haja- ja 
loma-asutuksen jätevesien käsittelyyn vuosina 1995 - 2005. Haja-asutuksen osalta 
kustannukset ovat noin 2,9 miljardia markkaa ja loma-asutuksen osalta noin 2,8 
miljardia markkaa. Eri käsittelymenetelmien talokohtaiset investointikustannukset 
vaihtelevat ympärivuotisen asutuksen osalta noin 15 000 markasta aina 50 000 
markkaan. 

Tämän työn yhteydessä nousi esiin useita jatkotoimenpide- ja kehittämistyötarpeita, 
joista osa oli teknisluonteisia, osa oikeudellis-hallinnollisiin ohjauskeinoihin ja osa 
taloudellisiin ohjauskeinoihin liittyviä tarpeita. 
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LIITE 1. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSET 
ERÄISSÄ KUNNISSA SYKSYLLÄ 1993 

Tämän selvityksen yhteydessä vesi- ja ympäristöhallitus järjesti syksyllä 1993 kyselyn 
eräille kunnille haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista (Rontu 1994). Kysely 
kattoi kaikkiaan 86 kuntaa eli noin 19 % kaikista maamme kunnista. Kunnilta 
kysyttiin seuraavia asioita: 

1. Mikä on kuntanne terveys/ympäristönsuojelun yhteistyön organisaatioratkaisu ? 

2. Tehdäänkö päätökset viemäriverkostojen ulkopuolisen haja-asutuksen jäte-
vesiasioissa terveydenhoitolain vai vesilain mukaan ? 

3. Annetaanko luvan hakemisen tai myöntämisen yhteydessä ohjetta ? 

4. Edellytetäänkö luvan hakemisen yhteydessä esitutkimusten tekoa ? 

5. Käydäänkö luvan myöntämisen yhteydessä rakennuspaikalla ja jos käydään niin 
kuka käy? 

6. Mikä on yhteys rakennusvalvontaan ? 

7. Mitkä ovat ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimukset 
haja-asutusalueilla ? Jos eri alueilla on eri vaatimukset, mitkä ovat kunkin alueen 
käsittelyvaatimukset ? 

8. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset ympärivuotisesti 
asuttujen kiinteistöjen jätevesien osalta ? 

9. Mitkä ovat loma-asuntojen jätevesien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla ? 
Jos eri alueilla on eri vaatimukset, mitkä ovat kunkin alueen käsittelyvaatimuk-
set ? 

10. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset loma-asuntojen 
jätevesien osalta ? 

11. Miten toimeenpanoa ja käyttöä valvotaan ? 

12. Miten saostuskaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

13. Miten umpikaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

14. Kuka antoi nämä kuntaa koskevat tiedot ? 

Kysymyksiin sai vastata vapaamuotoisesti ja kyselyn vastausten jaottelu suoritettiin 
työryhmän toimesta. Vastausten jaottelu, vastausten lukumäärien jakautuminen sekä 
prosentuaaliset osuudet vastauksista ovat ohessa. 
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Kysymys 1. Mikä on kuntanne terveys/ympäristönsuojelun yhteistyön organisaatioratkaisu ? 

Vastausten jaottelu: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

ympäristöterveyshuolto kuntayhtymällä, ympäristönsuojelu kunnalla 
ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu saman lautakunnan alaisuudessa 
kunnassa terveyslautakunta ja ympäristölautakunta (tai vastaavat) 
kunnassa terveyslautakunta ja tekninen lautakunta (tai vastaavat) 
terveys- ja ympäristönsuojelu kuntayhtymällä 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

(Yksi kunnista ei vastannut kysymykseen) 

yht. kpl 
26 
22 
14 
4 

19 
yht. 85 

% vastanneista 
30,6 
25,9 
16,5 
4,7 

22,4 

Kysymys 2. Tehdäänkö päätökset viemäriverkostojen ulkopuolisen haja-asutuksen jäte-
vesiasioissa terveydenhoitolain vai vesilain mukaan ? 

Vastausten jaottelu: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

mikäli wc-vesiä molempien lakien mukaan, VL:n mukaan mikäli wc-vesiä ei ole 
molempien lakien mukaan 
kunnassa ei noudateta ThL:n menettelyä, joten jätevesiasiat VL:n mukaan 
ThL:n mukaan, tarvittaessa VL:n mukaan 
VL:n mukaan 
ThL:n mukaan 
ratkaistaan rakennusl upamenettel yssä 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

yht. kpl 
2 

37 
5 

15 
6 

20 
1 

yht. 86 

% vastanneista 
2,3 

43,0 
5,8 

17,4 
7,0 

23,3 
1,2 
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Kysymys 3. Annetaanko luvan hakemisen tai myöntämisen yhteydessä ohjetta ? 

Vastausten jaottelu: 

luvan hakemisen yhteydessä kirjallisesti 
luvan myöntämisen yhteydessä kirjallisesti 
molempien yhteydessä kirjallisesti 
molempien yhteydessä kirjallisesti sekä paikanpäällä suullisesti 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

hakemisen yhteydessä suullisesti, myöntämisen yhteydessä kirjallisesti 
uudisrakennuksen osalta rakennusluvan yhteydessä kirjallisesti, muussa tapauksessa 
hakemisen yhteydessä kirjallisesti 

g) 
h) 

suulliset ohjeet 
ei anneta 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

yht. kpl 
8 

55 
3 
1 
3 
4 
1 

11 
yht. 86 

% vastanneista 
9,3 

64,0 
3,5 
1,2 
3,5 
4,7 
1,2 

12,8 

Kysymys 4. Edellytetäänkö luvan hakemisen yhteydessä esitutkimusten tekoa ? 

Vastausten jaottelu: 

a) kyllä 
b) , kyllä, jos erityistä syytä 
c) ei 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 

yht. kpl 
6 

23 
57 

yht. 86 

% vastanneista 
7,0 

26,7 
66,3 
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Kysymys 5. Käydäänkö luvan myöntämisen yhteydessä rakennuspaikalla ja jos käydään niin 
kuka käy? 

Vastausten jaottelu: 

al) Kyllä 
bl) vain poikkeustapauksissa 
cl) Ei 
a2) terveystarkastaja (tai vastaava) 
b2) ympäristönsuojelusihteeri (tai vastaava) 
c2) terveystarkastaja tai ympäristönsuojelusihteeri (tai vastaavat) 
d2) terveystarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri (tai vastaavat) 
e2) terveystarkastaja jos wc-vesiä, ympäristönsuojelusihteeri jos ei wc-vesiä (tai vastaa-

vat) 
f2) rakennustarkastaja 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: al) 
bl) 
cl) 

a2) 
b2) 
c2) 
d2) 
e2) 
f2) 

yht. kpl 
71 
13 

2 
yht. 86 

yht. kpl 

39 
14 
9 

11 
1 

10 
yht. 84 

Kysymys 6. Mikä on yhteys rakennusvalvontaan ? 

Vastausten jaottelu: 

% vastanneista 
82,6 
15,1 

2,3 

% vastanneista 
(al-cl) 

45,3 
16,3 
10,5 
12,8 

1,2 
11,6 

a) 

b) 
c) 
d) 

rakennusvalvonta mukana sekä ennen luvan myöntöä että luvan myönnön jälkeen 
(lopputarkastus) 
rakennusvalvonta mukana ennen luvan myöntää (esim. wc-luvan tarkistus) 
rakennusvalvonta mukana luvan myönnön jälkeen (lopputarkastus) 
ei yhteyttä rakennusvalvontaan 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 

yht. kpl 

39 
36 
5 
6 

yht. 86 

% vastanneista 

45,3 
41,9 

5,8 
7,0 



Kysymys 7. Mitkä ovat ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla ? Jos eri 
alueilla on eri vaatimukset, mitkä ovat kunkin alueen käsittelyvaatimukset ? 

