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ESIPUHE

Useiden tutkimusorganisaatioiden ja Tekesin rahoittamaa ”Haja-asutuksen jätevesien 
niukkaresurssiset käsittelykonseptit” -hanketta (MASU) suunniteltaessa siihen sisäl-
lytettiin erillinen osio alan lainsäädännön ja käytäntöjen selvittämiseksi sellaisissa 
maissa, joissa kehitys on yleisesti kiinnostavaa tai jotka voivat olla potentiaalisia 
vientialueita suomalaisille laitevalmistajille. 

Aiemmin oli kansainvälisten yhteyksien kautta selvinnyt, että kiinnostus pieniä 
jätevesijärjestelmiä kohtaan on Euroopassa lisääntymässä. Perinteisistä pelkkään 
saostuskaivoon tai sen tasoiseen käsittelyyn perustuvista järjestelmistä ollaan siir-
tymässä tehokkaampiin tekniikoihin, sekä maaperäkäsittelyyn perustuviin että teh-
dasvalmisteisiin pienpuhdistamoihin. 

Alan toimijat, sekä pienet että suuret, ovat pyrkineet vaikuttamaan myös pieniä 
jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevaan standardisointiin, joka käynnistyi euroop-
palaisen standardisointiorganisaation (CEN) toimesta jo vuonna 1990. Standardisointi 
on tuottanut toistaiseksi kolme ns. harmonisoitua tuotestandardia, kaksi teknistä 
ohjetta sekä kaksi ehdotusta tuotestandardeiksi. 

Tämä selvitys eräiden Euroopan maiden ja hiukan Yhdysvaltojenkin kiinteistö-
kohtaista jätevedenkäsittelyä koskevien säädösten tilanteesta ja käytännöistä sisältyi   
Suomen ympäristökeskuksen osuuteen MASU-henkkeesta. Selvitys laadittiin kesän 
2011 aikana ja sen kokosi vesihuoltotekniikan opiskelija, tekn.yo Suvi Kattainen Aalto-
yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta. Tiedot on kerätty monin eri tavoin 
hankituista kirjallisista lähteistä, internetistä ja puhelimitse. Työn tausta-aineistona 
olivat lisäksi allekirjoittaneen eri yhteyksissä kokoamat lakitekstit ja raportit, joiden 
löytyminen oli usein henkilökohtaisten kontaktien ansiota. Allekirjoittanut vastaa 
myös luvussa 13 esitetyistä johtopäätöksistä.

Vaikka useimmissa Euroopan maissa on Suomea selvästi suurempi osuus väestöstä 
keskitettyjen viemärilaitosten palvelujen piirissä, on kiinteistökohtainen jäteveden-
käsittely ainoa mahdollisuus useille kymmenille miljoonille asukkaille vielä pitkälle 
tulevaisuudessakin. Täten myös suomalaisilla valmistajilla voi olla runsaasti mahdol-
lisuuksia markkinoida tuotteitaan kotimaan ulkopuolellakin, kun rakennustuotteiden 
CE-merkintä nykyisestä vielä yleistyy ja vakiintuu kaikissa EU-maissa kesään 2013 
mennessä. Tämän selvityksen toivotaan helpottavan erityisesti suomalaisia laite-
valmistajia perehtymään niihin vaatimuksiin, joiden täyttämistä muiden maiden 
markkinoille pääseminen edellyttää.

Helsingissä, 1.11.2011

Erkki Santala
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1 Johdanto ja lainsäädäntö EU:ssa

Suomessa noin miljoona ihmistä asuu haja-asutusalueilla kunnallisen viemäriver-
koston ulkopuolella. Lisäksi lähes miljoona suomalaista asuu osa-aikaisesti loma-
asunnoilla, joista suurimmassa osassa on käytössä kiinteistökohtainen jätevesien 
käsittely. Myös monissa muissa Euroopan maissa kiinteistökohtaisten järjestelmien 
lukumäärä on huomattavan korkea. Euroopan unionin lainsäädäntö ja yleisen kiin-
nostuksen lisääntyminen ympäristöasioita kohtaan ovat herättäneet tarvetta saattaa 
haja-asutusalueiden jätevesiasiat paremmalle tasolle. Vesipuitedirektiivi velvoittaa 
jäsenmaita saavuttamaan vesistöjen hyvän tilan vuoteen 2015 mennessä. Haja-asu-
tusalueiden jätevedet voivat paikallisesti tai valuma-alueilla aiheuttaa merkittävän 
ravinnekuorman ja hygieniariskin.

Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelymenetelmät ovat Euroopassa melko yhte-
näisiä, mutta menetelmien yleisyys ja sopivuus tiettyihin olosuhteisiin vaihtelevat. 
Pienpuhdistamoiden ja muiden jätevesienkäsittelylaitteiden markkinat ovat aiemmin 
olleet melko lailla kunkin maan sisäisiä, osin korkeiden kuljetuskustannusten takia. 
Toinen merkittävä syy markkina-alueiden suppeuteen ovat olleet kansalliset standar-
dit, tyyppihyväksynnät ja viranomaisvaatimukset. 2000-luvun aikana laadituilla ja 
vielä valmisteilla olevilla eurooppalaisilla tuotestandardeilla pyritään yhtenäistämään 
vaatimuksia Euroopan sisäisillä markkinoilla. Ne mahdollistavat standardien vaati-
mukset täyttävien tuotteiden markkinoinnin EU:n alueella edellyttäen, että tuotteet 
täyttävän standardin vaatimusten lisäksi myös kohdemaan kansalliset vaatimukset.

Tämän selvityksen tarkoituksena oli tutustua eräiden Euroopan maiden haja-
asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön sekä mahdollisiin 
kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. Selvityksessä kuvataan pienille, etenkin 
kokoluokan alle 50 avl jätevesien käsittelylaitteille asetettuja viranomaisvaatimuksia 
sekä virallisluontoisia standardeja ja ohjeita. Kattavin selvitys on tehty tärkeimmistä 
potentiaalisista markkina-alueista, eli muista Pohjoismaista, Saksasta ja Ranskasta. 
Lisäksi selvitettiin tilannetta Baltian maissa, Irlannissa, Yhdistyneissä kuningaskun-
nissa, Itävallassa, Belgiassa sekä suppeasti Euroopan ulkopuolelta Yhdysvalloista.

Suomessa pienpuhdistamoiden CE-merkintä on EU:n rakennustuoteasetuksen 
myötä muuttumassa pakolliseksi 1.7.2013. Tällä hetkellä Suomen lisäksi ainoastaan 
Ruotsissa, Irlannissa ja UK:ssa ei vielä vaadita eurooppalaisten standardien sovel-
tamisalaan kuuluvilta saostuskaivoilta ja pienpuhdistamoilta CE-merkintää. Varsi-
naisten standardien ulkopuolelle jäävät myös erilaiset maa- ja kasvipuhdistamot, 
tosin niillekin on julkaistu tekniset ohjeet. Vielä valmisteilla oleva standardi käsittelee 
jatkokäsittelylaitteita. Standardien myötä laitteiden markkinamahdollisuudet ovat 
parantuneet. Kaikissa maissa eurooppalaisten standardien mukainen testaus ja CE-
merkintä eivät kuitenkaan riitä takaamaan sitä, että pienpuhdistamo tai saostuskaivo 
täyttäisi viranomaisten asettamat vaatimukset. Ainakin Saksassa, Tanskassa, Norjassa 
ja Ranskassa vaaditaan lisäksi kansallista tyyppihyväksyntää tai sertifiointia. Lisäksi 
ainakin Tanskassa tyyppihyväksyntää varten tulee suorittaa lisätestausta ja laitteilta 
vaaditaan sellaisia teknisiä ominaisuuksia, joista ei ole määrätty eurooppalaisissa 
standardeissa.
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1.1  
Lainsäädäntö EU:ssa
Tärkein veteen ja jätevesiin liittyvä EU-lainsäädäntö sisältyy vuonna 2000 voimaan 
tulleeseen vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000/60/EC). Sen tavoitteena on muun 
muassa estää vesiekosysteemien huononeminen sekä suojella ja parantaa niiden 
tilaa, vähentää pohjavesien pilaantumista sekä tehostaa vesiensuojelua, pilaavien 
ja vaarallisten aineiden päästöjä vähentämällä. Direktiivi asettaa vesiensuojelulliset 
vähimmäisvaatimukset, jonka lisäksi jäsenvaltiot voivat vapaasti pitää tai antaa tiu-
kempia kansallisia säädöksiä. Direktiivin mukaan vesistöjen hyvä tila tulisi saavuttaa 
vuoteen 2015 mennessä. Vaatimusten saavuttamiseksi jäsenvaltioiden tulisi laatia 
kattava inventointi potentiaalisista ympäristöriskeistä jokaisella valuma-alueella. 
Yhdyskuntien jätevedet ja erityisesti puutteellisesti toimivat haja-asutusalueiden 
jätevedenpuhdistusjärjestelmät ovat usein merkittävä pistemäisen ravinnekuormi-
tuksen lähde.

Vesipuitedirektiivin voimaantulon jälkeen on julkaistu siihen liittyvä pohjavesiä 
käsittelevä niin sanottu tytärdirektiivi (2006/118/EC). Yksi pohjavesitytärdirektiivin 
tavoitteista on estää haitallisia, erityisesti jätejakeista peräisin olevia aineita pää-
semästä pohjavesiin. Jäsenvaltioiden edellytetään asettavan sääteleviä raja-arvoja 
direktiivissä listatuille haitta-aineille.

Direktiivi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (91/271/EEC) koskee pääasiassa yli 
2000 hengen jätevedenpuhdistamoita, eikä siten säätele jäteveden käsittelyä haja-
asutusalueilla. Direktiivissä perustellaan kiinteistökohtaisten järjestelmien käyttö to-
teamalla, että pienpuhdistamoita ja muita vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan käyttää, 
jos viemäröinnin järjestäminen ei ole joko korkeiden kustannusten tai saavutettavan 
hyödyn pienuuden takia tarkoituksenmukaista. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tulee olla 
tehtävään soveltuvia ja niiden tulee taata keskitettyä jätevedenhuoltoa vastaava ympä-
ristönsuojelun taso. Lisäksi käsitelty jätevesi ja liete tulee kierrättää milloin vain mah-
dollista ja tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä. Direktiivi ei käsittele haja-asutuksen 
aiheuttamaa kuormitusta vesistöihin, vaan jäsenvaltioiden on sisällytettävä se omaan 
lainsäädäntöönsä, noudattaen samalla vesipolitiikan puitedirektiivin periaatteita.

Taulukko 1. EU:n jätevesien käsittelyä koskevia direktiivejä.

Direktiivi Tavoite / Sisältö

Vesipuitedirektiivi (2000/60/EC) Vesistöjen tilan säilyttäminen ja parantaminen

Pohjavesitytärdirektiivi (2006/118/EC) Pohjavesien suojelu

Ympäristönlaatunormit direktiivi (2008/105/
EC)

Estää vaarallisia aineita pääsemästä pintavesiin

Direktiivi vesiympäristöön päästettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
pilaantumisesta (76/464/EEC)

Vesiympäristöjen suojelu haitallisilta aineilta

Pohjavesidirektiivi (80/68/EEC) Pohjavesien suojelu tietyiltä haitallisilta aineilta

Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/EEC) Enimmäispäästöt ja valvonta

1.2  
Käsittelyvaatimukset 
Euroopan unionissa jäsenvaltiot ovat voineet itse päättää raja-arvot ja reduktiovaa-
timukset puhdistetun jäteveden laatua kuvaaville parametreille. Kaikissa maissa on 
asetettu vaatimuksia jäteveden orgaanisen aineksen hapenkulutukselle; lisäksi vaa-
timukset kiintoaineelle, fosforille ja typelle ovat melko yleisiä. Käsittelyvaatimukset 
on esitetty joko velvoittavassa kansallisessa lainsäädännössä, osavaltion säädöksinä, 
kansallisina suosituksina tai kunnallisina määräyksinä. 
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1.3  
Eurooppalaiset standardit
Euroopan standardisointiorganisaation CEN:n teknisen komitean TC165 (viemärijär-
jestelmät) alainen työryhmä 41 (WG41) on laatinut alle 50 avl:n pienpuhdistamoita 
koskevan standardisarjan EN 12566, johon sisältyy seuraavat standardit ja tekniset 
raportit:

– standardi EN 12566-1:2000 + A1 Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt (voimassa)
– tekninen raportti CEN/TR 12566-2 Maahanimeyttämöt (julkaistu)
– standardi EN 12566-3:2005 + A1 Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut 

pienpuhdistamot (voimassa)
– standardi EN 12566-4 Esivalmistetuista osista paikalla kootut saostussäiliöt 

(voimassa)
– tekninen raportti CEN/TR 12566-5 Maasuodattamot ja juurakkopuhdistamot 

(julkaistu)
– standardi EN 12566-6 Saostussäiliössä esikäsitellylle jätevedelle tarkoitetut 

pienpuhdistamot (valmisteilla)
– standardi EN 12566-7 Tehdasvalmisteiset jatkokäsittelylaitteet (valmisteilla)

Eurooppalaiset standardit tukevat Euroopan unionin direktiivien keskeisimpiä vaa-
timuksia. Ne tulisi harmonisoida eli ottaa käyttöön jäsenmaissa yksittäiselle standar-
dille asetetun määräajan kuluttua ja samalla sen kanssa ristiriidassa olevat kansalliset 
standardit tulisi poistaa. CEN:n kansainvälisten sääntöjen (International Regulations) 
mukaan kaikki tämän tutkimuksen eurooppalaiset maat ovat sitoutuneet toteutta-
maan nämä standardit.

Taulukko 2. Käsittelyvaatimuksia. Suluissa on esitetty puhdistustaso pilaantumiselle herkillä tai vedenottoon käytetyillä 
alueilla.

Puhdistetun jäteveden raja-arvoja ja reduktioprosentteja

BOD5 [mg/l] COD 
[mg/l]

Kiintoaine 
[mg/l]

Kokonaisfosfori 
[mg/l]

Kokonaistyppi 
[mg/l]

Ammoniakki 
NH3 [mg/l]

Ruotsi 30 1 3 (1) (40)

Norja reduktio
70 (90) % 

reduktio
60 (90) %

Tanska 30 (10) 2 (1,5) NH3 + NH4 - N 
(mg/l) (5)

Ranska 35 30

Saksa 40 3 (25) 150 3 (90) 75 (50) (2)

Itävalta 25 90 NH4 - N (mg/l) 10

Belgia, Vallonia 50/30 4 160/125 4 60/40 4

Belgia, Flanderi 25 (125) 60

Irlanti 20 30 (2) (5) 20

UK Vaihtelee maittain ja alueittain, ei tiukkoja määräyksiä

USA Osavaltiokohtaisia.

esim. Florida 10 10 1 10

Liettua 50 / 30 5

Suomi reduktio 
80 (90) % 1

reduktio
70 (85) % 

reduktio
30 (40) % 

1 BOD7
2 muunneltu BOD5
3 kertanäyte tai 2-h kokoomanäyte
4 kertanäyte / 24-h kokoomanäyte
5 hetkellinen arvo / vuoden keskiarvo
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Taulukko 3. Eri maissa voimassa olevat standardit ja puhdistusmenetelmien hyväksyminen

Saostuskaivot Laitepuhdistamot Maahanimeyttämöt Maasuodattamot

Ruotsi  
< 25 avl

CE-merkintää ei vaadita. 
Voidaan käyttää esim. EN 
12566-1 ja EN 12566-4 + 
lisävaatimuksia

CE-merkintää ei vaadita. 
Voidaan käyttää esim. SS 
EN 12566-3:2005

Voidaan käyttää esim. 
SIS-CEN/TR 12566-
2:2006 tai faktablad 
8147

Voidaan käyttää esim. 
SS EN-12566-5 tai 
faktablad 8147

Norja 
< 50 avl

NS-EN 12566-1/A1 
VA/Miljøblad- 48

NS-EN 12566-3:2009 Hyväksytään 
harkinnan mukaan

Hyväksytään 
harkinnan mukaan

Tanska 
< 30 avl

EN 12566-1 
EN 12566-4 
+ lisävaatimuksia

kansalliset standardit kansalliset standardit kansalliset standardit

Ranska 
< 20 avl

NF EN 12566-1/A1 NF EN 
12566-4

< 20 avl NF EN 12566-
3DTU 64.1

DTU 64.1 DTU 64.1

Saksa 
< 50 avl

DIN EN 12566-1 DIN 
EN 12566-4, DIN 4261-
1 ja DIBt:n kansallinen 
hyväksyntä

DIN EN 12566-3 ja 
DIBt:n kansallinen 
hyväksyntä

DIBt:n kansallinen 
hyväksyntä

DIBt:n kansallinen 
hyväksyntä

Itävalta ÖNORM B 2501-1 EN 12566-3 ja ÖNORM 
B 2501-1

vain biologisen 
puhdistuksen 
jälkikäsittelynä

kasvipuhdistamot: 
ÖNORM B 2505

Irlanti 
< 10 avl

EN 12566-1 EN 12566-3 < avl 10 asti. 
Yli 10 avl puhdistamot 
sarjan EN 12255 mukaan.