Vesi- ja 
ympäris-
töpiiri 

Hevy 
Tuvy 
Tavy 
Kyvy 
Mivy 
Kuvy 
PKvy 
Vavy 
KSvy 
Kovy 
Ouvy 
Kavy 
Lavy 

IYht. 1 

Vastausten jaottelu: 

Vastaukset on jaoteltu taulukon muotoon. Taulukkoon on merkitty kunkin vesi- ja ympäristöpiirin kohdalle kunkin 
menetelmiä mainintojen lukumäärä. Lähes kaikki kunnat ilmoittivat hyväksyvänsä useampia vaihtoehtoja, joten eri 
menetelmien prosentuaalisia jakautumia ei ole laskettu. 

Kaikki jätevedet käsitellään yhdessä wc-vesien erilliskäsit- pesuvesien käsittely kaikki 
tely säiliöön 

Kyselyyn saostuskaivot ilman saostus- saostuskaivot saostus- picnpuhdista- muu käsittely umpisäiliö wc- umpisäiliö wc- komposti- saostus- saostus- saostuskaivot saostus- ci vaati- umpisäiliö kaikille 
vastanneita jatkokäsittelyä kaivot + + maasuoda- kaivo(t) -t mo vesille vesille + keittiöve- käymälä kaivot ilman kaivot -t -t maasooda- kaivo(!) -t muksia jätcvcsillc 

kuntia imcytyso- tin imcytys- sille jatkokäsittc- imey- tin imcytys-
jasto/kcnttä kaivoi lyä tysojas- kaivolkuop-

-kuoppa to/kcnttä pa 

6 3 4 1 1 3 3 1 2 
8 4 4 4 3 1 2 1 2 1 5 

10 7 1 5 5 1 1 
5 1 5 2 1 4 4 1 2 

15 11 5 15 15 
5 5 3 1 2 2 3 
4 4 1 2 2 3 
6 1 3 4 2 5 1 5 4 2 4 
5 1 5 5 5 5 5 5 
6 1 3 ,.., 5 .... 
5 4 1 1 3 ,., 5 2 2 3 i. 

5 3 3 1 1 4 1 1 1 2 2 -
6 2 5 2 2 1 1 5 2 3 3 

8~ 131 631 231 181 5~ 11 41 3~ 111 311 01 3~ 

0\ 
\0 

t: 
1--' 

Ui 
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Kysymys 8. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset ympärivuotisesti 
asuttujen kiinteistöjen jätevesien osalta ? 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

h) 
i) 

Koko maa: 

Vastausten jaottelu: 

ei eri käsittelyvaatimuksia eri alueille 
pohjavesialueille eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
taajaan asutulla alueella eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
pohjavesialueiden ja vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset kuin muilla 
alueilla 
pohjavesialueilla, vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset 
kuin muilla alueilla 
tapauskohtaisesti eri vaatimukset 
muu syy 

Vastausten jakauma: 

yht. kpl % vastanneista 

a) 12 14,0 
b) 8 9,3 
c) 11 12,8 
d) 4 4,7 
e) 16 18,6 
f) 16 18,6 
g) 10 11,6 
h) 7 8,1 
i) 2 2,3 

yht. 86 



Kysymys 9. Mitkä ovat loma-asuntojen jätevesien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla ? Jos eri alueilla on eri vaatimukset, 
mitkä ovat kunkin alueen käsittelyvaatimukset ? 

Vesi- ja 
ympäris-
töpiiri 

Hevy 
Tuvy 
Tavy 
Kyvy 
Mivy 
Kuvy 
PKvy 
Vavy 
KSvy 
Kovy 
Ouvy 
Kavy 
Lavy 

IYht. 1 

Vastausten jaottelu: 

Vastaukset on jaoteltu taulukon muotoon. Taulukkoon on merkitty kunkin vesi- ja ympäristöpiirin kohdalle kunkin 
menetelmiä mainintojen lukumäärä. Lähes kaikki kunnat ilmoittivat hyväksyvänsä useampia vaihtoehtoja, joten eri 
menetelmien prosentuaalisia jakautumia ei ole laskettu. 

Kaikki jätevedet käsitellään yhdessä wc-vesien erilliskäsit- pesuvesien käsittely kaikki 
tely säiliöön 

Kyselyyn saostuskaivot ilman saostus- saostuskaivot saostus- pienpuhdista- muu käsittely umpisäiliö wc- umpisäiliö wc- komposti- saostus- saostus- saostuskaivot saostus- ei vaati- umpisäiliö kaikille 
vastanneita jatkokäsittelyä kaivot + + maasuoda- kaivo(t) + mo vesille vesille + käymälä kaiva( ilman kaivot + + maasuoda- kaivo(t) + muksia jätevcsille 

kuntia imcytyso- tin imeytys- kcittiövesille jatkokäsitte- imcy- tin imeytys-
jasto/kenttä kaivo/ lyä tysojas- kaivo/kuop-

-kuoppa ta/kenttä pa 

6 3 4 1 1 4 1 4 1 2 2 
8 1 3 3 2 1 2 3 1 2 3 

10 7 1 9 9 3 
5 1 3 2 4 4 1 2 

15 3 4 15 15 
5 3 1 1 4 1 2 2 1 
4 1 2 2 3 1 2 
6 1 1 2 2 3 1 1 4 ,.., 4 2 ""' 
5 1 1 5 4 5 4 
6 1 3 ::; 3 1 1 5 
5 4 1 4 2 3 1 2 
5 3 3 1 1 4 2 3 2 1 
6 2 1 1 1 4 2 -

8~ 11 381 1~ 111 11 11 5~ 11 91 4~ 4~ 11 2~ 

-..J 
1--' 

t: 

1--' 
::::i 
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Kysymys 10. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset loma-asuntojen 
jätevesien osalta ? 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
t) 

g) 

h) 
i) 

Huom. 

Koko maa: 

Vastausten jaottelu: 

ei eri käsittelyvaatimuksia eri alueille 
pohjavesialueille eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
taajaan asutulla alueella eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
pohjavesialueiden ja vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset kuin muilla 
alueilla 
pohjavesialueilla, vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset 
kuin muilla alueilla 
tapauskohtaisesti eri vaatimukset 
muu syy 

Rantakaava-alueilla noudatetaan kaavan määräyksiä Goista ei tietoa) 

Vastausten jakauma: 
yht. kpl % vastanneista 

a) 17 19,8 
b) 5 5,8 
c) 13 15,1 
d) 2 2,3 
e) 14 16,3 
t) 17 19,8 
g) 5 5,8 
h) 11 12,8 
i) 2 2,3 

yht. 86 

Kysymys 11. Miten toimeenpanoa ja käyttöä valvotaan ? 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Koko maa: 

Vastausten jaottelu: 

tehdään lopputarkastus ja tyhjennyksille annetaan kirjanpitovelvoite 
tehdään lopputarkastus, ei käytön valvontaa 
ei lopputarkastusta, tyhjennyksille kirjanpitovelvoite 
edellytetään lopputarkastuksen pyytämistä (tai vastaavaa), ei käytön valvontaa 
ei lopputarkastusta, ei käytön valvontaa 

Vastausten jakauma: 
yht. kpl % vastanneista 

a) 3 3,5 
b) 62 72,1 
c) 1 1,2 
d) ,., 2,3 ,., 
e) 18 20,9 

yht. 86 



73 LIITE 1/9 

Kysymys 12. Miten saostuskaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

Vastausten jaottelu: 

a) johdetaan jätevedenpuhdistamolle 
b) kompostointi 
c) neste jätevedenpuhdistamolle, loput kaatopaikalle 
d) kaatopaikalle 
e) pellolle 

Vastausten jakauma: 

yht. kpl 
Koko maa: a) 61 

b) 6 
c) 18 
d) 1 

yht. 86 

Kysymys 13. Miten umpikaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

Vastausten jaottelu: 

a) johdetaan jätevedenpuhdistamolle 
b) kompostointi 
c) kaatopaikalle 
d) pellolle 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
d) 
e) 

yht. kpl 
63 
4 

19 
0 

yht. 86 

% vastauksista 
70,9 

7,0 
20,9 

1,2 

% vastanneista 
73,3 

4,7 
22,1 

0 
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Kysymys 14. Kuka antoi nämä kuntaa koskevat tiedot ? 

Vastausten jaottelu: 

Koko maa vastanneiden nimike (kaikkien vastauksissa olleiden nimikkeiden mukaan, yhdistetyt ovat 
yhteensä 1 nimike): 

yht. kpl % (nimikkeistä) 

a) ympäristönsuojelusihteeri 28 34,6 
b) terveystarkastaja 27 33,3 
c) rakennustarkastaja 7,5 9,3 
d) ympäristösihteeri 4,5 5,6 
e) kunnanrakennusmestari 2,5 3,1 
f) ympäristönsuojelupäällikkö 2 2,5 
g) ympäristöviraston johtaja 1 1,2 
h) ympäristöhygieenikko 1 1,2 
i) terveysinsinööri 1 1,2 
j) eläinlääkäri 1 1,2 
k) tarkastusteknikko 1 1,2 
l) kunnanjohtaja 1 1,2 
m) rakennusval vonnan kanslisti 1 1,2 
n) ympäristötarkastaja 0,5 0,6 
o) nimike tuntematon 2 2,5 

yht. 81 nimikettä 
(yht. 86 kuntaa) 
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LIITE 2. OTTEITA ERÄISTÄ ALUEELLISISTA VESIENSUOJELUSUUN-
NITELMISTA 

Haja-asutuksen osuutta hajakuormituksesta on selvitetty useissa alueellisissa vesien-
suojeluselvityksissä. Näissä on arvioitu myös yhden asunnon tuottamia kuormituksia. 
Lähtöarvoissa onkin aina epävarmuutta. Seuraavassa on referoitu eräitä alueellisia 
vesiensuojeluselvityksiä. Lahtisen (1988), Kaijalaisen (1992) ja Kuopion vesi- ja 
ympäristöpiirin (1992) selvityksissä on käytetty Kaupin (1979) esittämiä arvoja haja-
asutuksen vesistöön kohdistuvan kuormitukselle, jotka ovat fosforin osalta 0,12 kg/as/a 
ja typen osalta 0,30 kglas/a. 

Vantaanjoen vesistön hajakuormitusselvitys (Vantaanjoen ja Helsingin vesien-
suojeluyhdistys 1986) 

Selvityksessä on referoitu kuormituksen arvioimiseksi Mäkisen (1983), Silfverbergin 
(1982), Vakkilaisen (1981) ja Kaupin (1979) tutkimuksia. Selvityksessä verrattiin 
Kaupin (1979) arvoja edellä mainittuihin käsikirjatietoihin, fosforin osalta 3 g/as/d eli 
1,1 kg/as/a ja typen osalta 12 g/as/d eli 4,4 kg/as/a, ja todettiin Kaupin (1979) arvojen 
olevan fosforin osalta 11 % ja typen osalta 7 % potentiaalisista arvoista. 

Selvityksessä päädyttiin arvioimaan, että eri kunnissa 50-70 % potentiaalisesta 
fosfori- ja typpikuormituksesta kulkeutuu kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyvai-
heen kautta ojiin tai pohjaveteen. Tämä tarkoittaisi fosforin osalta 0,55-0,77 kg/as/a 
ja typen osalta 2,2-3,07 kglas/a. Vesistöihin asutuksen potentiaalisesta fosfori- ja 
typpikuormituksesta arveltiin päätyvän keskimäärin 25 % eli fosforin osalta 
0,27 kg/as/a ja typen osalta 1,1 kg/as/a. 

Viemäröimättömän asutuksen osuus Vantaanjoen vesistön vuotuisesta ravinnekuormi-
tuksesta oli fosforin osalta 18,4 % ja typen osalta 3,8 %. Hajakuormituksesta viemä-
röimättömän asutuksen osuus oli fosforin osalta 31,8 % ja typen osalta 8,8 %. Haja-
asutuksen osuus vuotuisesta kokonaisfosforikuormituksesta oli 8,8 % ja kokonaistyp-
pikuom1ituksesta 1,8 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksen vuotuisesta koko-
naisfosforikuormituksesta oli 15,3 % ja kokonaistyppikuormituksesta 4,2 %. 

Myllyjoen hajakuormitusselvitys, Kinnula (Lahtinen 1988) 

Selvityksessä haastatelluista haja-asutuksen talouksista oli 81 %:lla vesikäymälä ja 
14 %:lla kuivakäymälä. Asumisjätevedet johdettiin pelkästään saostuskaivoon 
62,3 %:ssa, maastossa 7,3 %:ssa, umpikaivoon 10,6 %:ssa ja kunnalliseen viemäriin 
11,8 %:ssa talouksista. Saostuskaivoista 72 % oli 2-osaisia, 15 % 1-osaisia, 11 % 3-
osaisia ja loput 2 % yli 3-osaisia. 

Selvityksessä on käytetty haja-asutuksen potentiaalisina kuormitusarvoina käsikirjojen 
arvoja 75 g/as/d biologisen hapenkulutuksen, 3 glas/d fosforin ja 12 glas/d typen 
osalta. Vesistöön kohdistuvan kuormituksen laskemiseksi käytetään Kaupin (1979) 
esittämiä arvoja. Haja-asutuksen osuus kokonaiskuormituksesta oli Myllyjoen vesistön 
alueella 2,0 % fosforin ja 0,2 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaa-
vasti 0,3 % ja 0,04 %. Haja-asutuksen kuormituksen osuus hajakuormituksesta oli 
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5,2 % fosforin ja 0,8 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 
0,7 % ja 0,1 %. 

Oulujoen vesistöä muuttavasta toiminnasta ja sen vesistövaikutuksista (Vesi- ja 
ympäristöhallitus 1990) 

Selvityksessä viitataan haja-asutuksen kuormituksen osalta käsikirjoista pera1sm 
oleviin tietoihin yhden ihmisen tuottamaan fosforin (3 g/as/d) ja typen (12 g/as/d) 
määrään ja Kaupin (1979) tutkimuksen mukaisiin haja-asutuksen vesistöön kohdistu-
vaan kuormitukseen. Selvityksessä todetaan, että pääosa Oulujokilaakson haja-
asutusalueen kiinteistöistä kuuluu yleiseen vesijohtoverkostoon. Maaperä on yleisesti 
ottaen tiivistä ja asutus on sijoittunut nauhamaisesti jokivarteen lähelle vesistöä. 

Selvityksessä todetaan, että Kaupin (1979) tutkimuksen arvojen käyttö ei näin ollen 
ole perusteltua, vaan niiden voidaan katsoa edustavan pienintä mahdollista vesistö-
kuormitusta. Selvityksessä on käytetty fosforin ominaiskuormitusarvona 0,24 kg/as/a 
ja typen ominaiskuormitusarvona 0,62 kg/as/a (22 % ja 14 % potentiaalisista kuormi-
tuksista). 

Selvityksessä on arvioitu haja-asutuksen osuuden kokonaiskuormituksesta olevan 
fosforin osalta 6,9 % ja typen osalta 1,2 %. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaa-
vasti 0,4 % ja 0,1 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli fosforin osalta 
8,7 % ja typen osalta 2,4 %. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 0,5 % ja 
0,1 %. 

Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnitelma (Hynninen 1991) 

Suunnitelman haja-asutusalueilla sijaitsevista talouksista kuului 68 % yleiseen 
vesijohtoon. Haja-asutuksen talouksista oli sisäkäymälä 78 %:lla ja ulkokäymälä 
22 %:lla. Jätevetensä imeytti maahan 25 % talouksista ja 56 % käytti kiviheitoketta. 
Ojaan laskettiin 3 % ja umpikaivoon 7 % jätevesistä. Loma-asutuksen jätevesistä 
63 % imeytettiin maahan. 