UK BS EN 12566-1 BS EN 12566-3

Suomi CE-merkintää ei vaadita 
Voidaan käyttää SFS EN 
12566-1 ja SFS EN 12566-4

CE-merkintää ei vaadita 
Voidaan käyttää SFS EN 
12566-3+A1

Voidaan käyttää RT 
66-10873 tai CEN/
TR 12566-2

Voidaan käyttää RT 
66-10873 tai CEN/TR 
12566-5

Kuva 1. CEN:n työryhmän WG41 asiantuntijat ovat valmistelleet standardisarjan EN 12566 viisi tuotestandardia ja kaksi 
teknistä ohjetta. Kuvassa työryhmän kokous AFNORin tiloissa keväällä 2011.
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2 Ruotsi

Kuten Suomessa, myös Ruotsissa on haja-asutusalueilla paljon kiinteistökohtaisia 
jäteveden käsittelyjärjestelmiä. Arvioidusta 1 miljoonasta kiinteistökohtaisesta järjes-
telmästä noin 55 prosenttia on pysyvien asuntojen ja 45 prosenttia loma-asuntojen yh-
teydessä. Monissa vanhoissa kiinteistöissä jätevesien käsittely on puutteellista, usein 
käsittäen ainoastaan jonkinasteista saostusta. Yleisimpiä jatkokäsittelymenetelmiä 
ovat maahan imeyttäminen ja maasuodatus. Laitoksista, joissa on saostamisen lisäksi 
muita puhdistusvaiheita, noin 17 prosentin arvioidaan toimivan puutteellisesti ja kai-
kista kiinteistökohtaisista jätevedenkäsittelyjärjestelmistä suuri osa on uudistuksen 
tarpeessa (Palm 2005). Tehdasvalmisteiset pienpuhdistamot edustavat markkinoista 
alle 10%:a, mutta ovat jonkin verran yleistymässä. Ruotsin markkinoilla on lukuisia 
pienpuhdistamomalleja, osa suomalaisvalmisteisia. 

Ruotsissa jätevesien käsittelyasioissa sekä menettelytavat että käytössä olevat 
menetelmät ovat melko samantapaisia kuin Suomessa. Jo vuonna 1969 Ruotsissa 
periaatteessa määrättiin, että vesivessasta peräisin olevat jätevedet tulee saostamisen 
lisäksi käsitellä muulla tavalla ennen purkamista vesistöön. Vuonna 1987 julkaistiin 
ensimmäiset kansalliset suositukset enintään 5 kotitaloutta kattaville puhdistuslai-
toksille. Suositukset julkaistiin teknisenä käsikirjana ja ne käsittelivät lähinnä maa-
hanimeytysjärjestelmiä sekä maasuodattamoita.

Vuonna 1999 voimaan tullut Miljöbalken (ympäristökaari) yhdisti aikaisempia ym-
päristölainsäädäntöä sisältäviä lakeja. Miljöbalkenin nojalla jätevedet on käsiteltävä 
siten, että niistä ei aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteistönomistajan 
on tiedettävä jätevesijärjestelmänsä mahdollisesti aiheuttamat riskit. Lisäksi jäteve-
den käsittelyä varten tulee asentaa tarpeelliset suojalaitteet ja toteuttaa sellaiset varo-
toimenpiteet, joita ei katsota kohtuuttomiksi saavutettuun hyötyyn nähden. Muiden 
maiden lainsäädännöstä poiketen jäteveden käsittelyjärjestelmää valitessa tulee ottaa 
huomioon myös ravinteiden kiertokulku ja valita järjestelmä, joka aiheuttaa vähiten 
haittaa ympäristölle.

Joitain vuosia paikallisviranomaisten tuli tulkita ympäristökaarta itsenäisesti kiin-
teistökohtaisten jätevesijärjestelmien lupahakemuksia varten. Jotkin kunnat asettivat 
toiminnallisia puhdistusvaatimuksia, sen sijaan, että olisivat asettaneet määräyksiä 
käytettävistä tekniikoista. Vuonna 2006 annettu Ruotsin ympäristönhoitoviraston Na-
turvårdsverketin yleinen ohje (NFS 2006:7 Naturvårdsverkets allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten) koskien avl 1-25 puhdistamoita täsmensi 
ympäristökaarta sekä ympäristölle vaarallisesta toiminnasta ja terveydensuojelusta 
annettua asetusta (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ja sisälsi 
muun muassa toiminnallisia vaatimuksia. Ohjeistus ei kuitenkaan sisältänyt suosituk-
sia siitä, miten viranomaisten tulisi esimerkiksi lupien ja tarkastusten kanssa toimia. 

Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2008, julkaistiin ohjeistusta täydentävä opaskir-
ja (Små avloppsanläggningar. Handbok till allmänna råd), joka sekään ei kuitenkaan 
vielä kata kaikkia kysymyksiä. Suositusten julkaisemisesta lähtien niitä on otettu 
käyttöön eri kunnissa eri tasoilla, ja vaatimustasot ja tulkinnat vaihtelevat kunti-
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en välillä. Nykyisellä tahdilla haja-asutusalueiden jätevesihuollon parantaminen ja 
uudistaminen tulee arvion mukaan kestämään kauan, ja monet tahot pyrkivätkin 
nopeuttamaan järjestelmien uusimistahtia (af Petersens et al. 2011). Vuonna 2010 
Naturvårdsverket organisoi kampanjan ”Små avlopp – ingen skitsak”, joka pyrki tuo-
maan hajajätevesiasialle näkyvyyttä. Alan laitevalmistajilla on myös yhteistyöryhmä 
”Aktionsgrupp små avlopp”, jolla on myös tiedotuksellisia tavoitteita.

Ruotsin tärkein haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö lis-
tattuna:

– Miljöbalken (MB), SFS 1998:808
– Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), SFS 1998:899
– Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten, NFS 2006:7
– Lagen om allmänna vattenjänster (LAV), SFS 2006:412

Ruotsissa kunta myöntää kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän perustamisluvan. 
Ympäristökaaren nojalla siihen voidaan sisällyttää tiettyjä ehtoja. Pienpuhdistamoa 
varten tarvitaan lupa, jos talossa on vesikäymälä. Lupa voi olla määräaikainen tai 
pysyvä. Pelkkien harmaiden vesien käsittelylle riittää ilmoitus. 25- 2000 avl:n kohteet 
tarvitsevat kunnalta lisäksi ympäristöluvan. Kiinteistönomistaja on vastuussa lupaha-
kemuksen tai rakentamisilmoituksen laatimisesta sekä siitä, että järjestelmä on raken-
nettu hakemuksessa edellytetyllä tavalla. Kiinteistönomistaja on myös vastuussa siitä, 
että järjestelmän rakentaa asiantuntija. Laitteen toimittajan vastuulle jää järjestelmän 
mukana toimitettavat asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. (Länsstyrelserna 2009)

Kuntien yksityiskohtaisemmat kaavat voivat sisältää joitakin jäteveden käsitte-
lyä koskevia vaatimuksia, käsittely voidaan esimerkiksi vaatia hoitamaan yhteisesti 
tai vesivessat voidaan kieltää kokonaan tietyillä alueilla. Periaatteena on kuitenkin 
tapauskohtainen vaatimusten asettaminen, eivätkä kunnat voi asettaa yleisiä, koko 
kunnan alueella voimassa olevia, käsittelyvaatimuksia. Viranomaisten tulee arvioida 
tarvittava käsittelyteho kiinteistön sijainnin ja ympäristön mukaan jokaisessa tapa-
uksessa erikseen. Jokaisella kunnalla tulee olla jätehuoltosuunnitelma, josta käy ilmi 
kuinka muun muassa käymäläjätteet ja liete yksityisistä puhdistuslaitoksista tulee 
käsitellä. Kunnan tulee mahdollisuuksien mukaan luoda edellytykset jätevesijakeiden 
hyötykäytölle. Yksittäisissä tapauksissa voidaan harkinnan mukaan laitoksen varo-
toimenpiteitä lieventää. Myös jätteiden kiertokulkua koskevia vaatimuksia voidaan 
harkinnan mukaan lieventää. (Palm 2005)

Vanhojen kiinteistöjen osalta kunnat tekevät inventointeja ja lähestyvät niiden pe-
rusteella kiinteistönomistajia. Siinä toimitaan usein alueittain, suojelutarpeen kannalta 
tärkeysjärjestyksessä. Jos havaitaan, että kiinteistön järjestelmää tulisi tehostaa, kunta 
antaa sen toteuttamiselle määräajan, yleensä 6-18 kuukautta. Monissa kunnissa toi-
minta on ollut erittäin aktiivista. Osa kunnista perii tarkastuksesta maksun, jonka 
suuruusluokka on 200 euroa. Määräajan ylityksistä määrätään sakko, joka voi olla 
tuhansia euroja.

2.1  

Käsittelyvaatimukset
Ruotsin velvoittava lainsäädäntö ei sisällä tarkkoja käsittelyvaatimuksia kiinteistö-
kohtaiselle jätevedelle, vaan ainoastaan vaatimuksen siitä, että ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle ei aiheudu riskiä tai haittaa. Kuntien tulee tarkastella jokaista lupa-
hakemusta aina erillisinä tapauksina, ja asettaa vaatimukset kyseessä olevan kohteen 
ominaisuuksien mukaan. Vaatimuksia asetetaan ennen kaikkea Naturvårdsverketin 
alle 25 avl:n laitoksia käsittelevän yleisen ohjeen (Allmänna råd) NFS 2006:7 perus-
teella. (Länsstyrelserna 2009)
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Ohjeen mukaan kiinteistökohtaisille jäteveden käsittelyjärjestelmille voidaan aset-
taa kahden tasoisia puhdistusvaatimuksia, perusvaatimusten lisäksi voidaan vaatia 
joko normaalia tai korkeaa ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun tasoa. Korke-
ampaa tasoa vaaditaan noin 10 prosentilla alueista.

Perusvaatimukset

Normaalitaso:
– järjestelmään ei johdeta hulevesiä
– järjestelmä on tiivis, eikä se vuoda (lukuun ottamatta mahdollista 

imeytysosiota)
– järjestelmän toimintaa on yksinkertaista hallita
– järjestelmä rakennetaan siten, että sen huolto ja kunnossapito on helppoa
– järjestelmä rakennetaan siten ja sellaiselle paikalle, että sen toimintaa voidaan 

ylläpitää järjestelmän koko eliniän ajan
– järjestelmän mukana tulee toimittaa käyttö- ja huolto-ohjeet
– järjestelmässä tulee tarvittaessa olla hälytysjärjestelmä häiriöiden varalta
– puhdistetusta jätevedestä tulee voida ottaa näytteitä

Terveydensuojelu

Normaali taso:
– puhdistettu jätevesi ei saa aiheuttaa merkittävästi kasvavaa terveysriskiä, 

hajua tai muuta haittaa
– sivutuotteita, kuten lietettä, tulee käsitellä hygieenisesti

Korkea taso:
– voidaan vaatia lisätoimenpiteitä, kuten paremmin suojattua sijoituspaikkaa

Ympäristönsuojelu

Normaali taso:
– vettä säästävän tekniikan käyttö kiinteistössä
– fosfaatittomien pesuaineiden ja muiden kemikaalien käyttö
– orgaanisen aineksen (BOD7) 90 % reduktio 
– kokonaisfosforin 70 % reduktio
– jätejakeista (esim. liete) peräisin olevien ravinteiden kierrätys tulee olla 

mahdollista
– eläimiin kohdistuva tartuntariski ja muu haitta tulee minimoida

Korkea taso:
– kokonaisfosforin 90% reduktio
– typen 50 % reduktio

Pitoisuuksina reduktiovaatimukset vastaavat normaalilla tasolla 30 mg/l orgaanista 
ainesta (BOD7) ja 3 mg/l fosforia sekä korkealla tasoilla 1 mg/l fosforia ja 40 mg/l 
typpeä lähtevässä jätevedessä. Reduktioon perustuvat puhdistusvaatimukset eivät 
päde laitoksille, jotka käsittelevät pelkästään harmaita vesiä. (NFS 2006:7)

Nykyisin haja-asutuksen jätevesiasioiden kansallinen ohjaus kuuluu kesällä 2011 
perustetulle, Havs- och vattenmyndigheten, HaV, jonka päätoimipaikka on Göte-
borgissa.
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2.2  

Standardit ja muut tekniset vaatimukset
Käsittelyvaatimusten lisäksi myös kiinteistökohtaisille järjestelmille asetetut tekniset 
vaatimukset ovat Ruotsissa tällä hetkellä pitkälti kunnissa tapauskohtaisesti päätet-
tävissä. Lainsäädännössä ei ole velvoittavia määräyksiä järjestelmien teknisestä to-
teutuksesta, kunhan ne vastaavat yleisiä hygienia- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia. 
Naturvårdsverketin Allmänna råd 2006:7 sisältää säädöksiä lähinnä jätevesijärjestel-
män sijainnista kiinteistön alueella suhteessa vedenottamoihin ja vesistöihin. Vaati-
mukset sijainnille riippuvat siitä, onko tiiviyttä testattu jonkin standardin tai muun 
menettelytavan mukaan vai ei. Myös muiden kuin eurooppalaisten tai kansallisten 
standardien mukaisten järjestelmien käyttö on sallittua.

1980-luvun alussa Ruotsissa laadittiin standardit tehdasvalmisteisten saostuskai-
vojen hydraulisen toimivuuden testausmenetelmistä ja niille asetettavista muista 
vaatimuksista. Testauksia on suorittanut tutkimusinstituutti Statens provningsans-
talt ja tyyppihyväksynnän laitteille antaa sen tytäryhtiö SP SITAC. Ilman testaus-
ta hyväksytään perinteisten mittojen mukainen kolmiosainen saostuskaivo, jonka 
toimivuudesta on tietoa pitkältä ajalta. Markkinoilla tyyppihyväksytyt laitteet ovat 
hallitsevia ja niitä on kaikilla merkittävillä valmistajilla.

Allmänna rådissa todetaan imeytyskenttien ja maasuodattamoiden osalta nor-
maalialueiden vaatimusten orgaaniselle ainekselle ja fosforille täyttyvän, jos ne on 
perustettu hyvän tavan, esim. CEN/TR-12566-2:2006 ja prEN-12566-5 tai faktablad 
8147, mukaan. Huomioitava kuitenkin on, että nämä menettelyt ottavat huomioon 
ainoastaan laitoksille asetetut vaatimukset ravinnekuormasta. Lupahakemusta var-
ten vaaditaan maasuodattamoiden yhteydessä yleensä maaperätutkimuksia. (NFS 
2006:7) Käytännössä maasuodattamoissa on ryhdytty käyttämään fosforin poiston 
tehostusmenetelmiä korkean vaatimustason alueilla. Laitevalmistajilla on myös usei-
ta erikoisrakenteita, joita käyttäen imeytys onnistuu myös maaperäolosuhteissa, jotka 
eivät täytä perinteisesti käytettyjä edellytyksiä.