Biologisen hapenkulutuksen osalta käytetään Siikajoen vesiensuojelusuunnitelmassa 
(Vesihallitus 1985) haastatteluaineiston pohjalta esittämää arvoa 3,4 kg/as/a. Suunni-
telmassa käytetään Saaren (1988) arvioimia ominaiskuormitusarvoja potentiaalisesta 
kuormituksesta 22 % fosforin ja 14 % typen osalta. Poikkeuksena on ollut Utajärvi, 
jonka suuren umpisäiliöiden osuuden vuoksi on käytetty Kaupin (1979) arvoja 
sellaisenaan. 

Suunnitelmassa on arvioitu haja-asutuksen osuuden kokonaiskuormituksesta olevan 
kesäaikana fosforin osalta 19,0 % ja typen osalta 5,7 %. Loma-asutuksen osuudet 
olivat kesäaikana vastaavasti 3,2 % ja 1,1 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormi-
tuksesta oli kesäaikana fosforin osalta 21,8 % ja typen osalta 11,4 %. Loma-asutuksen 
osuudet kesäaikana olivat vastaavasti 3,7 % ja 2,1 %. 



77 LIITE 2/3 

Längelmäveden reitin vesiensuojelututkimus (Bilaletdin ym. 1992) 

Längelmäveden laadun ja vaativien käyttömuotojen perusteella se on luokiteltu 
kuuluvaksi erityissuojelua vaativiin vesistöihin. Tutkimuksessa on käytetty yhden 
henkilön kuormitusarvoina fosforin ja typen osalta 3,4 g/as/d (eli 1,2 kg/as/a) ja 15,0 
g/as/d (eli 5,5 kg/as/a). Haja-asutuksen vesistöön kohdistuvan kuormituksen laskemi-
seksi on lähtökohtana ollut kiinteistöjen sijoittuminen vesistöön nähden ja käytetyt 
jätevesien puhdistusmenetelmät seuraavasti: 

Etäisyys vesistöstä 

alle 100 m 
100 - 200 m 
200 - 500 m 
yli 500 m 

Fosfori 
(kg/as/a) 

0,8 
0,6 
0,3 
0,1 

Typpi 
(kg/as/a) 

3,3 
2,6 
1,3 
0,4 

Längelmäveden valuma-alueella kiinteistöistä 43 % sijaitsee alle 200 m vesistöstä: 

Kiinteistön etäisyys vesistöstä % 

alle 100 m 31 
100 - 200 m 12 
200 - 500 m 19 
500 - 1000 m 18 
yli 1000 m 20 

Längelmäveden valuma-alueen haja-asutuskiinteistöistä puolet käsitteli jätevetensä 
vain saostuskaivojen avulla. 

Loma-asutuksen kuormitus on puolestaan laskettu siten, että kiinteistöt sijaitsevat alle 
100 m:n etäisyydellä vesistöstä ja niiden kuormitus on 60 % vakituisen asutuksen 
kuormituksesta. Loma-asuntojen käyttöajaksi on arvioitu 100 henkilövuorokautta 
vuodessa. 

Haja-asutuksen osuus Längelmävedellä kokonaisfosforikuormituksesta oli 5,4 % ja 
kokonaistyppikuormituksesta 1,3 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli 
8,9 % fosforin ja 2,7 % typen osalta. Loma-asutuksen osuus kokonaisfosforikuormi-
tuksesta oli 1,4 % ja kokonaistyppikuormituksesta 0,3 %. Loma-asutuksen osuus 
hajakuormituksesta oli 2,3 % fosforin ja 0,6 % typen osalta. 

Rautalammin reitti - kansallisvesi (Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 1992) 

Selvityksessä on käytetty haja-asutuksen vesistökuormituksen laskemiseksi Kaupin 
(1979) esittämiä arvoja. Haja-asutuksen osuus vesistön fosforikuormituksesta on 
1,8 % ja typpikuormituksesta 0,2 %. Haja-asutuksen osuus haja-kuormituksesta on 
Rautalammin reitillä fosforin osalta 3,4 % ja typen osalta 0,8 %. 
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Sonkajärven reitin vesien käytön yleissuunnitelma (Kaijalainen 1992) 

Yleissuunnitelman yhtenä perusselvityksenä on Kaasisen (1984) selvitys, josta ilmenee 
Sonkajärven reitin kuormitus. Haja-asutuksen aiheuttama ravinnekuormitus on laskettu 
käyttäen Kaupin (1979) esittämiä arvoja. 

Haja-kuormituksen osuus Sonkajärven reitin vesistökuormituksesta oli vuonna 1984 
Kaasisen (1984) mukaan 2,5 % fosforin ja 0,4 % typen osalta. Haja-asutuksen osuus 
hajakuormituksesta oli 3,9 % fosforin ja 0,7 % typen osalta. 

Vitträskin hajakuormitusselvitys (Ranta 1992) 

Selvityksen mukaan lähes kaikissa Kirkkonummella sijaitsevan Vitträskin rannalla 
vakituisesti asutuissa kiinteistöissä on vesikäymälä, joissakin useitakin kappaleita. 
Vakinaisten asuntojen asuinrakennusten käymälöistä 59 %:n jätevedet johdettiin 
umpisäiliöihin, 19 %:n saostuskaivojen kautta ojaan tai puroon ja 13 %:n saostus-
kaivojen kautta maahan. 

Selvityksessä on käytetty yhden henkilön potentiaalisen kuormituksen arvoina yleisesti 
käytettyjä käsikirja-arvoja 1,1 kg/as/a (3 g/as/d) fosforin ja 4,4 kg/as/a (12 g/as/d) 
typen osalta. Vesistöön kohdistuvan kuormituksen osalta on arvioitu 25 % potenti-
aalisesta kuormituksesta joutuvan vesistöön. Haja-asutuksen osuus kokonaiskuormi-
tuksesta oli 14,4 % fosforin ja 1,9 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet koko-
naiskuormituksesta olivat vastaavasti 12,7 % ja 1,7 %. Haja-asutuksen osuus haja-
kuormituksesta oli 21,4 % fosforin ja 9,3 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet 
olivat vastaavasti 18,8 % ja 7,9 %. 

Onkamoiden vesiensuojelusuunnitelma (Mononen 1993) 

Suunnitelman mukaan Onkamoiden rannoilla on yhteensä 480 kesämökkiä ja ympäri-
vuotisessa käytössä olevaa asuntoa. Jätevesien käsittely on viime vuosiin saakka 
hoidettu kiinteistökohtaisesti pääasiassa saostuskaivojen ja maahan imeytyksen avulla. 
Nykyisin rantakiinteistöjen vesikäymälöiden jätevesille edellytetään rakennettavaksi 
umpisäiliö. 

Kuormituksen osalta viitataan yhden henkilön aiheuttaman kuormituksen osalta (esim. 
Santala 1990) arvoihin 3,4 g/as/d fosforin osalta ja typen osalta 15,0 g/as/d. Samoin 
viitataan Kaupin (1979) esittämiin arvoihin. Lopullisen vesistökuormituksen todetaan 
kuitenkin riippuvan asunnon etäisyydestä vesistöstä ja suunnitelmassa onkin laskettu 
vesistökuormitus Viitasaaren (1990) esittämien arvojen pohjalta. Viitasaaren (1990) 
mukaan haja-asutuksen vesistökuormitus riippuu etäisyydestä vesistöön seuraavasti: 

etäisyys vesistöstä fosfori typpi 
(kg/as/a) (kg/as/a) 

alle 100 m 0,64 2,40 
100 - 1000 m 0,37 1,72 
yli 1000 m 0,10 1,03 
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Loma-asutuksesta aiheutuvaksi kuormituksen arvioinnissa on käytetty arvoja 0,18 kg 
fosforia ja 0,66 kg typpeä vuodessa loma-asuntoa kohti. Arvio on tehty 100 vuotuisen 
yöpymisvuorokauden perusteella. 

Haja-asutuksen osuus Onkamoiden ravinnekuormituksesta oli suunnitelman mukaan 
6,8 % fosforin ja 1,5 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 
2,7 % ja 0,5 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli 12,7 % fosforin ja 
5,7 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 5,1 % ja 1,9 %. 

Pyhäjoen vesiensuojelun yleissuunnitelma (Viikinkoski ja Hynninen 1993) 

Suunnitelmassa on laskettu haja-asutuksen fosfori- ja typpikuormitukset vesistöön 
Viitasaaren (1990) esittämien arvojen perusteella sillä poikkeuksella, että yli 500 met-
rin etäisyydellä vesistöstä fosforikuormitukseksi otettiin 0,1 kg/a ja typpikuormituk-
seksi 1,03 kg/a. Lisäksi mikäli jätevedet johdettiin saostuskaivojen kautta maape-
räkäsittelyyn, oletettiin sekä fosfori- että typpikuormituksen vesistöön puolittuvan. 
Loma-asutuksen etäisyydeksi vesistöstä oletettiin olevan alle 100 metriä ja vuodessa 
yöpymisvuorokausia oletettiin kertyvän 120 kpl. Loma-asunnon vuosikuormitus on 
siten 0,21 kg/a fosforia ja 0,8 kg typpeä. 

Pyhäjokialueella asuu haja-asutusalueilla viemäröinnin ulkopuolella 44 % väestöstä. 
Haja-asutuksen fosforikuormitus on kuitenkin noin 66 % asumisjätevesien (haja-
asutus ja taajamat) aiheuttamasta kokonaisfosforikuormituksesta. 

Haja-asutuksen etäisyys vesistöstä Pyhäjokialueella on seuraava: 

etäisyys vesistöstä 

alle 100 m 
100 - 500 m 
yli 500 m 

% asukkaista 

30 
30 
40 

Haja-asutuksen osuus Pyhäjoen kokonaisfosforikuormituksesta oli 5,1 % ja kokonais-
typpikuormituksesta 1,4 %. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 0,3 % ja 
0,1 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli 9,0 % fosforin ja 3,3 % typen 
osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 0,5 % ja 0,2 %. 

Yhteenveto 

Haja-asutuksen jätevesikuormitusta käsittelevissä alueellisissa vesiensuojeluselvityk-
sissä on haja-asutuksen vesistökuormitusta arvioitu hyvinkin vaihtelevasti. Fosforin 
osalta on vesistökuorma ollut kyseisten selvitysten mukaan 0,33 - 1,22 g/as/d (0,12 -
0,44 kg/as/a) ja typen osalta 0,82 - 5,18 g/as/d (0,30 - 1,89 kg/as/a). Haja-asutuksen 

osuus kokonaiskuormituksesta kyseisillä alueilla on ollut fosforin osalta 1,8 - 19,0 % 
ja typen osalta 0,2 - 5,7 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta on vastaavasti 
ollut 3,4 - 21,8 % fosforin ja 0,8 - 11,4 %. Taulukkoon 3 on koottu edellä referoitu-
jen alueellisten vesiensuojeluselvitysten hajakuormituksen ja haja-asutuksen kuormi-
tusosuudet. 
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LIITE 3. PIENTEN JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYMENETELMIEN 
MATERIAALIT JA RAKENNUSKUSTANNUKSET 

Torsti Karimo 
Toivo Lapinlampi 

Tämä kustannusselvitys perustuu Torsti Karimon vuonna 1990 tekemään insinöörityö-
hön "Pienten jäteveden maaperäkäsittelymenetelmien materiaalit ja rakennuskustan-
nukset". Silloin selvitetyt kustannukset on tarkistettu vuoden 1994 touko- ja kesä-
kuussa (toukokuun rakennuskustannusindeksi oli 101,9) ja eräiltä osin täydennetty. 

Maaperäkäsittelymenetelmien kokonaiskustannukset on jaoteltu seuraavasti: 

materiaalikustannukset 
rakennuskustannukset 
maaperä- ja suunnittelukustannukset 

Materiaalikustannukset perustuvat valmistajien tai maahantuojien ohjehinnastoihin sekä 
puhelintiedusteluihin, joten eri valmistajien tuotteet eivät tuotekohtaisesti ole vertailu-
kelpoisia. Hintoihin vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: kansistojen kiinnitykset, 
materiaali, kilpailutilanne, tarjoukset ja varastotilanne. Vertailuhinta on saatu laske-
malla keskiarvo useammasta samanlaisesta tuotteesta, ja jos tuotteita on ollut useam-
pia, on kallein ja halvin jätetty pois vertailuhintaa laskettaessa. Hinnat eivät sisällä 
kuljetuskustannuksia. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. 

Materiaalihankinnoissa ei ole otettu huomioon pienintä myyntierää. Omatoimirakenta-
jalle hankintahinta voi muodostua kalliimmaksi kuin esimerkiksi urakoitsijalle, koska 
urakoitsija saa paremmat alennukset isoista eristä. Vastaavasti omatoimirakentaja voi 
ostaa tarjoustuotteita, jolloin hinta voi olla huomattavasti edullisempi kuin ohjevähit-
täismyyntihinnalla ostettaessa. 

Kokonaishintoihin vaikuttavat saatavat alennukset, hankintamäärät ja ajankohta. Be-
tonikaivohinnat on laskettu vesi- ja ympäristöhallituksen mallipiirustusten mukaan. 
Muovikaivot eivät sisällä ankkurointikustannuksia ja muovisten kokoomakaivojen 
hinnat on laskettu valmistajan ohjehinnastossa esiintyvän salaojakaivohintojen 
perusteella. 

Rakennuskustannukset jakaantuvat maarakennustöiden kustannuksiin ja putkiasennus-
kustannuksiin. Massat, konetöiden kestoajat ja oman työn osuus perustuvat sekä 
Karimon selvitykseen että vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuun "Työmaiden 
työsuunnittelun tietokortteja" (Vesi- ja ympäristöhallitus 1988). Tietokortteihin 
sisältyy Helsingin kaupungin maarakennusalan kunnallisteknillisten töiden taloudelli-
suusstandardeja, joita soveltaen konetyön kaivuajat on laskettu. Putkiasennuskustan-
nukset perustuvat työehtosopimukseen (Putkijohto- ja putkieristysalan työehtosopimus 
ja suorituspalkkaustyöt 1994). 

Suunnittelukustannukset perustuvat Karimon selvitykseen siten, että hintatiedot on 
korjattu vuoden 1994 toukokuun tasoon kokonaisindcksin avulla. 
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Kustannuksissa on oletettu, että rakentaja tekee itse kaikki ns. aputyöt. Jollei näin 
voida menetellä, on lisäkustannukset huomioitava hankkeen kokonaiskustannuksia 
laskettaessa. Kaivukustannuksia laskettaessa on kaivutyöhön laskettu aputyöksi 
merkinnäyttö kaivukoneelle ja lapiotyöt. 

Aputöiksi on katsottu seuraavat työt: raivaus, esivalmistelut, tavaran hankinta, 
kuljetukset, lapiotyöt, kaivoasennusaputyöt, lävistysyhteiden reikien piikkaus, läpi-
vientien tiivistys, kaivonrenkaiden tiivistys, eristeiden ja suodatinkankaiden levitys 
sekä maaperänäytteiden ottaminen. Aputöitä vähentävät valmiiden kaivojen ja 
elementtiosien käyttö. Betonirengaskaivoissa luotettavaan tiiviyteen päästään joko 
käyttämällä EK-kaivonrenkaita timanttiporaustiivisteillä varustettuna tai käyttämällä 
valmiskaivoja. 

MATERIAALIKUSTANNUKSET 

Saostuskaivo 

Saostuskaivo voidaan tehdä betonirenkaista vesi- ja ympäristöhallituksen malli piirros-
ten VYH 37.10 ja 37.33 mukaisesti tai valita tehdasvalmisteinen saostuskaivo. 

Saostuskaivotyypit: 

A. 
B. 

osista rakennettu 
valmiskaivo 

A. Osista rakennetut kaivot 

Betoniset uurreliitoskaivonrenkaat, kestävyys B-luokka. 

A.l. 