2.3  

Testaus
Naturvårdsverketin yleisten ohjeiden (NFS 2006:7) mukaan laitoksen voidaan odot-
taa saavuttavan edellä esitetyt käsittelyvaatimukset jos ne on saavutettu laitoksen 
toimintatestissä, esimerkiksi seuraavien standardien

– SS EN 12566-3:2005
– SS EN 12566-4
– prEN 12566-6
– prEn 12566-7
– tai muiden vastaavien testien, esim. kansallisten standardien, mukaisesti

Riittävä puhdistusteho voidaan osoittaa myös muilla asiantuntijan suorittamilla 
testeillä.

Ruotsissa on äskettäin aloitettu eurooppalaisen standardin EN 12566-3 mukaiset 
pienpuhdistamoiden testaukset. Aiemmin 2000-luvun alkupuolella Stockholm Vatte-
nin projektissa Bra små avlopp suoritettiin varsin kattavia ja luotettavia seurantatut-
kimuksia useille pienpuhdistamoille todellisissa käyttökohteissa. Projektin tiimoilta 
myös kunnat ovat suorittaneet jonkin verran seurantaa ja lisäksi laitevalmistajat ovat 
testauttaneet puhdistamojaan muissakin maissa.

Naturvårdsverket on ehdottanut testimenetelmien luokittelua neljään luokkaan 
luotettavuuden mukaan. Parhaassa luokassa olisi Ruotsia vastaavissa olosuhteissa 
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suoritettu riippumattoman tahon suorittama pitkäkestoinen testi, huonoimmassa 
luokassa esimerkiksi puutteellinen muutamaan näytteeseen perustuva valmistajan 
itse suorittama testi. (Naturvårdsverket 2008b)

Kuva 2. CEN:n työryhmä WG41 kävi tutustumassa ruotsalaisen laitevalmistajan (FANN) tuotantoon kokouksensa yhtey-
dessä kesällä 2011.

2.4 

Ylläpito ja huolto
Ennen laitoksen käyttöönottoa on suoritettava asennustarkastus. Lupahakemukseen 
on liitettävä piirustukset ja tekniset kuvaukset sekä huolto- ja omavalvontaohjelmaa 
koskeva ehdotus. Pienpuhdistamon mukana tulee olla toimittajan käyttö- ja huolto-
ohjeet sekä päiväkirja, joissa on tarvittavat tiedot laitoksen toiminnan varmistami-
seksi. Lisäksi laitteen myyjän on toimitettava tietoa laitoksen puhdistuskapasiteetista 
fosforin, typen ja orgaanisen aineksen (BOD7) sekä saastuttavien aineiden osalta.

Kiinteistönomistajan on käytettävä ja ylläpidettävä laitostaan ohjeiden mukaan ja 
pidettävä päiväkirjaa puhdistamolle tehdyistä toimenpiteistä, kuten näytteenotoista 
ja kemikaalitäytöistä. Laitepuhdistamoiden säännöllinen huolto tulee suorittaa asian-
tuntijan toimesta. Kiinteistönomistaja on kuitenkin vastuussa siitä, että laitoksen toi-
minta täyttää sille asetetut vaatimukset. Passiivinen laitos (kuten maahanimeyttämö) 
tulee tarkistaa kymmenen vuoden välein. Häiriöherkkää tekniikkaa käyttävä laitos 
tulisi tarkastaa vuosittain. Tarkastuksen ei välttämättä tarvitse sisältää näytteenottoa. 
Vaikka lainsäädännössä on määräys tarkastustiheydestä, tarkastuksia ei luultavasti 
tehdä säännöllisesti. Eräässä kunnassa toteutetun valvontahankkeen raportin mu-
kaan useat kiinteistönomistajat eivät myöskään noudata laissa asetettuja vaatimuksia 
huollosta ja sen kirjaamisesta (Forsberg & Gustafsson 2008). Yleensä valvontakäyntejä 
tehdään, jos pienpuhdistamon toimimattomuus havaitaan esimerkiksi hajun perus-
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teella. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia näytteen ottamista. Uhkasakon 
asettaminen on myös mahdollista.

Jätevesijakeiden ravinteita tulee hyödyntää keräyksen, käsittelyn, varastoinnin ja 
käytön avulla. Kierrätyksestä ja keräyksen järjestämisestä vastaa ensisijaisesti kunta, 
kiinteistönomistajan hoidettavaksi jää keräysmaksun suorittaminen. Virtsan ja kom-
postoidun lietteen hyötykäyttöä varten omalla kiinteistöllä tarvitaan poikkeuslupa 
kunnalta.

2.5  
Kuivakäymälät
Kuivakäymälät ovat melko yleisiä loma-asunnoissa. Osa kunnista on asettanut niille 
säädöksiä.
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3 Norja

Kuten Suomessa ja Ruotsissa, myös Norjassa suuri osa väestöstä asuu haja-asutus-
alueilla. Noin 900 000 ihmistä asuu kunnallisen viemäröinnin ulkopuolella, ja lisäk-
si noin 400 000 loma-asunnolla jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Norjassa 
onkin noin 300 000 kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelylaitosta, joista pieni, mutta 
yhä kasvava osuus on laitepuhdistamoita. Maapuhdistamoiden katsotaan silti olevan 
paras puhdistusmenetelmä, sillä se on tehokas ja halpa käytössä. (Johannessen 2010)

Kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä säädellään lähinnä vuonna 2004 voimaan 
tulleessa asetuksessa päästöjen rajoittamisesta (Forskrift om begrensning av foru-
rensning (forurensningsforskriften) FOR 2004-06-01 nr 931), jossa on oma kappa-
leensa avl:a 50 pienemmille puhdistamoille. Asetuksessa määritellään vähimmäis-
vaatimukset puhdistamoiden tekniselle toteutukselle, jäteveden käsittelylle sekä 
huollon ja ylläpidon järjestämiselle. Yleisesti Norjan lainsäädännössä tarkastellaan 
haja-asutusalueiden jätevesien aiheuttamaa riskiä suhteessa purkuvesistön tilaan ja 
hyöty-kustannussuhteeseen.

Norjan lainsäädännön keskeisimmät kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn 
liittyvät lait ja ohjeistukset:

– FOR 2006-12-15 nr 1446: Forskrift om rammer for vannforvaltningen
– LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven)
– LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene 

[kommunehelsetjenesteloven]
– FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern
– FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(Drikkevannsforskriften)
– FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften)
– LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

(Forurensningsloven)
– Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Teknisk veiledning. Foreløpig utgave 

(NORVAR-rapport 107/2000).

Aiemmat 1980-luvulla päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen perusteella laa-
ditut viranomaisohjeet suosittelivat maahan imeytystä ensisijaiseksi haja-asutuksen 
jätevesien käsittelyratkaisuksi. Ne sisälsivät tietoa myös imeytyksen paikanvalinnasta 
ja mitoituksesta. Jos imeytys ei ollut mahdollista, oli rakennettava joko maasuodatin 
tai testattu ja tyyppihyväksytty tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo. Ensimmäiset 
normit pienpuhdistamoiden testaamismenetelmäksi julkaistiin Norjassa jo 1980-lu-
vulla. Myös testaustoiminta organisoitiin jo varhain ja Norjan markkinoilla on useita 
siellä testattuja ja hyväksyttyjä puhdistamoita. Viranomaisten tekemässä testausnor-
missa puhdistamot jaettiin kolmeen luokkaan purkuvesistön herkkyyden mukaan ja 
kussakin luokassa oli vaatimus lähtevän veden orgaanisen aineksen hapen kulutuk-
selle tai fosforille tai molemmille.
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Vuodesta 2004 lähtien lainsäädäntö on velvoittanut käyttämään pienpuhdista-
moiden suunnittelussa ja toteutuksessa kulloinkin voimassa olevia standardeja. Sa-
ostuskaivojen ja laitepuhdistamoiden tulee siten olla eurooppalaisten standardien 
mukaisia. Kunnat voivat asettaa vaatimuksia esimerkiksi rakentajien ja laitosten 
käyttäjien pätevyydestä sekä asettaa tiukempia käsittelyvaatimuksia ja vaatimuk-
sia puhdistamoiden ylläpidolle ja huollolle. Tavoitteet vesistöjen tilalle annetaan 
valtakunnallisesti. Tarvittavat jätevedenkäsittelymenetelmät ja niiden toteutuksen 
ja käytön valvontamenettely määritetään ainakin periaatteessa purkuvesistön sie-
tokyvyn mukaan. Kunta on vastuussa toteutuksen toimeenpanosta ja valvonnasta. 
Lupamenettelyyn ja valvonnan toteutukseen on panostettu tukemalla kuntia ja mää-
rittelemällä selkeästi niiden tehtävät.

Kunta on lupaviranomainen alle 1000 avl:n kohteissa.. Alle 15 avl:n kohteet eivät 
pääsääntöisesti tarvitse päästölupaa, vaan ilmoitus riittää. Kunta antaa ympäris-
tönsuojelumääräyksissään ohjeet alle 15 avl:n kohteiden jäteveden puhdistuksesta. 
Lääninhallinto on valitusten käsittelijä ja lausunnon antaja kohteissa, joiden avl on 
yli 15. Kohteen puhdistamattomien jätevesien suurin viikoittainen keskiarvo määrää 
asukasvastineluvun. Osa kunnista laskuttaa lupahakemuksen käsittelystä, jonka kus-
tannukset ovat yleensä noin 3000-6000 kruunua (avlop.no). Kunta voi periä maksuja 
myös tarkastuskäynneistä. Toisaalta kunnalla on velvollisuus huolehtia saostus- ja 
umpikaivojen tyhjennyksestä.

Valvontaviranomaisia ovat kunta sekä aluehallinto, joka määrittelee, mitä tietoa 
kuntien on kerättävä ja luovutettava. Tarkastustoiminnasta suositellaan laadittavak-
si tarkkailuohjelma. Kunnan viranomaisten tarkastuskäynnit kiinteistöillä voidaan 
tehdä ennalta ilmoittamatta. Kiinteistönomistajalla tulee olla asiantuntijan laatima 
todistus siitä, että jätevesien käsittelyjärjestelmä vastaa viranomaisten vaatimuksia. 
Puhdistamoiden myyjiltä voidaan vaatia vuosiraportit myydyistä laitteista ja pääs-
tötarkkailusta voidaan antaa menetelmämääräyksiä. Päästöjen ja vesistön tarkkailu 
muodostavat perustan kunnan antamille määräyksille ja myös saavutetuille tulok-
sille, jotka raportoidaan lääninhallinnolle.

3.1  
Käsittelyvaatimukset
Asetuksessa päästöjen rajoittamisesta (FOR 2004-06-01 nr 931) on määritelty käsitte-
lyvaatimukset purkuvesistön käytön ja tyypin mukaan. Noin puolet Norjan sisäve-
sistöistä on luokiteltu normaaleiksi ja puolet herkiksi alueiksi. Vesistö luokitellaan 
herkäksi, jos se on muun muassa rehevöitynyt tai riskissä rehevöityä, sen viipymä 
on pitkä tai sitä käytetään vedenottoon. Vähemmän herkäksi voidaan luokitella 
merialue, jolle jätevesi ei aiheuta merkittävää riskiä. Taulukossa 4 on eritelty käsitte-
lyvaatimukset aluetyyppien mukaan.

Taulukko 4. Käsittelyvaatimukset reduktioprosentteina aluetyyppien mukaan (FOR 2004-06-01 nr 
931)

Normaalit ja herkät alueet Vähemmän 
herkät alueet

Parametri Käyttöintressi 
(vedenotto)

Ei 
käyttöintressiä, 
ravinneherkkä

Ei 
käyttöintressiä, 
ei ravinneherkkä

BOD5 90 % 70 % 70 % –

Fosfori 90 % 90 % 60 % –

Kiintoaine – – – 20 % /180 mg/l
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Puhdistustulos arvioidaan vuoden keskiarvona. Käsittelyvaatimukset eivät päde 
pelkille harmaille vesille, vaan niille vaatimuksena on käsittely maahan imeyttämäl-
lä tai vastaavalla tavalla. Vähemmän herkiksi luokitelluilla alueilla harmaat vedet 
voidaan purkaa suoraan vesistöön. Alle 15 avl:n laitoksille kunnat voivat tarpeen 
mukaan asettaa omia, yllä olevat vaatimukset korvaavia, puhdistusvaatimuksiaan. 
Jos kunnat haluavat asettaa tiukempia puhdistusvaatimuksia, tulee niiden perustua 
olemassa olevaan ongelmaan tai riskiin purkuvesistössä tai vesistön käyttäjien etuun. 
Vähemmän herkillä alueilla vaatimukset ovat hyvin lieviä ja käytännössä jäteveden 
käsittelyjärjestelmä voi olla pelkkä saostuskaivo. 

3.2  
Standardit ja tekniset vaatimukset
Asetuksessa päästöjen rajoittamisesta (FOR 2004-06-01 nr 931) todetaan, että pienpuh-
distamoiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee käyttää ”yleisesti tunnettua ta-
paa”, jolla tarkoitetaan kulloinkin voimassa olevia ja Norjassa käytettyjä standardeja. 
Tehdasvalmisteisten laitepuhdistamoiden ja saostuskaivojen tulee olla Norjan oloihin 
mukautettujen standardien NS-EN 12566-3 ja -1 mukaisia. EN12566-1 standardin 
lisäksi saostuskaivot tulisi suunnitella ja rakentaa ohjeen VA/Miljøblad- 48 mukaan. 
Ohjeessa määritellään muun muassa saostuskaivojen mitoitus. Laitepuhdistamoita 
koskevaan standardiin NS-EN 12566-3 on lisätty kansallinen liite NA:2009, joka si-
sältää muun muassa käsittelyvaatimuksia. Markkinoille tuomista varten laitepuh-
distamoilta vaaditaan tutkimusinstituutti Sintef Byggforskin myöntämä tyyppihy-
väksyntä, jota varten laitepuhdistamon tulee täyttää standardin ja kansallisen liitteen 
vaatimukset. Tyyppihyväksyntä on voimassa viisi vuotta kerrallaan. 

Maapuhdistamoiden, imeytyskenttien, kosteikkopuhdistamoiden ja hiekkasuo-
dattimien teknisestä toteutuksesta ei ole kansallisia vaatimuksia. Niiden mitoitus 
ja sijainti tulee määrittää jäteveden määrän ja maaperän ominaisuuksien mukaan. 
Kunnat voivat oman harkintansa mukaan vaatia maapuhdistamoille, imeytyskentille 
ja hiekkasuodattimille rakennustapaohjeen VA/Miljo-Blad nr.59 (suljetut suodatin-
järjestelmät) ja kosteikoille ohjeen VA/Miljo-Blad nr.49 mukaista suunnittelua. Hiek-
kasuodattimilta voidaan lisäksi vaatia vuonna 1992 annetussa asetuksessa (Forskrift 
om utslipp fra separate avløpsanlegg) kuvailtua rakentamistapaa.

Harmaiden vesien käsittelyjärjestelmien teknisestä toteutuksesta ei myöskään ole 
säädetty kansallisessa laissa. Norjalainen yliopisto UBM (Universitetet for miljø- og 
biovitenskap) ja Norjan maatalouden ja ympäristön tutkimusinstituutti Bioforsk 
ovat kuitenkin laatineet uuden standardin vapaa-ajanasuntojen harmaiden vesien 
käsittelyjärjestelmille. Standardin perustana on käytetty eurooppalaista standardia 
EN12566-3:2005. Bioforsk suosittelee, että kunnat vaatisivat standardin mukaista 
testausta.

3.3  

Testaus
Laitepuhdistamot tulee testata ja tyyppitestata standardin NS-EN 12566-3 mukaan, 
jolloin ne saavat CE-merkinnän. CE-merkinnästä huolimatta kunnat voivat käyttää 
omaa päätäntävaltaansa laitepuhdistamoiden hyväksynnän suhteen.

Valtion rakennushallinto (Bygningstekniske Etat) hyväksyy ja ilmoittaa testejä 
suorittavat elimet. Tällä hetkellä norjalainen tutkimusinstituutti Sintef Byggforsk 
suorittaa teknistä valvontaa ja kontrolloi laitetoimittajien dokumentointia. Laitepuh-
distamoiden toimittajien tulee saada Sintefiltä todistus siitä, että puhdistamo vastaa 
päästöjen rajoittamisasetuksen vaatimuksia.
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3.4  

Ylläpito ja huolto
Laitepuhdistamon toiminnan osoittamiseksi vaaditaan toimittajan tai muun asiantun-
tijan kanssa tehty kirjallinen huoltosopimus. Sopimuksessa tulee määritellä seuraavat 
asiat: huoltokertojen määrä vuodessa, kerralla suoritettavat toimenpiteet, varasuun-
nitelma toimintahäiriön varalta, vuosittainen kunnalle toimitettava raportointi huol-
losta ja lietteen käsittelystä, varaosien toimitus sekä mahdolliset muut puhdistamon 
toimintavarmuuteen vaikuttavat seikat.

Saostuskaivot tulee tyhjentää joka toinen vuosi varsinaisissa asunnoissa ja joka 
neljäs vuosi loma-asunnoissa. Tyhjennys maksaa noin 2000 kruunua.

3.5  

Kuivakäymälät
Kuivakäymälöitä ei mainita pienpuhdistamoita säätelevässä asetuksessa päästöjen 
rajoittamisesta. Kunnat voivat asettaa vaatimuksia kuivakäymälöille rakennuslain 
perusteella (plan- och bygningsloven). Erilaiset kuivakäymälät, erityisesti kompos-
toivat käymälät, ovat yleisiä varsinkin tunturialueiden loma-asunnoissa.

Lähteet
FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (Laki päästöjen rajoittamisesta). 

Saatavissa: www.lovdata.fi
Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Veiledning til kommunene. SFT rapport 1741/200. 

1.9.2000
Johannessen, E. 2010. Function control of on-site wastewater treatment plants in the Morsa Watershed. 

COWI (Consultancy within Engineering, Environmental Science and Economics) presentation. Saata-
vissa: http://www.morsa.org/pdf/280410_presentasjon_funksjonskontroll_100322_johannessen.pdf 
www.avlop.no

Tyyppihyväksytyt laitepuhdistamot: http://www.sintefcertification.no/Drilldown.aspx?sectionId=11&
portalMenuId=69&nodeId=2265&level=2&isLast=True

vanhan tyyppihyväksynnän mukaan hyväksytyt: http://www.sintefcertification.no/Drilldown.aspx?se
ctionId=11&portalMenuId=69&nodeId=2375&level=2&isLast=True
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4 Ranska

Ranskassa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien varassa on noin 20 % asukkaista, 
joka tarkoittaa noin neljää miljoonaa kiinteistöä. Aiemmin WC-vedet ja harmaat vedet 
käsiteltiin usein erikseen. WC-vedet johdettiin joko saostuskaivoon tai umpisäiliöön 
ja harmaat vedet suoraa vesistöihin. Nykyään jätevedet käsitellään yleensä yhdessä 
ja yleisin käytetty menetelmä on saostaminen, jota seuraa maahan imeytys. Vuosit-
tain myydään arviolta 200 000 kiinteistökohtaista saostuskaivoa, joiden valmistajia 
on Ranskassa lukuisia. Saostuskaivojen materiaaleista yleisin on polyeteeni, mutta 
myös lujitemuovisia ja betonisia tehdasvalmisteisia saostuskaivoja on markkinoilla. 
Lainsäädäntö asettaa jätevedenpuhdistukselle tiettyjä vaatimuksia. Arvion mukaan 
suurin osa järjestelmistä ei täytä nykyisiä vaatimuksia. Asian korjaamiseksi Ranskassa 
aiotaan laajentaa kunnallisen viemäröinnin kattavuutta ja toimeenpanna tehokasta 
valvontaa.

Vuonna 2010 voimaan tullut uusi ympäristölaki, niin kutsuttu Grenelle 2, yhdisti 
ja selkeytti aiempaa lainsäädäntöä. Siinä määritellään linjaukset kiinteistökohtais-
ten jätevesijärjestelmien kuntoon saattamiselle. Linjausten toimeenpanon apuvä-
lineeksi on laadittu kansallinen toimintasuunnitelma (Le plan d’actions national 
pour l’assainissement non collectif) 2009-2013. Lisäksi Ranskan ympäristöasioista 
vastaava ministeriö (nykyinen Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement) on vuonna 2009 laatinut kiinteistökohtaista jäteve-
denkäsittelyä käsittelevän määräyksen (Arrêté ”prescriptions techniques”), jossa 
käsitellään yleisiä periaatteita, puhdistusvaatimuksia ja laitteille asetettuja teknisiä 
vaatimuksia. Määräys koskee järjestelmiä, jossa orgaanisen jätteen bruttokuorman 
BOD5 on 1,2kg/vrk (vastaa avl:a 20) tai sen alle. Samalla laadittiin määräykset myös 
pienpuhdistamoiden päästölupamenettelystä (Arrêté ”agrément vidanges”) ja val-
vonnasta (Arrêté ”contrôle des installations”). Säädökset sisältävät vaatimuksia muun 
muassa pienpuhdistamoille.

Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelymääräyksen yleiset vaatimukset ovat sa-
mankaltaisia, kuin muissakin Euroopan maissa. Määräyksen mukaan yksityiset jä-
teveden käsittelyjärjestelmät eivät saa aiheuttaa riskejä terveydelle, eivätkä saastu-
misvaaraa pohja- tai pintavesille, erityisesti vedenottoon tai muuhun ihmiskäyttöön 
tarkoitetuille. Niissä ei myöskään saa ilmetä hajuhaittoja tai infektiotauteja levittävien 
hyönteisten pesiytymistä. Yleisten vaatimusten lisäksi määräys sisältää joitain tekni-
siä vähimmäisvaatimuksia, mutta ne eivät ole kovin yksityiskohtaisia.

Laitepuhdistamoille vaaditaan ministeriön myöntämä hyväksyntä (agrément). 
Hyväksyntää varten niiden tulee läpikäydä testausmenettely. Uusille laitteille testaus 
kestää 15 kuukautta ja CE-merkityille laitteille 3 kuukautta. Tiedot uusista hyväksy-
tyistä puhdistamoista julkaistaan Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä (Journal 
Officiel). Ranskan jätevesien käsittelystä ja ympäristöstä vastaavat ministeriöt yl-
läpitävät nettiportaalia (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/), josta löytyy kattavasti tietoa kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta. 
Portaali on suunnattu kiinteistönomistajille, kunnille ja yrityksille.
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Ranskassa kunta on vastuussa alueensa jätevedenkäsittelystä, mukaan lukien yksi-
tyiset järjestelmät, ja voi tarpeen vaatiessa täydentää järjestelmille asetettuja teknisiä 
vähimmäisvaatimuksia. Jätevesijärjestelmän perustamista varten tarvitaan lupa kun-
nalta. Usein lakien toimeenpanoa toteuttamaan nimitetään asiantuntijoista koostuva 
elin, jota kutsutaan yleisesti lyhenteellä SPANC (Service Public de Assainissement 
Non Collectif). Vuodesta 1992 lähtien kunnilla on ollut vesilain (La loi sur l’eau du 
3 janvier 1992) perusteella tehtävänä tarkastaa pienpuhdistamoita. Kaikki yksityi-
set jätevesijärjestelmät on määrätty tarkistettavaksi vuoteen 2012 mennessä. Tämän 
jälkeen puhdistamot tarkastetaan vähintään joka kymmenes vuosi. Tarkastuksen 
yhteydessä tutkitaan järjestelmän toimivuus, sijainnin sopivuus ja maaperän omi-
naisuudet. Kiinteistönomistajilla on tarkastuksen jälkeen neljä vuotta aikaa korjata 
havaitut ongelmat. Tarkastukset kustannetaan maksulla, joka on noin 50–250 euroa 
vuodessa. (SNIFFER 2010)

4.1  

Käsittelyvaatimukset
Ympäristöasioista vastaavan ministeriön laatiman määräyksen mukaan muissa kuin 
maapuhdistamoissa käsitelty jätevesi ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

– Kiintoaine 30 mg/l
– BOD5 35 mg/l

Maapuhdistamoille ei ole asetettu puhdistusvaatimuksia, ainoastaan teknisiä vähim-
mäissäännöksiä. Kunta voi tarpeen vaatiessa täydentää vaatimuksia. Jos jäteveden 
puhdistusjärjestelmän sijoituspaikka täyttää tietyt ehdot, on esikäsittelyn jälkeen 
maaperän avulla tapahtuva jätevesien kiinteistökohtainen käsittely suositeltavin 
puhdistusmenetelmä. Jos maaperä ei ole soveltuva jäteveden imeyttämiseen, jäteve-
det ojitetaan ja ohjataan pintavesiin. Jos johtaminen pintavesiin ei ole mahdollista, 
voidaan käyttää imeytyskaivoja. Mustat ja harmaat vedet tulee uusissa laitoksissa 
käsitellä aina yhdessä. (Arrêté ”prescriptions techniques”)

4.2  

Standardit ja tekniset vaatimukset
Ranskassa CE-merkintä on ollut harmonisoidun standardin NF EN-12566-3 alaisille 
laitepuhdistamoille pakollinen vuodesta 2007 lähtien. CE-merkintä takaa tuotteen 
olevan rakennustuotedirektiivin mukainen, mutta se ei riitä puhdistusvaatimusten 
täyttämisen osoittamiseksi. Laitepuhdistamoille vaaditaan lisäksi sertifiointia ympä-
ristöministeriöltä (nykyinen Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement), jota varten CE-merkittyjä laitteita testataan 3 kuukautta. 
Laitteita, joilla ei ole CE-merkintää, testataan ohjelmalla, joka on lähes standardin EN 
12566-3 mukainen.

Kansallisten vaatimusten tulisi olla yhteensopivia standardisarjan EN 12566 kans-
sa, mutta Ranskan viranomaiset ovat pitäneet standardia NF EN 12566-3 puutteelli-
sena. Ranskassa käytetäänkin NF EN 12566-3 lisäksi ilmeisesti sitä edeltävää kansal-
lista standardia DTU (XP)-64.1 (Normalisation francaise, P 16-603, Decembre 1992, 
Référence DTU 64.1). Saostuskaivoille on voimassa harmonisoidut standardit NF EN 
12566-1/A1 ja NF EN 12566-4. Maahan imeytykselle ja maasuodattimille on käytössä 
kansallinen standardi DTU 64.1, joka sisältää määräyksiä ja ohjeita saostuskaivon 
sekä erilaisten jätevesien maahan imeytyksen menetelmien ja maasuodattimien si-
joituksesta, mitoituksesta, rakenteista ja rakentamisesta. Lisäksi menetelmän valintaa 
kuvataan useilla lohkokaavioilla.
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Jätevedet voidaan käsitellä myös muilla ympäristö- ja terveysasioista vastaavien 
ministerien hyväksynnän saaneilla laitteilla sen jälkeen, kun ministerien yhdessä 
nimittämä elin on suorittanut teknisen arvioinnin tai kun vastaava arviointi on suori-
tettu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on allekirjoittanut nk. eurooppalaiset 
monenväliset sopimukset. Lista teknisen arvioinnin suorittavista organisaatioista ja 
muut oleelliset tiedot julkaistaan Ranskan virallisessa lehdessä. 

Kuva 3. Suurilla ranskalaisilla laitevalmistajilla on omia tutkimus- ja testauslaitoksia. Kuvassa EPARCOn testikenttä 
Mèzessä Etelä-Ranskassa.

4.3  
Testaus
Laitepuhdistamoiden hyväksymiseksi Ranskassa on kaksi eri menettelytapaa, toinen 
laitteille ilman CE-merkintää ja toinen CE-merkityille laitteille. CE-merkittyjen laittei-
den ja sellaisten laitteiden, joita markkinoidaan laillisesti toisessa EU-maassa, tulee 
käydä läpi yksinkertaistettu testausmenettely, joka kestää 3 kuukautta. Testauksia 
suorittavat valtion tutkimusinstituutti CERIB ja yksityinen tutkimuslaitos CSTB.

Laitteiden, joilla ei ole CE-merkintää, testi voidaan suorittaa joko laboratoriossa 
tai oikeassa kohteessa. Testi eroaa EN 12566-3 siten, että testausohjelmassa vaaditaan 
nimellisvirtaamajaksoilla enemmän näytteenottoja, ja se sisältää kaksi lisäjaksoa, yli-
kuormitukselle ja alhaisen käytön kuormalle. Päivittäinen virtaamaprofiili on sama. 
Käynnistymisvaiheeseen kuluva aika ei ole valmistajan vapaasti päätettävissä, vaan 
sen tulee olla 4-8 viikkoa. Standardissa EN 12566-3 vaadittujen muuttujien lisäksi 
seurataan lietteen tuottoa ja ilman lämpötilaa. Tulevan jäteveden vahvuuden tulee 
olla standardin EN 12566-3 rajojen korkeammasta päästä.
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4.4  
Ylläpito ja huolto
Kiinteistön omistaja vastaa yksityisten jätevedenkäsittelyjärjestelmien ylläpidosta. 
Jäteveden käsittelyjärjestelmän toteutuksen tai kunnostuksen yhteydessä kiinteis-
tön omistajalle tulee antaa käyttöopas, jossa selvitetään järjestelmän asennustyyppi, 
toteutusolosuhteet, toiminta ja huolto sekä selvitetään takuut. Umpisäiliöt ja sa-
ostuskaivot tulee tyhjentää niin usein, että ne ovat korkeintaan puolillaan lietettä. 
Lietteen tyhjennyksen saavat suorittaa vain alueellisen hallinnon (préfet) rekisteröi-
mät yritykset. Ylläpidossa ja huollossa tulee varmistaa laitteistojen asianmukainen 
toiminta ja hyvä kunto. Kaikista tyhjennyksistä ja muista huolloista tulee pitää kirjaa. 
Kunnan viranomainen tekee tarkastuksen keskimäärin kerran neljässä vuodessa. 
(Arrêté ”contrôle des installations”)

4.5  

Kuivakäymälät
Kuivakäymälät ovat olleet Ranskassa virallisesti sallittuja vasta syyskuusta 2009 
lähtien. Määräyksen mukaan niistä ei saa aiheutua haittaa naapurustolle eikä pinta- 
tai pohjavesien saastumista. Keräyssäiliön ja kompostiastian tulee olla vesitiiviitä. 
Kompostiastian tulee lisäksi olla ilmatiivis. Lisäksi käytöstä aiheutuvat sivutuotteet 
on hyödynnettävä paikanpäällä, eli käytännössä kompostoitava. Tiukkojen määrä-
ysten vuoksi kuivakäymälöitä ei juuri rakenneta itse. (Ympäristö-, energia-, kestävän 
kehityksen ja aluesuunnittelun ministeriön määräys)

Kuivakäymälöitä käytetään Ranskassa lähinnä ensisijaisissa asunnoissa. Noin 
3000-6000 kiinteistössä on käytössä kuivakäymälä. Alalla toimii monia järjestöjä (60 
listattu), yritykset tarjoavat erityisesti kuivakäymälöiden vuokrausta yleisötapahtu-
mia varten (40 listattu). Kuivakäymälöiden markkinat ovat Ranskassa vielä melko 
pienet ja useimmiten asuinrakennusten yhteydessä käytössä on itse rakennetut mallit. 
Useimmat markkinoilta saatavat valmiit mallit ovat maahantuotuja. Muutamat rans-
kalaiset yritykset tarjoavat kompostikäymälöitä ja yksi yritys separointiin perustuvaa 
käymälää. (TDM 2010)

Lähteet
TDM. 2010. Household Dry Toilets. An overview of current theory and practice in various countries, 

with suggestions for supporting the sector in France. Summary. Toilettes du Monde. Saatavissa: 
http://www.toilettesdumonde.org/file/TDM_Household%20Dry%20Toilets_%20Summary2010.pdf

2009. Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à 1,2 kg/j de DBO5 NOR: DEVO0809422A http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/ haja-asutusalueiden jätevesihuolto-portaali