A.2. 

Mallipiirroksen VYH 37.10 mukainen 
Kahdesta kaivosta 3-osainen betonirengaskaivo 

betonikansistolla 
valurautakansistolla 

Malli piirroksen VYH 37 .33 mukainen 
Kolmesta kaivosta 3-osainen betonirengaskaivo 

betonikansistolla 
valurautakansistolla 

4032,-
5075,-

4973,-
6539,-
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B. Valmiskaivot 

Muoviset kaivot (hinnat eivät sisällä ankkurointia) 
B.l. Ekofinn 3000 L 4-osainen 
B.2. Ekofinn 2000 L Trapper 
B.3. Uponal Sako 2000 L 3-osainen 
B.4. Uponal Sako 1500 L 2-osainen 
B.5. Uponor selkeytyssäiliö 3002 3000 L 2-osainen 
B.6. Uponor selkeytyssäiliö 3003 3000 L 3-osainen 
B.7. Lahko Sako 3000 L 3-osainen 
B.8. Septek Oy 3000 L 3-osainen 
B.9. Septek Oy 2000 L 2-osainen 

Vertailuhinta muovikaivolle 
Vertailuhinta muovikaivolle 

Gätevedet) 
(vain pesuvedet) 

Betoniset kaivot (hinnat eivät sisällä kuljetusta) 
B.10. Lohja Lokalo 2800 L 3-osainen (betonir.) 

Jakokaivo 

7548,-
5600,-
7868,-
6693.-
5697,-
6112,-
5370,-
3030.-
2500,-

5921,-
4963,-

4990,-

Jakokaivo tehdään betonirenkaista 0 600 mm tai valitaan tehdasvalmisteinen jako-
kaivo. Kaivo tulee rakentaa niin, että se voidaan helposti tarkastaa ja tarvittaessa 
puhdistaa. 

Jakokaivotyypit: 

A. 
B. 

betonirenkaista rakennettu 0 600 mm 
tehdasvalmisteinen muovinen jakokaivo 

A. Betonirenkaista rakennettu 0 600 mm 

A.l. Jakokaivo betonirenkaasta (h=l000 mm) 
betonikannella 
valurautakannella 

B. Tehdasvalmisteinen muovinen jakokaivo 

B.l. 
B.2. 

Uponal Sako jakokaivo 
Ekofinn Trapper jakokaivo 

Vertailuhinta muoviselle jakokaivolle 

814,-
1335,-

1341,-
1409,-

1375,-
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Kokoomakaivo 

Kaivotyypit: 

A. 
B. 
C. 

betonircnkaista rakennettu 0 600 mm 
salaojakaivo 0 315 
muovinen clcmcnttikaivo 

A. Betonirenkaista rakennettu 0 600 mm 

A.l. Kokoomakaivo betonirenkaista (h=2000 mm) 
betonikannella 
valurautakannella 

B. Muovinen salaojakaivosta rakennettu 0 315 mm 

Ei telcskooppinen, korkeus 1900 mm, sorapesä 200 mm 
B.l. Uponor kaivohattu RST 
B.2. KWH kaivohattu RST 
B.3. Hafab kaivohattu RST 

Vertailu hinta 

C. Muoviset elementtikaivot 

Ei teleskooppinen, korkeus 1900 mm, sorapesä 540 mm 
C.l. Uponal Veto 600 varustettu muovikannella 

Imeytysosa ja maasuodatin 

Yleistä 

805,-
1327,-

1222,-
1520,-
1222,-

1321,-

1496,-

LIITE 3/4 

Massojen ja tarvittavien materiaalien laskennassa on käytetty vesi- ja ympäristöhal-
lituksen julkaisun "Rakentamisen nimikkeistö ja rakennusosien mittausperusteet" 
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1989) ohjeita. 

Laskenta on suoritettu mallipiirrosten VYH 37.35 (imeytyskenttä) ja VYH 37.40 
(maasuodatin) mukaisille yhden talouden järjestelmille ohjekirjasessa "Pienet jäteveden 
maapuhdistamot" (Santala 1990) olevien taulukoiden 8 ja 9 mitoitusluokkien perus-
teella. 

Huom. Laskennassa imeytysojastoa ei ole eritelty vaan sen rakennuskustannuk-
set sisältyvät imeytyskentän kustannuksiin. 
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Kustannuslaskelmassa käytettyjä määritelmiä: 

Luokka Putkiston pituus Kentän pinta-ala 

Imeytyskenttä lk 1 2 X 7,5 m 20 m2 

Imeytyskenttä lk 2 2 X 9,5 m 25 m2 

Imeytyskenttä lk 3 2 X 13,0 m 34 m2 

Maasuodatin lk 1 2 X 8,0 m 20 m2 

Maasuodatin lk 2 2 X 6,0 m 17 m2 

Imeytys- ja kokoomaputkisto 

Putkistoon on laskettu kaikki osat jakokaivosta tarkastusputken päähän tai kokooma-
kaivoon asti. Läpiviennit kaivoon kuuluvat kaivokustannuksiin. Imeytysputkena on 
joko rakennuspaikalla umpiputkesta rei'itetty sadevesi- tai viemäriputki, tai valmis 
imeytysputki. Kokoomaputkena on joko salaaja putki tai rakennuspaikalla rei'itetty 
putki. 

Taulukko 1. Imeytyskentän<1 putkistotarvikkeet eri luokissa 

TARVIKE 

jakoputket 
kulmayhteet 45° 
kulmayhteet 88,5° 
imeytysputket 
tarkastusputket 0,75m 
puhdistustulpat 
liitosyhteet 
kaksoismuhvit 

Vertailuhinnat 

yks 

m 
kpl 
kpl 

m 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 

lk 1 
lk 2 
lk 3 

lk 1 lk 2 

4 4 
2 2 
2 2 

15 19 
2 2 
2 2 

lk 3 

4 ,., ..., 
2 

26 
2 
2 

775,-
898,-

1107,-

1) Matalaan perustettua imeytyskenttää laskettaessa on otettava huomioon mahdollisen 
pumppukaivon aiheuttamat lisäkustannukset (n. 8 000 mk). 
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Taulukko 2. Maasuodattimen<1 putkistotarvikkeet eri luokissa 

TARVIKE yks lk 1 lk 2 

imeytysputkisto: 
jakoputket m 4 4 
kulmayhteet 45° kpl 2 2 
imeytysputket m 16 12 
kaksoismuhvit kpl 
kulmayhteet 88,5° kpl 2 2 
tarkastusputket 0,75 m kpl 2 2 
tarkastusputken hattu kpl 2 2 

kokoomaputkisto: 
tuuletusp. hattu kpl 2 2 
tuuletusputket 2,60 m kpl 2 2 
kulmayhteet 88,5° kpl 2 2 
kokoomaputket r. m 16 12 
kaksoismuhvit kpl 
kulmayhteet 45° kpl 2 2 
kokoomaputket umpi m 4 4 
kaksoismuhvit kpl 

Kaksoismuhvit lasketaan käytetyn putkipituuden mukaan. Yhteishinnassa on käytetty 
keskiarvoa, joka on saatu laskemalla putkistolle hinta kolmella eri putkihalkaisijalla: 
110, 117/100 ja 90/80 mm. 

Vertailuhinnat maasuodattimelle lk 1 
lk 2 

1660,-
1430,-

1) Matalaan perustetun maasuodattimen tarvikeluettelo eroaa edellä olevasta. Kustan-
nuksia lisää pumppukaivon tarvikkeet ja kustannukset (n. 8 000 mk). 