Assainissement non collectif. Les réglés clés. 2010 (esite) http://www.assainissement-non-collectif.
developpement-durable.gouv.fr/
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5 Saksa

Saksa on liittotasavalta, jonka osavaltioilla on melko suuri itsemääräämisoikeus ym-
päristönsuojelun ja jätevesihuollon toteuttamisessa. Liittotasavallan hallinto vastaa 
ympäristönsuojeluun ja vesivarojen hallintaan liittyvän lainsäädännön puitteista. 
Toteutuksesta vastaa ympäristöasioita hoitava ministeriö (Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit). Ympäristövirasto (Umweltbunde-
samt), hydrologian instituutti (Bundesanstalt für Gewässerkunde) ja muut virastot 
tukevat ja neuvovat hallitusta. Osavaltioiden vastuulle jää vesivarojen säännöstely, 
jätevesien käsittely ja vesivarojen hallinta kokonaisuutena. Osavaltiot säätävät lakeja 
ja julkaisevat määräyksiä kansallisen lainsäädännön puitteissa. Monilla osavaltioilla 
on erityisiä määräyksiä pienpuhdistamoille, jotka voivat vaihdella osavaltiosta toi-
seen. Monet osavaltiot myöntävät pienpuhdistamon perustamiseksi ja uudistamiseksi 
avustusta. Perinteisesti vedenhankinta ja jäteveden käsittely ovat kuntien tehtäviä 
ja kuntien päätäntävalta vaihtelee osavaltioittain. Liittotasavallan lait edellyttävät 
kunnilta jätevesien hallintaa koskien tiettyjä velvollisuuksia. (Dammann)

Saksan jälleenyhdistymisen aikaan vuonna 1990 merkittävä osa (noin 25 % 15 
miljoonasta) entisen DDR:n asukkaasta käytti saostuskaivoja pääasiallisena jäteve-
denkäsittelymenetelmänä. Sittemmin kunnalliseen viemäröintiin liittymisprosentti 
on merkittävästi noussut, ollen nykyään jopa 96 prosenttia. Koska Saksa on väkilu-
vultaan suuri maa, on pienpuhdistamoita kuitenkin lukumäärällisesti paljon. Noin 2,4 
miljoonaa asukasta käyttää jonkinlaista pienpuhdistamoa ja 0,7 miljoonaa asukasta 
umpisäiliötä. Ilman minkäänlaista jätevedenkäsittelyä on tilastollisesti noin 43 000 
asukasta. (Statistisches bundesamt 2007)

Saksassa kiinteistökohtaisessa jätevesihuollossa käytetyt menetelmät ovat melko 
tarkkaan säädeltyjä, mutta käsittelyvaatimukset eivät ole erityisen tiukkoja. EU-stan-
dardien lisäksi pienpuhdistamoiden laatua ja tekniikkaa valvotaan rakennustekniik-
kainstituutin DIBt:n (Deutsches Institut für Bautechnik) myöntämällä hyväksynnällä. 
Viranomaiset suosivat käsittelymenetelmänä laitepuhdistamoita, eikä lainsäädännös-
sä juuri mainita maasuodattamoita tai hiekkasuodattimia yhtenä kiinteistökohtaisen 
jätevesihuollon järjestämistavoista.

Saksan kansallinen lainsäädäntö sisältää eritasoisia kiinteistökohtaisiin jätevesijär-
jestelmiin liittyviä lakeja, joista seuraavat ovat keskeisimpiä (http://www.gesetze-
im-internet.de):

– Wasserhaushaltgesetz WHG (2009) (vesitalouden järjestäminen)
– Abwasserabgabegesetz AbwAG (1976) (jätevesien purkaminen)
– Abwasserverordnung AbwV (1997) (jätevesiasetus)
– Bauproduktengesetz BauPG (1992) (rakennustuotteet)
– Wassergesetze der Bundesländer (osavaltioiden vesilait)

Laki vesitalouden järjestämisestä (Wasserhaushaltgesetz) vuodelta 2009 toteuttaa 
osaltaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin Saksan kansallisessa lainsäädännössä. 
Laissa määritellään jäteveden käsittelyyn liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet. 
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Laki jätevesipäästöistä (Abwasserabgabegesetz) vuodelta 1976 (viimeisin muu-
tos 2010) perustuu saastuttaja-maksaa periaatteeseen. Purkaakseen jätevettä jokiin 
täytyy päästäjän maksaa osavaltiolle haittamaksu, jonka määrä riippuu aiheutetun 
haitan suuruudesta. Pienet päästömäärät (<8 m3/d) voidaan vapauttaa maksusta, 
jos käytetty puhdistusjärjestelmä täyttää kulloinkin voimassa olevat standardit ja 
normit. (AbwAG 2005)

Jätevesiasetuksessa (Abwasserverordnung) vuodelta 1997 (viimeisin muutos 2009) 
määritellään purkulupaa varten asetettavia raja-arvoja puhdistetulle jätevedelle, 
pienpuhdistamoiden tapauksessa raja-arvot koskevat orgaanisen aineksen hapen 
kulutusta (COD ja BOD5). Lisäksi siinä määritellään muun muassa näytteiden ana-
lysointiin käytettävät menetelmät.

Laki rakennustuotteista (Bauproduktengesezt) ohjailee pienpuhdistamoihin liit-
tyvää lupakäytäntöä. 

5.1  

Standardit
Saksan lainsäädännössä käytetään pienpuhdistamoiden teknisten vaatimusten yh-
teydessä paljon termiä anerkannten Regeln der Technik eli ”yleisesti hyväksytyt 
tekniikan normit”, joka velvoittaa käyttämään puhdistamoiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa kulloinkin parhaaksi katsottuja menettelytapoja ja standardeja. EU-
standardeista käytössä ovat saostuskaivoja ja laitepuhdistamoita koskevat harmo-
nisoidut standardit DIN EN 12566-1, DIN EN 12566-4 ja DIN EN 12566-3. Lisäksi 
käytössä on kansallisen standardisarjan DIN 4261 osat 1, 5 ja 6, jotka käsittelevät 
alle 8 m3/d (noin 50 avl) suuruisia pienpuhdistamoita. Vuonna 2010 julkaistu DIN 
4261-1 käsittelee jäteveden esikäsittelylaitteita, eli lähinnä saostuskaivoja ja se on 
voimassa rinnakkain saostuskaivoja koskevien EU-standardien kanssa. DIN 4261-5 
on vasta luonnosasteella ja käsittelee aerobisesti ja biologisesti käsitellyn jäteveden 
maahan imeyttämistä. DIN 4261-6 on julkaistu teknisenä ohjeena DIN SPEC 4261-
6:2011 ja siinä määritellään puhdistamoiden mitoituksessa käytetty vuorokautinen 
nimellisvirtaama. 

Vuodesta 2010 lähtien kaikilta standardin DIN EN 12566-3 soveltamisalaan kuulu-
vilta markkinoille tuotavilta laitepuhdistamoilta on vaadittu CE-merkintä. Standardi 
DIN EN 12566-3 kattaa vaatimukset rakennuspaikan turvallisuudesta, rakenteiden 
vesitiiviydestä ja kestävyydestä sekä puhdistustehosta. Laitepuhdistamoille vaadi-
taan kuitenkin lisäksi myös DIBt:n myöntämä kansallinen hyväksyntä (allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung), joka kattaa vaatimukset puhdistusluokasta, asennuk-
sesta, käyttöönotosta, käytöstä ja huollosta. Kansallinen hyväksyntä on aina määräai-
kainen. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä DIBt:in kaavaketta 
(www.dibt.de). Lupakäsittely maksaa tällä hetkellä keskimäärin vähintään 5000 euroa 
(DIBt 2008).

Standardin DIN EN 12566-3 soveltamisalan ulkopuolelle jääville pienpuhdis-
tamoille vaaditaan DIBt:n myöntämä hyväksyntä, jossa säädetään sekä rakennus-
tekniset että vesioikeudelliset vaatimukset. Tällaisia puhdistamotyyppejä ovat esi-
merkiksi juurakko-, kasvi-, ja kosteikkopuhdistamot sekä pienpuhdistamot, joiden 
materiaaleista ei säädetä standardissa. Kansallisen hyväksynnän sijaan tällaisille 
puhdistamoille voidaan anoa myös eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), 
jolloin ne voivat saada CE-merkinnän. Menettelytapa ei ole ollut vielä käytössä, eikä 
yhdellekään saksalaiselle laitepuhdistamolle ole vielä myönnetty ETA-hyväksyntää. 
Standardien lisäksi haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä ohjataan alueellisilla 
viranomaisohjeilla. (DIBt 2010)
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5.2  
Käsittelyvaatimukset
Jätevesisasetuksessa (Abwasserverordnung) on määräyksiä jäteveden purkamisesta, 
ja se sisältää raja-arvoja tietyille jäteveden laatua kuvaaville parametreille. Vuodes-
ta 2002 lähtien määräykset ovat koskeneet myös pienpuhdistamoita. Taulukossa 1 
on esitetty raja-arvot pienimmälle puhdistamokokoluokalle. Luokassa orgaanisen 
aineksen hapenkulutus (BOD5) on alle 60 kg päivässä, joka vastaa noin avl:a 1000. 
Ravinteiden päästöille ei ole ko. kokoluokassa raja-arvoja. (AbwV 2009)

Taulukko 5. Vaatimukset puhdistetulle jätevedelle (AbwV 2009)

Näytteet 
jäteveden-
käsittelylaitoksen 
koon mukaan

Kemiallinen 
hapentarve 
(COD) mg/l

5-päivän 
biologinen 
hapentarve 
(BOD5) mg/l

Ammonium-
typpi (NH4-N) 
mg/l

Kokonaistyppi 
(Ammonium, 
nitriitti, 
nitraatti ja 
nitraatti-typpi) 
(Ntot) mg/l

Kokonais-
fosfori 
(Ptot) mg/l

Kokoluokka 1 <60 
kg/d BOD5 (raaka)

150 40 – – –

Käsittelyvaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos pienpuhdistamolle on myönnetty kan-
sallinen hyväksyntä (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung). Kansallista hyväksyn-
tää varten pienpuhdistamot jaetaan luokkiin (Ablaufklasse) suorituskyvyn mukaan. 
Luokat ovat hiilenpoisto (C), nitrifikaatio (N), denitrifikaatio (D), fosforinpoisto (+P) 
ja hygienisaatio (+H). Kaikkien pienpuhdistamoiden tulee täyttää vähintään luokan 
C vaatimukset, jotka ovat COD:n ja BOD5:n osalta kansallisen jätevesiasetuksen mu-
kaiset. Puhdistamolle myönnetään C:n lisäksi muita luokituksia, jos se täyttää niille 
asetetut tiukemmat vaatimukset. Alueelliset piirikunnanvirastot (Kreisverwaltung-
behörde) määrittävät paikallisesti vaaditut puhdistusluokat.

Taulukko 6. Pienpuhdistamoiden suorituskykyluokitus

C N D +P +H

COD [mg/l] 1501/1002 901/752 901/752 – –

BOD5 [mg/l] 401/252 251/152 251/152 – –

NH4-N [mg/l] – 102 102 – –

Nanorg.[mg/l] – – 252 – –

P [mg/l] – – – 22 –

Ulosteperäinen kolibakteeri / 100ml – – – – 1003

Kiintoaine [mg/l] 751 501 501 – –

12-h kokoomanäyte (vähintään 5 näytettä enintään 2 h aikana ja vähintään 2 min välein)
2- 24-h kokoomanäyte
3- kertanäyte 

5.3  
Testaus
Laitepuhdistamoiden puhdistusteho, rakenteiden kestävyys ja vesitiiviys testataan 
standardin DIN EN 12566-3 mukaan. Testauksia tekee Saksassa ainakin kaksi ns. il-
moitettua laitosta, joista Aachenissa sijaitseva PIA on alalla Euroopan suurin. DIBt:n 
hyväksyntää varten voidaan vaatia erillistä testausta.
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5.4  

Ylläpito, huolto ja valvonta
Saksan ympäristölainsäädäntö edellyttää, että pienpuhdistamon huollosta vastaa 
asiantuntija. Käytännössä kiinteistönomistajan on siis tehtävä huoltosopimus huol-
toliikkeen kanssa. Vuosittain vaaditaan yleensä vähintään 1-2 huoltoa, puhdistamon 
tyypistä riippuen. Lietteen tyhjennyksen aikavälistä määrätään kuntakohtaisesti. 
Talonomistaja on kuitenkin itse vastuussa siitä, että jätevesijärjestelmä toimii mää-
räysten mukaisesti. Jos vaatimuksia ei noudateta, voi kunnallinen viranomainen 
jätevesien purkamislain (Abwasserabgabegesetz) nojalla määrätä sakkoja (ilmeisesti 
Suomen uhkasakkoja vastaava).

Standardisointityöryhmän WG41 kokouksessa Pariisissa 14.–15.1.2010 kävi ilmi 
järjestelmien huollon käytäntöjä. Kunnallinen viranomainen ottaa kantaa siihen, onko 
valittu oikean kokoinen ja mitoitukseltaan oikea laite. Toisen vuosittaisen huoltokäyn-
nin yhteydessä otetaan näyte lähtevästä vedestä ja analysoidaan se. Näytteenoton ja 
analyysin kustannukset sisältyvät huoltosopimuksen hintaan. Tulokset lähetetään 
kunnan valvontaviranomaiselle. Jos tulokset ovat epätyydyttäviä kaksi kertaa pe-
räkkäin, valvoja ottaa (tai otattaa) valvontanäytteen, joka asiakkaan tulee maksaa. 
Valvojan resurssien säästämiseksi huollon raportit pyritään toimittamaan sähköisesti, 
koska valvojaa kohden kohteita on paljon.

Ylläpidosta määrätään standardissa DIN 31051 (ylläpidon perusteet).

Kuva 4. Pienpuhdistamojen testausta saksalaisessa testauslaitoksessa (PIA).
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5.5  
Kuivakäymälät
Saksan jätevesihuoltoa koskevassa lainsäädännössä ei mainita kuivakäymälöitä, eikä 
niitä suosita pienpuhdistamoiden vaihtoehtona. Kuivakäymälöiden katsotaan olevan 
soveltuvia vain silloin, kun kiinteistössä ei synny muita jätevesiä ja niitä käytetäänkin 
lähinnä puutarharakennuksissa siirtolapuutarha-alueilla. Siirtolapuutarha-alueilla 
on käytössä yli 30 000 kuivakäymälää. Ensisijaisissa asunnossa kuivakäymälöitä 
on harvoin, tosin ekologiseen rakentamiseen liittyvissä projekteissa niitä on viime 
vuosina rakennettu myös kerrostaloasuntoihin. (TDM 2010)

5.6  

Osavaltiokohtaiset säädökset, esimerkkinä Baijeri
Baijerissa kunnat ovat yleensä vastuussa jäteveden käsittelystä. Jos liittyminen kun-
nalliseen viemäröintiin ei ole mahdollista, voivat kunnat siirtää vastuun yksityisille 
kiinteistönomistajille, joiden tulee huolehtia jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. 
Kunnilla voi olla omia säädöksiään esimerkiksi viemäriverkkoon liittymisvelvolli-
suudesta. Kaikki Saksan rakennusteknisen instituutin DIBt:n (Deutsches Insititut 
für Bautechnik) hyväksynnän saaneet laitepuhdistamot tai DIN-standardit täyttävät 
muut puhdistamot (kasvipuhdistamot, lammikkopuhdistamot) sallitaan, jos ne täyt-
tävät kulloisetkin käsittelyvaatimukset. Tällä hetkellä Baijerin käsittelyvaatimukset 
ovat kansallisen jätevesiasetuksen mukaiset.

Kaikissa osavaltioissa vanhat puhdistamot tulee uusia määräajassa, jonka pituu-
desta päättää piirikunnanvirasto yhteistyössä kuntien ja kiinteistönomistajien kanssa. 
Baijerissa puhdistamot tulee uudistaa viimeistään vuoteen 2015 mennessä. Säädökset 
koskevat myös loma-asuntoja. Osavaltio tukee vanhojen pienpuhdistamoiden uudis-
tamista 1 500 eurolla ja uusien rakentamista 2 250 eurolla (neljän hengen puhdistamo). 
Loma-asunnoilla suositellaan käytettäväksi lammikkopuhdistamoita, hiekkasuodat-
timia tai useamman kiinteistön yhteisiä laitepuhdistamoita. Kuivakäymälät sallitaan 
vain erikoistapauksissa.

Baijerissa on suunnittelijoiden, asennusfirmojen ja muiden toimijoiden pätevyyden 
ja toiminnan valvonta yksityistetty erityiselle alan yritykselle, joka hoitaa tehtävät, 
jotka muutoin kuuluisivat alueelliselle tai paikalliselle viranomaiselle. Baijerin ym-
päristövirasto ylläpitää luetteloa yksityisistä vesitalousalan ammattilaisista ja heidän 
pätevyysalastaan. Toisin kuten muissa osavaltioissa, huollon suorittava yritys ei tar-
vitse Baijerissa toimiakseen virallista hyväksyntää tai sertifikaattia. Lietteen käsittely 
on Baijerissa kuntien vastuulla.

Uuden pienpuhdistamon investointi-, käyttö- ja huoltokustannukset vaihtelevat 
paljon riippuen käytetyistä puhdistustekniikoista. Pienpuhdistamoita toimittavilta 
ja huoltavilta yrityksiltä saa yleensä alennuksia, jos mukana on useampi kiinteistö 
samalta alueelta. Baijerin ympäristövirasto on tehnyt vuonna 2007 selvityksen erilais-
ten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden ja paikalla rakennettujen puhdistusme-
netelmien kustannuksista. Neljälle henkilölle mitoitettujen puhdistamoiden hinnat 
olivat enimmäkseen suuruusluokassa 5000 euroa. Lisäkuluja tuli paikalla tehtävistä 
maanrakennustöistä sekä suunnittelusta ja tarvittavista luvista, yhteensä noin 2700 
euroa. Huoltokustannukset olivat keskimäärin 127 euroa kerralta ja vuosikustannuk-
set (huolto + materiaalit) reilu 300 euroa. Koska Saksan pienpuhdistamot eivät yleensä 
sisällä fosforin poistoa, ei kustannuksissa ole mukana kemikaalikustannuksia. (BLU)

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon koulutuskeskus BZD (Bildungs- und De-
monstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung e. V.) on 16.6.2011 julkais-
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sut esittelylehtisen pienpuhdistamoiden investointi- ja käyttökustannuksista, joka on 
tilattavissa sivulla: http://bdz-abwasser.de/de/neue-broschuere-investitions-und-
betriebskosten-von-kleinklaeranlagen
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6 Tanska

Tanskassa ollaan oltu kiinnostuneita haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä eri-
tyisesti 1990-luvun lopulta lähtien, jolloin voimaan astui useita uusia lakeja ja ohjeis-
tuksia. Laitepuhdistamoilta alettiin vaatia tyyppihyväksyntää (typegodkendelse), 
joka edellytti pitkää ja tarkkaa testausta. Maakuntien ja kuntien edellytettiin laativan 
suunnitelman jätevesihuollon järjestämiseksi sekä kaupunki- että haja-asutusalueilla. 
Tuolloin arvioitiin, että noin 96 000 kiinteistön tulisi uudistaa jätevesijärjestelmänsä 
sovittuun määräaikaan, eli vuoteen 2013 mennessä. Uudemman arvion mukaan vain 
30 000 näistä kiinteistöistä on tehnyt vaadittavat parannukset 2010 mennessä, lisäksi 
EU:n vesipuitedirektiivi on lisännyt uudistustarvetta erityisen herkillä alueilla. Ar-
vion mukaan noin 7000 kiinteistön täytyy tehdä muutoksia vuoteen 2016 mennessä 
täyttääkseen tiukentuneet vaatimukset. (Thomsen 2011)

Tanskassa on jo ennen eurooppalaisia standardeja ollut melko kattavat ohjeistukset 
ja standardit laitepuhdistamoille ja muille haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyjär-
jestelmille. Määräykset ovat osittain EU-standardeja tiukempia, jonka vuoksi kansalli-
sia määräyksiä ja standardeja ei ole syrjäytetty, vaan ne ovat voimassa EU-standardien 
rinnalla. Erityisesti laitepuhdistamoiden hyväksyntä ja valvontamenettely on tiukka.

 

Laki
Vuosi

Tullut 
voimaan

Viimeksi 
muutettu

Ympäristötavoitelaki (Miljømålsloven) 2008 2011

Ympäristönsuojelulaki (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse) 2006 2011

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 1997 2000

Määräys laitepuhdistamoiden tyyppihyväksynnästä (Bekendtgørelse 
om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg)

2006 2010

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

2006 2010

Tanskan kansallinen ympäristötavoitelaki (Miljømålsloven) asettaa tavoitteet ja raa-
mit muun muassa pinta- ja pohjavesien suojelulle. Ympäristönsuojelusta annettu 
määräys (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse) antaa ministeriölle vallan aset-
taa ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Se on taustana vuonna 2006 anne-
tulle määräykselle laitepuhdistamoiden tyyppihyväksynnästä (Bekendtgørelse om 
typegodkendelsesordning for minirenseanlæg). Määräys koskee avl 5-30 suuruisia 
tehdasvalmisteisia talousjäteveden puhdistamoita ja se käsittelee niiden testausta, 
valvontaa, huoltoa, asentamista, kuormitus- ja puhdistusluokkia sekä toiminta- ja 
laatuvaatimuksia. Laitepuhdistamoille asetetaan tyyppitestauksessa lisävaatimuksia 
eurooppalaisiin standardeihin nähden. Kaikkien markkinoilla myytävien laitepuh-
distamoiden tulee olla tyyppitestattuja. 

Myös saostuskaivojen rakenteellisista ominaisuuksista ja muista yksityiskohdista 
ollaan Tanskassa tarkkoja. Tänä vuonna on annettu määräys, joka koskee saostuskai-
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vojen sisäistä rakennetta ja poikkeaa eurooppalaisen standardin vaatimuksista. Maa-
puhdistamoita ja imeytysjärjestelmiä koskien Tanskan ympäristövirasto on julkaissut 
ohjeistuksen (Vejledning for nedsivningsanlaeg op till 30 PE), jossa kuvataan niiden 
suunnittelua, käyttö ja huoltoa. Ohjeessa määrätään lisäksi tarpeellisista maaperä-
tutkimuksista ja puhdistamon vaaditusta suorituskyvystä.

Kunnat suosivat laitepuhdistamoita, sillä niiden tyyppihyväksyntä ja asennuslupa 
edellyttävät vuosittaista huoltoa ja näytteiden ottoa, joka varmistaa jätevesihuollon 
toimivuuden. Jäteveden purkamista varten tarvitaan lupa kunnalta. (Thomsen, H. 
2011)

6.1  

Käsittelyvaatimukset
Tanskan alueet on jaettu neljään puhdistusluokkaan, ja ympäristöministeriö suosit-
telee kuntia asettamaan vaatimukset niiden mukaan.

Puhdistusluokat (ETA Danmark)

Puhdistusluokka BOD5 (muunneltu*) 
(mg/l)

NH3 + NH4 - N 
(mg/l)

Kokonaisfosfori 
(mg/l)

SOP 10 5 1,5

SO 10 5 –

OP 30 – 1,5

O 30 – –

*nitrifikaatio estetään
O = Orgaanisen aineksen reduktio
P = Kokonaisfosforin reduktio
SO= Tiukemmat vaatimukset orgaanisen aineksen reduktiolle ja nitrifikaatiolle

6.2  

Standardit ja tekniset vaatimukset
Tanskalla on laitepuhdistamoille standardeista EN 12566-3 ja 12566-6 poikkeavia 
vaatimuksia. CE-merkinnän lisäksi laitepuhdistamoilta vaaditaan tanskalaista tyyp-
pihyväksyntää. Vaatimus perustuu ympäristönsuojelulakiin. Tyyppihyväksyntää 
haetaan valitulle puhdistusluokalle ja -kapasiteetille ja sitä varten edellytetään käyt-
tötestiä. Hakemuksen tulee sisältää kaikki oleellinen puhdistamoa koskeva suunnit-
telu-, mitoitus-, materiaali- ja toimintatieto, sekä ehdotus käyttötestin suorittavasta 
riippumattomasta toimielimestä.

Tyyppihyväksyntää varten laitepuhdistamoiden tulee CE-merkin lisäksi täyttää 
ainakin seuraavat vaatimukset:

– korroosiosuojauksessa metalliosille edellytetään normin DS/R 454 luokkaa 4
– pienpuhdistamoon liittyvät viemärit standardin DS 432 mukaan
– betonirakenteista määrätään standardissa DS 411
– laitepuhdistamot tulee mitoittaa siten, että niitä voidaan käyttää vähintään 20 

vuotta.
– aktiivisilla komponenteilla tulee olla vähintään 20 000 tunnin käyttöikä.
– maan alle sijoitettavissa laitepuhdistamoissa tulee olla halkaisijaltaan 

vähintään 500 mm luukku. 
– meluraja 2 m päässä puhdistamosta on 35 dB.

Vuoden 2011 alusta lähtien laitepuhdistamon eteen asennettavan saostuskaivon on 
tullut saada hyväksyntä laitepuhdistamon valmistajalta. Vaatimus perustuu siihen, 
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että monet SOP-luokan puhdistamot tuottavat normaalia enemmän lietettä, ja siten 
2 m2 saostuskaivo ei välttämättä ole riittävän suuri.

Laitepuhdistamoiden tyyppihyväksyntämääräyksen lisäksi Tanskan ympäristö-
ministeriö on laatinut ohjeistukset maahanimeyttämöille, biologisille hiekkasuodat-
timille ja juurakkopuhdistimille. Muunlaisia puhdistamoita ei ole kattavasti tutkittu, 
ja siksi ympäristöministeriö ei halua niitä käytettävän. Maahanimeyttämöt tulee 
suunnitella ohjeistuksen Vejledning for nedsivningsanlaeg op till 30 PE mukaan. 
Käsittelyvaatimukset imeytykselle löytyvät standardista DS 440 ja mitoitusohjeita 
normista nr. 432 (Dansk standards). Maaperän salliessa imeytys on suositeltavin 
jäteveden purkutapa.

Saostusta voidaan käyttää puhdistuksen esikäsittelynä. Saostuskaivojen tulee olla 
CE-merkittyjä ja vastata standardin EN 12566-1 vaatimuksia seuraavin vuoden 2011 
alusta voimaantullein lisäyksin:

– erillisiä vaatimuksia väliseinän korkeudelle
– hydraulisessa testissä polystyreenirakeita saa karata maksimissaan 5 g
– nousuputken halkaisijan täytyy olla vähintään 500 mm alle 6m3 kaivoilla ja 

780 mm yli 6m3 kaivoilla, tai kaivossa täytyy olla kaksi nousuputkea, joista 
kumpikin vähintään 500 mm

– poistoaukossa tulee olla t-haara tai estolevy (dykplade), vähintään 200 mm 
vedenpinnan yläpuolella

– saostuskaivon tulee kestää 1,5 metrin maatäyttö ja samanaikainen pohjaveden 
noste

– tulo- ja poistoaukon välinen hydraulinen korkeusero tulee olla 50–100 mm 
– kaivon väliseinät (dividing plates/partitions) tulee olla 200 mm vedenpinnan 

yläpuolella
– kaikki vaatimukset tulee dokumentoida valtuutetun laboratorion toimesta

Vaatimukset eivät koske laitepuhdistamon osana olevia saostuskaivoja.

6.3  

Testaus
Standardista EN 12566-3 poiketen puhdistamot tulee testata kentällä, ei laboratori-
ossa. Kenttätestissä testataan vähintään 4 valittua puhdistamoa 12 kuukauden ajan. 
Testauksen kulku eroaa EN 12566-3 testausmenettelystä kestoltaan ja jaksojen ryt-
mitykseltä. Sisäänajoaika saa olla korkeintaan 4-8 viikkoa. Analyysimetodit, joista 
osassa käytetään tanskalaisia standardeja, on kuvattu tyyppihyväksynnästä anne-
tussa määräyksessä. Näytteet otetaan vuorokauden virtaamariippuvaisina kokooma-
näytteinä. Standardissa EN 12566-3 pakollisena analysoitavien parametrien lisäksi 
analysoidaan:

– BOD5, muunneltu (DS/R 254)
– Kokonaisfosfori (DS 292)
– Ammoniumtyppi (DS 224)
– pH (DS 287)
– Ilman lämpötila

ETA-Danmark hallinnoi testauksen kulkua ja myöntää tyyppihyväksynnän, joka on 
voimassa 5 vuotta kerrallaan. Tyyppihyväksynnän käsittely maksaa 20 000 DKK ja 
sen uusinta 5000 DKK (hinta vuonna 1999, sidottu indeksiin). 

Muista EU-maista tuotaville laitteille hyväksytään myös muualla kuin Tanskassa 
suoritettu testi, kunhan testaukselle asetetut vaatimukset tulevat täytetyksi. Hyväk-
syntää voidaan hakea samanaikaisesti usealle eri puhdistusluokalle. Laitevalmistaja 
maksaa testauksen kustannukset. Valmistajan tulee vuosittain suorittaa kontrollitut-
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kimus neljällä ETA-Danmarkin valitsemalla puhdistamolla. Näiden lisäksi voidaan 
tyyppihyväksynnän uusimista varten tehdä lisätutkimuksia.

6.4  

Ylläpito ja huolto
Laitepuhdistamon tuottajan tulee varmistaa, että laitteen omistaja tekee huoltofirman 
kanssa huoltosopimuksen, joka sisältää huoltotarkastuksen ja lietteenpoiston. Huolto 
tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa ja jokaisella huoltokerralla analysoidaan 
vähintään COD, sekä lisäksi puhdistusluokissa SO ja SOP analysoidaan ammonium-
ammoniakkityppi ja puhdistusluokissa SOP ja OP ortofosfaatti. Huoltofirmalla tulee 
olla ongelmatapauksia varten päivystys arkipäivinä. Lisäksi huoltofirman tulee toi-
mittaa huoltoraportti kiinteistönomistajalle, kunnalle, ETA-Danmarkille ja laiteval-
mistajalle.

Jos näytteiden oton yhteydessä ilmenee, että puhdistamo ei täytä vaatimuksia, 
tulee valmistajan selvittää vian syy. Tämä pätee myös silloin kun toimintahäiriö ei 
johdu laitepuhdistamon viasta, vaan esimerkiksi käyttövirheestä. (Thomsen 2011)

6.5  
Kuivakäymälät
Kuivakäymälöistä ei ole lainsäädäntöä tai ohjeistuksia.

Lähteet
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslo-

vens kapitel 3 og 4
Bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.
ETA Danmark. http://www.etadanmark.dk/danish/TGM/frameset.htm
Faldager, Inge. Sähköposti. 16.6.2011
Miljøstyrelsen. 1999a. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapi-

tel 3 og 4. Miljøstyrelsen vejledning nr. 5 1999
Miljøstyrelsen. 1999b. Vejledning for nedsivningsanlaeg op till 30 PE. Miljøstyrelsen vejledning nr. 2 

1999 (revideret 16. oktober 2000)
Thomsen, H. 2011. Små avlopp i Danmark. Power point-esitys. Saatavilla: www.avloppsguiden.se
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7 Baltia

Baltian maissa maaseudulla asuu verraten suuri osuus väestöstä. Noin 22-35 pro-
senttia ihmisistä asuu alle 2000 asukkaan kylissä. Virossa 77 prosenttia, Latviassa 75 
ja Liettuassa 66 prosenttia väestöstä on kunnallisen viemäröinnin piirissä. Erityisesti 
Virossa maaseudulla on kuitenkin paljon pieniä kyläpuhdistamoita. Viro, Latvia ja 
Liettua itsenäistyivät vuonna 1991 ja liittyivät EU:hun vuonna 2004. Ympäristönsuoje-
lun tasoa ja jätevesihuollon infrastruktuuria on maiden itsenäisyyden aikana hitaasti 
kehitetty, ja EU-jäsenyyden myötä investointeja jätevesihuoltoon on velvoittavien di-
rektiivien vaatimusten täyttämiseksi merkittävästi lisätty. Koska jo yleisten jäteveden-
puhdistuslaitosten puhdistustulosta parantamalla voidaan Baltian maissa saavuttaa 
selvää parannusta vesistöjen tilassa, ei kiinteistökohtaisten jätevesien ympäristölle 
aiheuttamaa riskiä ole nähty kovin merkittävänä. Varsinkin, kun kiinteistökohtaisia 
jätevesijärjestelmiä on lukumäärällisesti vähän.