Valmisjärjestelmät 

Uponal Sako jäteveden imeytys- /suodatusjärjestelmät: 
pesu-, talous- ja WC-vesille 
pesu- ja talousvesille 

LABKO 3 / 3000-saostusjärjestelmä 
pesu-, talous- ja WC-vesille 
pesu- ja talousvesille 

Vertailuhinta valmisjärjestelmälle 

pesu-, talous- ja WC-vesille 
pesu- ja talousvesille 

9638,-
8534,-

10890,-
9900,-

10260,-
9217,-
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Liityntäasennukset 

Liityntäasennukset jaetaan seuraavasti: 
1. tuloviemäri saostusyksikköön 
2. saostuskaivojen väliset liittymät 
3. viemäri saostusyksiköstä jakokaivoon 
4. purkuputki kokoomakaivosta avo-ojaan 

Vertailuhinta: < 6 m 
6 m 

Mittaus suunnitelmasta käyttäen muhvillisia putkia. 

Suodatinmassat 

38,50 
36,19 

Suodatinmassoiksi lasketaan ne massat, jotka joudutaan hankkimaan kyseistä hanketta 
varten. 

Suositeltavat massat: 

jakokerros: pesty sepeli/somero 
suodatuskerros: betonihiekka 
kokoomakerros: pesty sepeli/somero 

16 - 32 mm 
0 - 8 mm 
8 - 16 mm 
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Taulukko 3. Suodatinmassojen menekki kenttäkoon mukaan 

Imeytyskenttä ja maasuodatin (im, ms, mim, mms)'1 

kohde lk 1 lk 2 
(m3) (m3) 

im jakokerros 8,0 11,0 
mim 11 7,0 9,0 
ms 11 8,0 6,0 
mms 11 8,0 6,0 
ms suodatuskerros 22,0 16,0 
mms 11 22,0 16,0 
ms kokoomakerros 7,0 5,0 
mms 11 7,0 5,0 

Lajikkeiden hinnat (eivät sisällä kuljetuskustannuksia): 

1. (pesty) sepeli/somero <2 

2. betonihiekka 
3. (pesty) sepeli/somero <2 

16 - 32 mm 
0 - 8 mm 
8 - 16 mm 

LIITE 3/8 

lk 3 
(m3) 

16,0 
13,0 

61,67 mk/m3 
58,00 mk/m3 
62,33 mk/m3 

1) im = imeytyskenttä 
ms = maasuodatin 

mim = matalaan perustettu imeytyskenttä 
mms = matalaan perustettu maasuodatin 

2) Materiaalikustannus sisältää pesemättömän sepelin. Pesukustannus lasketaan 
konetuntitaksan mukaan lh / 4 m3 ja pesu tapahtuu paikan päällä siten, että 
soralavaa kallistetaan riittävästi ja kuorma huuhdellaan vedellä. 

Imeytyskenttä: 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Matalaan perustettu imeytyskenttä: 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodatin ja matalaan perustettu maasuodatin: 
lk 1 
lk 2 

925,-
1272,-
1851,-

810,-
1041,-
1504,-

3016,-
2204,-
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Läm pöeristy kset 

Suunnitteluohjeen "Pienet jäteveden maapuhdistamot" (Santala 1990) mallipiirrosten 
mukaan eristys on aina välttämätön. Jos ohjeista poiketen rakennetaan routarajan ala-
puolelle, eristyksen voi jättää pois, mutta sen tilalla on silloin käytettävä vähintäin 
käyttöluokka II suodatinkangasta. Suositeltavin eristemateriaali on suulakepuristettu 
polystyreeni (paksuus 50 mm; puristuslujuus: pitkäaikainen 50 kPa, lyhytaikainen 
200 kPa). Materiaalimenekki on laskettu edellisen perusteella. Käytettäessä muita ma-
teriaaleja voidaan taulukon pinta-aloja käyttää hyväksi soveltaen vaihtoehtoisen 
materiaalin kappalekokoa. 

Taulukko 4. Lämpöeristysmateriaalin menekki kenttäkoon mukaan 

imeytyskenttä ja matalaan 
perustettu imeytyskenttä 

maasuodatin ja matalaan 
perustettu maasuodatin 

Vertailuhinnat: 

Imeytyskenttä: 

Maasuodatin: 

lk 1 
lk 2 
lk 3 

lk 1 
lk 2 

lk 1 

20 m2 

14 kpl 

22 m2 

16 kpl 

lk 2 

25 m2 

18 kpl 

17 m2 

12 kpl 

lk 3 

34 m2 

24 kpl 

39,5 mk/m2 

790,-
987,-

1343,-

869,-
671,-

Muut eristykset, mm. tuloviemäri, kytkennät ja kaivot, lasketaan mukaan tapaus-
kohtaisesti. 

Suodatinkankaat 

Maasuodattimen alemmaksi suodatinkankaaksi soveltuu käyttöluokka IV suodatinkan-
gas. Näitä ei yleensä ole rautakauppatavarana, vaan tuotteen joutuu hankkimaan 
valmistajan tai maahantuojan varastosta. Pienin myytävä koko on yleensä 5 x 100 m2• 

Toimittajia ovat mm. Tensare Oy, Insinööritoimisto Sulin, Finnfoam eristeet Oy, Oy 
Algot Ab ja Kaitos Oy. 
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Laskennassa on käytetty edellä mainittujen toimittajien tehtaanhintojen keskiarvoa. 
Jos kyseinen materiaali korvataan toisella, sen on täytettävä asetetut vaatimukset. 

Mikäli eristeen tilalla käytetään suodatinkangasta, menekkiin on lisättävä pinta-alat 
taulukosta 3. 

Taulukko 5. Maasuodattimen alimman suodatinkankaan menekki 

maasuodatin ja matalaan 
perustettu maasuodatin 

Maasuodatin: 
lk 1 
lk 2 

Tiivistekalvot 

lk 1 lk 2 

20 m2 15 m2 

mk/m2 

6,20 

124,-
93,-

Tiivistekalvoa tarvitaan vain matalaan perustetun maasuodattimen pohja-altaan 
tiivistämiseen. Hintatietoon on käytetty 0,5 mm HDPE-kalvoa. Mikäli tiiviysvaatimus 
on ehdoton, kalvon paksuus valitaan tapauskohtaisesti. 

Taulukko 6. Tiivistekalvon menekki maasuodattimessa 

lk 1 lk 2 mk/m2 

menekki 68 m2 50 m2 12,93 

Kalvoista yleensä annetaan hinta tapauskohtaisesti, koska se riippuu paljon mm. 
määrästä ja rahdista. 



LIITE 3/11 90 

RAKENNUSKUSTANNUKSET 

Maanrakennustyöt ja kustannukset 

Konetöihin on laskettu mukaan kaksi tuntia kaivukoneen siirtokuljetukseen, sekä 
kaivoasennukseen betonirengaskaivoilla 15 min /kaivonrengas. Konetyöaika on 
laskettu kaivumassojen perusteella soveltaen julkaisun Työmaiden työnsuunnittelun 
tietokortteja 1988 tietoja. Kaivutyöhön on sovellettu salaojakaivun ajoitusstandardeja, 
ja kaivutyöt edellyttävät että rakennuttaja järjestää riittävästi aputyövoimaa, jolloin 
kaivukone voi tehdä työtä jatkuvasti. Kaivumassat on laskettu julkaisun (Santala 1990) 
mallipiirroksia soveltaen. Leikkauksen seinämäkaltevuutena 1,2 metriä syvemmissä 
kaivannoissa on käytetty 1:2 ja alle 1,2 m matalammissa kaivannoissa suoraa reuna-
leikkausta. Viemärikaivannon pohjan vähimmäisleveys on 0,7 m ja kaivoille jätetään 
vähintään 0,3 metrin ympärystäyttötila. Kaivumaalajiksi on oletettu hiekka ja kaivu-
ajankohdaksi kuiva ajanjakso, jolloin pohjaveden korkeudesta ei ole haittaa kaivutyöl-
le. Arviossa on käytetty hydraulista kaivukonetta, jonka kauhatilavuus on 300 - 600 l 
ja konekoko 8 - 13 tonnia. Vaihtomassat sijoitetaan kaivupaikan lähelle, mikäli 
massat joudutaan ajamaan pois, lisätään kustannuksiin kuorma-auton kustannukset. 