Kiinteistökohtaisia saostuskaivoja on haja-asutusalueilla paljon erityisesti Lat-
viassa, kun taas Virossa käytössä on eniten pieniä, aktiivilieteprosessia käyttäviä, 
jätevedenpuhdistuslaitoksia (avl yli 50). Niin kutsuttuja luonnonmukaisia puhdistus-
järjestelmiä, kuten kosteikkoja, käytetään eniten Virossa, kun taas Liettuassa niiden 
käyttö on hyvin vähäistä. Kaikissa Baltian maissa luotetaan vielä eniten perinteisiin, 
keskitettyihin jätevedenpuhdistamoihin. Kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden 
suosio on kuitenkin kasvussa.

7.1  
Viro
Viron tärkeimmät, vesihuoltoon liittyvät lait:

Laki
Vuosi

Tullut 
voimaan

Viimeksi 
muutettu

Vesilaki (Veeseadus 11.05.1994) 2006

Laki julkisesta vesi- ja jätevesihuollosta (Ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni seadus 10.02.1999) 

1999

Jäteveden johtaminen vesistöön tai maaperään (Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 31.07.2001)

2001 2010

Viemärien rakentamisen vesiensuojelulliset vaatimukset 
(Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 16.05.2001)

2001

Tällä hetkellä Virossa ei ole lainsäädäntöä koskien jo olemassa olevia kiinteistöjä 
haja-asutusalueilla. Uudisrakentamisessa jätevesihuolto on otettu huomioon, mutta 
lainsäädäntö ei ole varsinaisesti velvoittavaa, sillä se koskee lähinnä keskitettyjä jäte-
vedenpuhdistamoita. Kunnat voivat asettaa omia vaatimuksiaan pienpuhdistamoille.
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Vesiensuojelun päätavoitteet on määritetty Viron ympäristöstrategiassa sekä Viron 
ympäristösuojelun työsuunnitelmassa 2004-2006. Uusi vesilaki astui Virossa voi-
maan vuonna 2006 ja siinä säädetään eri osapuolten velvollisuuksista muun muas-
sa vesistöjen pilaantumisen välttämiseksi. Lain mukaan kuntien tulee valmistella 
vesienkäsittelysuunnitelma (veemajanduskava), joka sisältää jätevedenkäsittelyn. 
Jäteveden puhdistuksen ja jätevesien vesistöön johtamisen vaatimukset on esitetty 
valtionneuvoston asetuksessa nro 269, 31.07.2001.a.

Kuten Suomessa, myös Virossa merkittävä osa ihmisistä (noin 30 %) asuu haja-asu-
tusalueilla viemäriverkoston ulkopuolella. Virossa on kuitenkin keskitytty isompiin 
kyläpuhdistamoihin ja kiinteistökohtaisia ratkaisuja käytetään harvoin verrattuna 
Suomeen. Noin 15 prosentilla väestöstä on kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, 
joka on yleensä saostuskaivo. Saostuskaivoista jätevesi saatetaan johtaa suoraan 
purkuojaan tai imeytyskaivon kautta maaperään. Maahanimeyttämöitä ja laitepuh-
distamoita käytetään melko vähän. Kuivakäymälät ovat yleisiä.

Valtaosa kaikista puhdistamoista on pienehköjä, avl 200-300 puhdistamoita, jotka 
ovat usein huonossa kunnossa. Tulevaisuudessa pyritään yhdistämisellä muodosta-
maan isompia yksiköitä. Virossa riittää tällä hetkellä työsarkaa pienten puhdistamoi-
den saattamiseksi EU:n jätevesidirektiiviä vastaavalle tasolle. Kesämökkien kasvava 
määrä ja niiden varustelutason parantuminen voivat kuitenkin luoda tarvetta myös 
uusille jätevedenkäsittelyjärjestelmille.

Varsinais-Suomessa käynnissä olevassa MINWA-projektissa on tekeillä Viron haja-
asutusalueiden jätevedenkäsittelyopas.

7.2  

Latvia
Latviassa on luultavasti vielä Viroa enemmän työtä keskitettyjen jätevedenpuhdista-
moiden saattamisessa EU-kelpoisiksi. Yli 2000 asukkaan yhdyskunnilla on vuoteen 
2010 aikaa toteuttaa yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset vaatimukset. Latviassa 
on paljon vanhentuneita viemäriverkostoja, jotka vaativat korjauksia. Kansallisessa 
vesiensuojelustrategiassa mainitaan erityisesti jätevesien laadun parantaminen. Kui-
tenkaan maaseudunkehittämisstrategioissa ei missään mainita vesi- ja viemäriver-
koston kehittämistarvetta. BAAB:in (Baltic Agricultural Run-off Action Programme) 
ohjeissa hyvistä maaseudun käytännöistä on annettu ohje maatilojen kiinteistökohtai-
sille jätevesien käsittelymenetelmille. Ohjeessa suositellaan saostuskaivoa, jota seuraa 
maahan imeytys. Latviassa onkin melko paljon kiinteistökohtaisia saostuskaivoja.

Vuonna 2002 voimaan astunut vesitalouslaki on tärkein, vesihuoltoa, vesitaloutta 
ja vesistöjen suojelua ohjaileva laki Latviassa. Lainsäädännössä mainitaan, että pien-
puhdistamoilta vaaditaan fosforin ja typen osalta ”sopivaa käsittelyä”, mutta mitään 
raja-arvoja ei esitetä.

7.3  
Liettua
Liettuan väestöstä 69 prosenttia kuuluu kunnallisen viemäröinnin piiriin. Kuten muu-
alla Baltiassa, myös Liettuassa kiinnitetään tällä hetkellä huomiota erityisesti julkisen 
viemäriverkon ja jätevedenpuhdistuslaitosten parantamiseen, haja-asutusalueiden 
jätevesihuollon jäädessä vähemmälle huomiolle. Liettuan lainsäädännöstä löytyy 
raja-arvot orgaanisen hapen kulutuksen osalta pienille, alle 5 m3/d vastaanottavil-
le, jätevedenpuhdistuslaitoksille. BOD5 saa olla hetkellisesti korkeintaan 50 mg/l ja 
vuoden keskiarvona korkeintaan 30 mg/l. 
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Maasuodattamoista on oma asetuksensa (Dėl Aplinkosauginių Buitinių Nuotekų 
Filtravimo Įrenginių Įrengimo Gamtinėmis Sąlygomis Taisyklių (Land 21-01) Patvir-
tinimo) ja siinä mainitaan myös alle 5 m3/d jätevesimäärät.

Liettuan tärkeimmät vesihuoltoon liittyvät lait:
– Määräys jätevesihuollosta (Virallinen lehti 2007, No. 110-4522)
– Ympäristösäännöstö jätevedenpuhdistamoiden asennuksesta (Virallinen lehti 

2001, No. 41-1438)

Lähteet
WHO. 2009. Environment and health performance review, Lithuania. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/91104/E92979.pdf
Dėl Nuotekų Tvarkymo Reglamento Patvirtinimo. Regulation on wastewater management, approved 

by Order D1-515 of the Minister of Environment (Official Gazette, 2007, No. 110-4522) http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307075&p_query=&p_tr2=

Dėl Aplinkosauginių Buitinių Nuotekų Filtravimo Įrenginių Įrengimo Gamtinėmis Sąlygomis Taisyklių 
(Land 21-01) Patvirtinimo. Environmental rules of the installation of domestic wastewater treatment 
systems under natural conditions (LAND-21-01), approved by Order No. 252 of the Minister of 
Environment dated 9 May 2001 (Official Gazette, No. 41-1438, 2001). http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=132871&p_query=&p_tr2=

MINWA-projektin kotisivut. http://www.minwa.info/
Repka, Tittiina. Kuivakäymälät eräissä Euroopan maissa. Käymäläseura Huussi ry:n raportti nro 2. 

http://www.huussi.net/tietoa/pdf/dt_eurooppa.pdf
Liettuan hallinto: www3.lrs.lt
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8 Irlanti

Irlannissa on noin 400 000 kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyjärjestelmää, joista 
valtaosa on saostuskaivoja. Suuri osa järjestelmistä ei vastaa uusia vaatimuksia ja 
standardeja, eikä ylläpitoa ja huoltoa suoriteta välttämättä ollenkaan. Saostuskaivo-
järjestelmä Irlannissa voi koostua pelkästä yksikammioisesta kaivosta, josta jätevedet 
johdetaan suoraan purkuojaan. Irlannissa on siis selvästi suurta tarvetta uudistaa 
haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä. Laajalti käytettyjen maahanimeyttämöiden 
on havaittu olevan mahdollisesti huonosti Irlantiin soveltuvia, sillä noin puolet maan 
pinta-alasta on huonosti imeytykseen soveltuvaa, esim. karstimaata. Jätevesien ym-
päristövaikutuksia ei ole juurikaan tutkittu. (SNIFFER 2010).

Vesipuitedirektiivi siirrettiin Irlannin kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2003, 
asetuksena European Communities (Water Policy) Regulations 2003. Asetuksen 
mukaan kiinteistökohtaisiin jätevesijärjestelmiin liittyvä hallinto kuuluu pääasiassa 
paikallisviranomaisille, joka tapauksesta riippuen tarkoittaa maakuntaa tai kuntaa. 
Vesipuitedirektiivin lisäksi myös muut haja-asutusalueiden jätevesiin liittyvät direk-
tiivit on Irlannissa siirretty kansalliseen lakiin lähes suoraan säädöksinä (statutory 
instrument), jotka ohjeistavat lain täytäntöönpanossa. Direktiivien lisäksi kansalli-
silla aluekehitykseen liittyvillä strategioilla ja suuntaviivoilla on oma vaikutuksensa 
haja-asutusalueiden jätevesihuollon infrastruktuurin kehitykseen. (SNIFFER 2010)

Määräysten toimeenpanemiseksi Irlannin ympäristönsuojeluvirasto (Environ-
mental Protection Agency) on vuonna 2010 julkaissut menettelytapaohjeen (Code of 
Practice. Wastewater treatment and disposal systems serving single houses), johon on 
sisällytetty uudet eurooppalaiset standardit (EN 12566-sarja). Ohje koskee alle 10 avl:n 
suuruisten laitosten suunnittelua, käyttöä ja huoltoa. Siihen on sisällytetty jäteveden 
käsittelylle parhaaksi katsotut toimintatavat, arviointimenetelmät puhdistamolle 
soveltuvan paikan löytämiseksi, vähimmäisvaatimukset ympäristönsuojelulle, arvi-
ointimenetelmät soveltuvan puhdistusmenetelmän löytämiseksi, tietoa tavanomais-
ten järjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta, tietoa jatkokäsittelylaitteista sekä 
ylläpito- ja huoltovaatimukset. 

Yli 10 avl:n puhdistamoiden tulee noudattaa UK:n standardoimisinstituutin me-
nettelytapaohjetta (BS 6297:2007+A1:2008 Code of practice for the design and installa-
tion of drainage fields for use in wastewater treatment), EPAn julkaisemaa käsikirjaa 
(Wastewater Treatment Systems for Small Communities) ja eurooppalaisten standar-
dien sarjaa EN 12255. (EPA 2010)

8.1  

Käsittelyvaatimukset
Taulukossa 1 on menettelytapaohjeen mukaiset puhdistetun jäteveden raja-arvot. 
Maakunnat tai kunnat voivat harkinnan mukaan asettaa tiukempia puhdistusvaati-
muksia. (EPA 2010)
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Taulukko 7. Puhdistetun jäteveden raja-arvot

Parametri Standardi1 [mg/l] Kommentit

BOD [mg/l] 20

Kiintoaine [mg/l] 30

NH4-N [mg/l] 20 Ellei paikallisviranomainen 
muuta määrää

N-kok [mg/l] 52 Vain ravinneherkillä alueilla

P-kok [mg/l] 22 Vain ravinneherkillä alueilla

1vaaditaan 95 prosentin vastaavuus asennuksen jälkeen
224-h kokoomanäyte

8.2  

Standardit muut tekniset vaatimukset
Kesäkuun 2011 alusta lähtien kaikilta uusilta saostuskaivoilta ja laitepuhdistamoilta 
vaaditaan EN 12566 sarjan osien 1,3 ja 4 mukaista sertifiointia. Irlannin standardi-
sointivirasto NSAI työskentelee parhaillaan standardeihin lisättävien kansallisten 
liitteiden parissa. NSAI tulee myös laatimaan kansallisen verifikaatioprosessin, joka 
edellyttää markkinoille tuotavilta laitteilta NSAI:n myöntämää hyväksyntää.

Laitepuhdistamosta jätevedet tulee purkaa jatkokäsittelylaitteen kautta, valmisteil-
la olevan standardin prEN 12566-7 tai menettelytapaohjeen mukaan. Saostuskaivoista 
jätevesi johdetaan maahanimeyttämöön (I.S. CEN/TR 12566-2:2005), maasuodatta-
moon (I.S. CEN/TR 12566-5:2008), laitepuhdistamoon (prEN 12566-6) tai käsitellään 
muulla tavalla, menettelytapaohjeen mukaan. Jos paikallisviranomaiset vaativat 
normaalia parempaa puhdistustulosta, voidaan lisäksi käyttää tehdasvalmisteista 
jatkokäsittelylaitetta (prEN 12566-7).

Maahanimeyttämöille laadittu tekninen raportti I.S. CEN/TR 12566-2:2005 eroaa 
hieman menettelytapaohjeesta, jolloin noudatetaan aina ensisijaisesti menettelyta-
paohjetta.

Sellaisille imeytysjärjestelmille, joita kansallinen tai CEN standardi ei kata, vaa-
ditaan sertifiointi (esim. eurooppalainen tekninen hyväksyntä) todistamaan niiden 
soveltuvuutta jäteveden puhdistukseen.

Uutta tekniikkaa käyttävät laitteet, joita kansalliset tai EU-standardit eivät kata, 
tulisi sertifioida esimerkiksi eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä ja lisäksi nii-
den tulee täyttää menettelytapaohjeen käsittelyvaatimukset. (EPA 2010) 

Esivalmistetuille suodattimille (prefabricated filters) vaaditaan sertifikaatio (eu-
rooppalainen tekninen hyväksyntä tai vastaava). Standardien prEN 12566-6 ja prEN 
12566-7 valmistuttua laitesuodattimien suorituskykyä arvioidaan niiden mukaan.

Ensisijainen keino puhdistetun jäteveden purkamiselle Irlannissa on aina maahan 
imeyttäminen. Jos maahan imeyttäminen ei ole mahdollista, voidaan hakea lupaa 
jätevesien purkamiseksi pintavesiin (lakien Water Pollution Acts 1977-1990 perus-
teella). (EPA 2010)

8.3  

Testaus
Laitepuhdistamoiden testaus suoritetaan EN 12566-3 mukaan. Testauksessa tulee 
ottaa huomioon, että raaka jätevesi Irlannissa on keskimääräistä vahvempaa, eli sille 
tulee käyttää standardin taulukon ylempiä arvoja (testialue 300-500 mg/l). Standar-
deissa I.S. EN 12566-3:2005 ja prEN 12566-6 määritellään käytettävät menetelmät 
puhdistustehoa mittaavien parametrien analysoimiseksi.
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8.4  

Ylläpito ja huolto
Huolto tulee suorittaa asiantuntijan toimesta ja huollossa tulee noudattaa laiteval-
mistajan ohjeita. Laitepuhdistamoiden huollossa kiinteistönomistajia ohjeistetaan 
kääntymän valmistajan puoleen. Taulukossa 2 on eritelty asennuksen ja tarkastuksen 
suorittavat henkilöt sekä vähimmäishuoltoväli.