Konetöiden kestoajat ovat seuraavat (sisältävät betonirengaskaivoasennukset ja 2 h 
siirtoajoa): 

Imeytyskenttä ja matalaan perustettu imeytyskenttä 

Imeytyskenttä lk 1 
lk 2 
lk 3 

Matalaan perustettu imeytyskenttä 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodatin ja matalaan perustettu maasuodatin 

Maasuodatin 
lk 1 
lk 2 

Matalaan perustettu maasuodatin 
lk 1 
lk 2 

Kaivurin tuntiveloitushinnat: 
Traktori-kaivuri 
Hydraulinen kaivukone 8 - 13 t 

15 h 
16 h 
17 h 

15 h 
15 h 
16 h 

22 h 
20 h 

22 h 
21 h 

187,00 mk/ h 
216,00 mk/ h 
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Konetyön vertailuhinnat: 

imeytyskenttä 

matalaan perustettu imeytyskenttä 

maasuodatin 

matalaan perustettu maasuodatin 
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Putkiasennuskustannukset 

Laskennassa on oletettu seuraavaa: 

Paikkakuntakalleusluokka I 

lk 1 
lk 2 
lk 3 
lk 1 
lk 2 
lk 3 
lk 1 
lk 2 
lk 1 
lk 2 

3179,-
3364,-
3689,-
3207,-
3322,-
3524,-
4816,-
4420,-
4860,-
4515,-

LIITE 3/12 

Tuloviemäri: asennussyvyys 1,2 m, putket 10 m, kytkennät 2 kpl, olosuhdelisä 25 % 
Sakokaivot: 
- betoninen 2:sta kaivosta: putket 2.3 m, sisäiset kytkennät 2 kpl 
- betoninen 3:sta kaivosta: putket 4,6 m, sisäiset kytkennät 4 kpl 
- muovikaivot: kytkennät 2 kpl 
Viemäröinti jakokaivoon: putki 5 m, kytkennät 2 kpl, olosuhdelisä 25 % 
Imeytyskenttä: 
- lk 1: putket 20,5 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
- lk 2: putket 24,5 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
- lk 3: putket 31,5 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
Maasuodatin: 
- lk 1: putket 46,7 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
- lk 2: putket 38,7 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
Purkuputki: putki 6 m, kytkentä 1 kpl 

Todellinen urakkasumma on saatu laskemalla asentajan urakkasummaksi 28 % 
todellisesta urakkasummasta. Asentajan urakkasummana on käytetty samaa prosenttia, 
kuin Karimon selvityksessä. Tässä kustannuslaskelmassa kaivoasennukset kuuluvat 
maarakennuskustannuksiin. 

Urakkasumma (US) = Normituntien summa (NHS) * Normituntikerroin (NHK) 
Todellinen urakkasumma (Ust) = (100 * US) / 28 

Toukokuussa 1994 Normituntikertoimet olivat seuraavat: 
paikkakuntakalleusluokka I 
paikkakuntakalleusluokka II 

58,70 mk/NH 
57,70 mk/NH 
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Asennuskustannukset: 
Imeytyskenttä Kaivo NHS Ust 

lk 1 Betoni 3 9,14 1916,-
Muovi 7,95 1667,-

lk 2 Betoni 3 10,34 2168,-
Muovi 9,15 1918,-

lk 3 Betoni 3 11,50 2411.-
Muovi 10,31 2161,-

Maasuodatin Kaivo NHS Ust 

lk 1 Betoni 3 15,71 3293,-
Muovi 14,02 2939,-

lk 2 Betoni 3 14,39 3017,-
Muovi 12,70 2662,-

MAAPERÄ- JA SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 

Maaperätutkimuskustannukset 

Kolme näytettä 330 mk /näyte laboratorioon tuotuna 
yhteensä: 

Suunnittelukustannukset 

Tyyppipiirustus ja asemapiirustus yhteensä: 

990,-

1047,-

Kustannus on korjattu toukokuun 1994 tilanteeseen rakennusindeksin mukaan Karimon 
selvityksestä. 

KOKONAISKUSTANNUKSET 

Maaperäkäsittelyn kokonaiskustannukset on laskettu ohjekirjan "Pienet jäteveden maa-
puhdistamot" (Santala 1990) sisältämien mallipiirroksien VYH 37.35 ja VYH 37.40 
pohjalta käyttäen erilaisia saostus-, jako- ja kokoomakaivoja, joten ne edustavat 
yksittäistapauksia. Kustannustaulukko antaa siten vain suuruusluokka-arvion. 

Taulukon 7 hintoihin sisältyvät materiaali-, maaperä- ja suunnittelukustannukset sekä 
ammattitaitoisen putkiurakointiliikkeen veloitus. Investointikustannuksista on jätetty 
pois kuljetuskustannukset ja oman työn osuus, joita voidaan arvioida vain tapauskoh-
taisesti. Lisäksi taulukossa esiintyvien järjestelmien kulloisiinkin todellisiin rakennus-
kustannuksiin vaikuttavat materiaalivalinnat, suodatinhiekasta johtuvan imeytyskentän 
koko ja maaston korkeussuhteet. 

• 
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Taulukko 7. Yhteenveto maapuhdistamoiden rakentamisen kokonaiskustannuksista eri 
olosuhteissa (asukasvastineluku 1 - 5, Q < 1 m3/d) 

Imeytyskenttä 

Matalaan perustettu 
imeytyskenttä 

Maasuodatin 

Matalaan perustettu 
maasuodatin 

15 000 - 21 500 mk 

22 000 - 28 500 mk 

20 000 - 26 500 mk 

27 000 - 34 000 mk 
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LIITE 4. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYMENETELMÄN 
VALINTAKAA VIO 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmän valintaa on käsitelty tekstiosassa 
luvussa 8. Tässä liitteessä tarkastellaan valintaa valintakaavion avulla. Käsittely-
menetelmän valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Kunnassa tai sen osa-
alueella voi haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmä olla tarkkaan määritelty. 
Tällöin ei tässä esiteltyä kaaviota voida täysin soveltaa, mutta se antaa silloinkin 
ajatuksia kunnan käyttämien vaatimusten käyttökelpoisuuden ja kehittämisen tarkaste-
luun. 

Kaaviota voidaan käyttää lähinnä kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelymenetelmän 
valinnassa, mutta soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös pienialaisen yhteisen 
viemäröinnin ja käsittelyn tai väliaikaisen kiinteistökohtaisen käsittelyn tapauksissa. 
Myös loma-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmän valinnassa voidaan kaaviota 
käyttää soveltuvin osin. 

Kaaviossa valintamenettelyä on yksinkertaistettu usein toistuvien valintojen kohdalla. 
Tällaisia ovat muuan muassa "maapuhdistamo mahdollinen" ja "maahanimeytys 
mahdollinen". Näihin kysymyksiin voidaan soveltuvin osin vastata luvun 7 kyseisen 
kohdan (tässä tapauksessa luvun 7.5) mukaan tai vastaavan kirjallisuuden perusteella. 
Esimerkiksi maapuhdistamo voidaan katsoa mahdolliseksi, mikäli paikalla pystytään 
rakentamaan mikä tahansa luvussa 7.5 mainituista maapuhdistamoista mukaan lukien 
harvinaisemmat ratkaisut, kuten maakumpuimeytys tai matalaan perustettu maasuoda-
tin. 

Valintakaaviota käytettäessä on otettava huomioon, että kiinteistökohtaisen jätevesien 
käsittelymenetelmän valinnassa on syytä tutustua tontin olosuhteisiin paikan päällä. 
Näin voidaan varmistaa käsittelymenetelmän sopivuus tontin olosuhteisiin. Lähes 
kaikki jätevesien käsittelymenetelmät edellyttävät esikäsittelyksi saostuskaivoja. 
Kaaviossa saatavaan vaihtoehtoon on aina valittava parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa. Mikäli jätevesien käsittelyyn halutaan johdettavaksi muita kuin asumisjäte-
vesiä, on aina tapauskohtaisesti harkittava yhteiskäsittelyn edellytykset. 
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