Järjestelmä Asennus-
lupa

Tarkastusväli Huoltoväli (minimi)

Saostuskaivo A Joka 12 kk kiinteistönomistajan 
tai A:n toimesta

Lietteen tyhjennys joka 12 kk

Suodatin tai 
laitepuhdistamo

B tai A Joka 6-12 kk B:n tai A:n toimesta 
tai valmistajan ohjeen mukaan

Lietteen tyhjennys joka 12 kk 
B:n tai A:n toimesta

A = asiantuntija/palveluntarjoaja
B = järjestelmän toimittaja

Kiinteistöomistajan tulee pitää kirjaa tarkastuksista ja huolloista.
Kiinteistöomistaja on vastuussa siitä, että laitos toimii määräysten mukaisesti eikä 

aiheuta terveysriskejä tai riskejä ympäristölle. Toimiminen menettelytapaohjeen mu-
kaan ei poista vastuuta lakien ja asetusten noudattamisesta. Laitoksen rakentamisessa 
ja käytössä tulisi aina noudattaa menettelytapaohjeen vaatimuksia ja suosituksia. 
Laitepuhdistamoiden tuottajan asennusohjeita tulee noudattaa, ja puhdistamo tulee 
asentaa valtuutetun toimittajan toimesta.

8.5  
Kuivakäymälät
Irlannin ympäristöviraston laatimassa menettelytapaohjeessa ei mainita kuivakäymä-
löitä ja harmaiden vesien erillistä käsittelyä sanitaation muotona. Kuivakäymälöitä 
ei vaikuta olevan laajasti käytössä ja luvan saaminen voi olla hankalaa. (Toilettes du 
Monde)

Lähteet
Central Statistics Office. 2006. Census of Population. Central Statistics Office, Ireland.
Environmental Protection Agency (EPA). 2010. Code of Practice. Wastewater treatment and disposal 

systems serving single houses (p.e.<= 10). Office of Environmental Enforcement. ISBN: 978-1-84095-
196-7

Environmental Protection Agency (EPA). 2000. Wastewater Treatment Manual for Single Houses. EPA, 
Wexford.

SNIFFER. 2010. Review of the Legislative Requirements and Responsibilities Relating to On-site Waste-
water Treatment Systems and Their Impact on Water Quality. Work Packages A & B. Final report of 
project WFD96. http://www.sniffer.org.uk/Resources/WFD96/Layout_Default/0.aspx

O’Leary, T. 2010. Domestic on-site wastewater treatment in Ireland. RICS Research Conference Paper. 
Pariisi, Ranska. ISBN 978-1-84219-619-9
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9 Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti (UK)

Isossa-Britanniassa sekä lainsäädäntö että käytännöt haja-asutusalueiden jäteveden 
puhdistuksessa eroavat melko paljon muista Euroopan unionin maista, ehkä Irlantia 
lukuun ottamatta. Englannissa ja Walesissa valtaosa, noin 98 prosenttia, kiinteistöistä 
kuuluu yleisen viemäröinnin piiriin, joten haja-asutusalueiden jätevesien ei ole kat-
sottu aiheuttavan merkittävää ympäristöriskiä. Ympäristöriskien ja -vaikutusten suu-
ruuden tunnettavuuden katsotaan kuitenkin olevan puutteellista. Pohjois-Irlannissa 
on eniten maaseutuasutusta ja siten myös pienpuhdistamoita, joista suuri osa toimii 
ilman lupaa ja joiden ylläpito on laiminlyöty. EU:n yhteisen lainsäädännön myötä 
myös Isossa-Britanniassa on huomattu pienpuhdistamoita ja kiinteistökohtaista jä-
teveden käsittelyä koskevien määräysten ja ohjeiden tarpeellisuus. Eri viranomais-
osapuolten ja kansalaisten vastuut ja tehtävät haja-asutusalueiden jätevesihuollon 
järjestämisessä eivät aina ole täysin selkeitä, eikä asiasta ole laadittu kansallisia oh-
jeistuksia.

Ison-Britannian hallituksen ympäristö, ruoka ja maaseutuasioista vastaava ministe-
riö Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) tuottaa puitelainsää-
däntöä ja on vastuussa standardisoinnista sekä EU-lakien siirtämisestä kansalliseen 
lainsäädäntöön. Vesipuitedirektiivi pantiin täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 
vuonna 2003 ja se on kasvattanut tarvetta jätevesiperäisten haitallisten aineiden ai-
heuttamien riskien laajempaan tarkasteluun. Ympäristöviranomaiset (Englannissa 
ja Walesissa EA, Skotlannissa SEPA, Pohjois-Irlannissa NIEA) vastaavat ympäristön 
suojelusta, lakien täytäntöönpanosta ja lupien myöntämisestä. 

Vesilaki (The Water Order) vuodelta 1999 on Pohjois-Irlannin pääasiallinen päästöjä 
vesistöihin säätelevä säädös. Sen mukaan kaikki jäteveden purkamiseen vesistöihin 
tarvitaan aina lupa. 

Lupamenettely on Ison-Britannian maiden välillä erilainen. Pääsääntöisesti kui-
tenkin pienpuhdistamon perustamista ja jäteveden purkamista varten tarvitaan aina 
joko lupa tai ilmoitus. Englannissa ja Walesissa vaaditaan lupa myös jäteveden imeyt-
tämiseen Water Resources Act 1991). Skotlannissa pienten jätevedenpuhdistamoiden 
(avl > 15) säätely tapahtuu rekisteröitymisen kautta. Lupamenettelystä määrätään 
maakohtaisissa rakennussäädöksissä (Building Regulations), alueelliset rakennus-
virastot toimivat yleensä lupaviranomaisina. Lupakäsittelyn avulla viranomaiset 
kontrolloivat käytettyjä menetelmiä. 

Ison-Britannian vesialan toimialajärjestö British Water on julkaissut pienpuhdista-
moihin liittyen muutamia menettelytapaohjeita. (Saatavilla osoitteessa http://www.
britishwater.co.uk/publications/publications_and_technical_guides.aspx)
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9.1  
Käsittelyvaatimukset
Varsinaisessa velvoittavassa lainsäädännössä ei ole tarkkoja käsittelyvaatimuksia. 
Tärkein vaatimus on, että jätevedestä ei saa aiheutua terveysriskiä tai haittaa ympä-
ristölle. Jäteveden purkuluvassa voidaan asettaa raja-arvoja tietyille parametreille. 
EN 12566-sarjan mukaiset puhdistamot luultavasti täyttävät nämä raja-arvot.

9.2  
Standardit ja tekniset vaatimukset
Kiinteistökohtaisille jätevesijärjestelmille asetetut yleiset vaatimukset liittyvät ter-
veyshaittojen ja ympäristön pilaantumisen estämiseen, eivätkä tekniset vaatimukset 
ole kovin yksityiskohtaisia. Tehdasvalmisteisten saostuskaivojen tulisi olla standardin 
BS EN 12566-1 mukaisia. Maaperästä riippuen jätevesi voidaan saostuksen jälkeen 
johtaa joko imeytyskaivoihin tai -kenttään. Jos vaaditaan tehokkaampaa puhdistusta, 
tulisi saostuksen jälkeen olla lisäksi käytössä biologinen suodatus. 

Standardin EN 12566-3 myötä CE-merkintä laitepuhdistamoille on tulossa pakol-
liseksi vuonna 2013. Rakennustuotemääräyksen (the Construction Products Regula-
tions 1991) mukaan laitepuhdistamoiden tulee olla vesitiiviitä, rakenteellisesti vakaita 
ja kestäviä ja niillä tulee olla riittävän tehokas puhdistuskapasiteetti. Tuotevalmista-
jien tulee pystyä osoittamaan, että puhdistamo täyttää nämä kriteerit. Käytännössä 
CE-merkintä on helpoin tapa osoittaa standardin vastaavuus. Tällä hetkellä Isossa-
Britanniassa markkinoidaan laitteita myös ilman CE-merkintää, mutta niiden väite-
tään olevan EN 12566-3 mukaisia. Testausta hankaloittaa se, että Isossa-Britanniassa 
ei ole tällä hetkellä soveltuvaa testauspaikkaa. (WTE Ltd.) 

Kosteikot tulisi suunnitella ”BRE Good Building Guide No. 42” mukaan.

9.3  
Ylläpito, huolto ja valvonta
Suositusten mukaan huolto tulisi suorittaa asiantuntijan toimesta. Uudistamisvalvon-
taa ei tehdä säännönmukaisesti. Tarkastuksia tehdään, jos havaitaan selkeitä puutteita 
pienpuhdistamon toiminnassa (esim. hajuhaitta). Kiinteistönomistajan vaihtuessa 
vanhoja jätevesijärjestelmiä uudistetaan ja lupa-asiat laitetaan kuntoon. Varsinaisten 
inventointien katsotaan olevan liian kalliita ja aikavieviä.

Lähteet
H2 Wastewater treatment systems and cesspools. The Building Regulations 2000. Drainage and waste 

disposal. Englanti ja Wales
LakePromo. 2007. Rural Wastewater Treatment in Finland, the United Kingdom and Hungary. Ed. Ruo-

kojärvi, A. Savonia amk. ISBN 978-952-203-065-8 (PDF)
SNIFFER. 2009. WFD96 Review of the Legislative Requirements and Responsibilities Relating to On-Site 

Wastewater Treatment Systems and Their Impact on Water Quality. Saatavissa: http://www.sniffer.
org.uk
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10 Itävalta

Itävallassa liittymisprosentti kunnalliseen viemäröintiin on noin 91,7 prosenttia, 
joka on Euroopan huipputasoa (Lebensministerium 2006). Itävallassa tavoitteena 
on laajentaa kunnallisen viemäröinnin kattavuutta mahdollisimman pitkälle, mutta 
harvaan asuttujen seutujen vuoksi vähintään 5 prosenttia asukkaista tulee jäämään 
sen ulkopuolelle. Järvet vuoristoseuduilla ovat erityisen suojelun kohteina muun 
muassa niiden suuren matkailullisen merkityksen takia. Järvien ympäristön asutuk-
sen on liityttävä yleiseen viemäriverkostoon. Kunnallisista puhdistamoista käsitellyt 
jätevedet johdetaan lähes aina jokivesistöihin, ei järviin. Mikäli järven läheisen ra-
kennuksen liittäminen kunnalliseen viemäriin ei ole mahdollista, rakennuslupaa ei 
pääsääntöisesti myönnetä.

Kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelymenetelmistä vain biologiset pienpuhdis-
tamot hyväksytään. Vuoristoseutujen järvien lisäksi myös pohjavedet ovat erityisen 
suojelun kohteena, ja maahan imeytys on mahdollista vain mekaanisen ja biologisen 
puhdistuksen jälkikäsittelynä. Silloinkin maahan imeytys on hyvin tarkkaan säädel-
tyä. Puhdistamon omistajan on tehtävä laitevalmistajan tai huoltoliikkeen kanssa 
huoltosopimus, johon sisältyy yleensä kaksi vuosittaista käyntiä näytteenottoineen. 
Huoltohenkilöstö on koulutettu tehtävään, myös näytteenottoon. Näyte analysoidaan 
ja sen osoittaessa huonoa toimivuutta, on vielä mahdollisuus kahdella uusintanäyt-
teellä osoittaa puhdistamon toimivuus. Toimivuudelle asetetut vaatimukset riippuvat 
paikasta ja sen ympäristöolosuhteista. Jos toisenkin uusintanäytteen tulos on liian 
huono, puhdistamo on suljettava.

Neljässä osavaltiossa on käytäntönä, että joka kolmas vuosi valvontaviranomai-
nen (ilmeisesti meidän alueellista ympäristöviranomaista vastaavasta organisaatios-
ta) hakee erillisen vesinäytteen. Kiinteistönomistaja maksaa analyysikustannukset, 
matka- ja näytteenottokulut jäävät ao. viranomaisen kuluiksi. Tällä tavoin pyritään 
valvomaan, että laitteet toimivat vaatimusten mukaisesti.

Lainsäädännössä ei edellytetä pienpuhdistamoiden olevan kansallisten tai EU-
standardien mukaisia, mutta käytännössä normeista poikkeavien laitteiden asennus 
tulee perustella hyvin. Kansallinen standardi ÖNORM B 2502-1, joka käsittelee alle 50 
avl:n laitepuhdistamoiden ja esikäsittelylaitteiden (saostuskaivot) käyttöä, mitoitusta, 
rakentamista ja huoltoa, on vielä voimassa. Myös EN 12566-3 on käytössä. ÖNORM 
B 2505 käsittelee juurakko- ja kasvipuhdistamoita. 

Käsittelyn vähimmäisvaatimuksena ovat seuraavat raja-arvot (ÖNORM B 2501-1):
Laskeutuva aines 0,3 ml/l
BOD5 25 mg/l
COD 90mg/l
TOC  30 mg/l
NH4-N  10 mg/l

Lähteet
Lebensministerium 2006. http://www.wassernet.at/article/articleview/19915/1/5686/
BOKU Universität, opintomoniste. 2009. http://www.wau.boku.ac.at/fileadmin/_/H81/H811/

Skripten/811108/811108_B_08.pdf
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11 Belgia

Belgiassa on kolme osaa, joilla kullakin on oma hallituksensa ja parlamenttinsa: Brys-
selin pääkaupunkialue, Flanderi ja Vallonia. Kiinteistökohtaisen jäteveden puhdis-
tuksen osalta lainsäädäntö on jokaisella alueella erilaista. Flanderissa ja Vallonissa on 
puhdistetulle jätevedelle asetettu raja-arvoja. Brysselin alueella kiinteistökohtainen 
jätevedenkäsittely on vähäistä asutuksen tiheyden ja viemäriverkoston kattavuuden 
vuoksi. Koko maan laajuisesti noin 10 prosenttia asukkaista käyttää kiinteistökoh-
taista jäteveden käsittelyä.

Yli 20 avl systeemit luokitellaan pieniksi yhteispuhdistamoiksi (kleinschalige 
zuiveringsinstallaties) ja niitä koskevat erilaiset säädökset, kuin kiinteistökohtaisia 
puhdistamoita.

Vallonia:

Vallonian kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä koskevat määräykset ovat saman-
kaltaisia kuin Ranskassa. Jätevesien käsittelystä säädetään vesilaissa (code de l’Eau). 
25.9.2008 annettiin määräys, jolla pyrittiin yhtenäistämään pienpuhdistamoista kos-
kevia vaatimuksia. Määräystä on viimeksi muutettu 12.2.2009. Määräys sisältää muun 
muassa ohjeet esikäsittelylaitteen (saostuskaivo) mitoituksesta, teknisiä vähimmäis-
vaatimuksia sekä vaatimuksia ylläpidosta ja huollosta. Laitepuhdistamoille täytyy 
hankkia Vallonian alueella voimassa oleva hyväksyntä. Seuraavat vaatimukset ovat 
keskeisimpiä:

– Pienpuhdistamon käsittelykapasiteetin tulee vastata vähintään avl:a 5
– Saostuskaivon tilavuuden tulee olla vähintään 3 m3

– lietesäiliön ilmastusputki halkaisijaltaan vähintään 80 mm
– anerobinen biologinen menetelmä (bakteeripeti) on kielletty (maahanimeytys 

sallitaan)
– vähintään 60 cm huoltoaukon halkaisija
– huolto vähintään vuoden välein 

Ensisijainen purkutapa on maahanimeytys ja ennen imeytystä tulee olla suodatin. 
Käsittelyvaatimukset Vallonian alueella ovat seuraavanlaiset:
BOD5: 30 mg/l O2

 (24-h kokoomanäyte)
 50 mg/l O2 (yksittäinen näyte)
COD: 125 mg/l O2 (24-h kokoomanäyte)
 160 mg/l O2 (yksittäinen näyte)
SS: 40 mg/l (24-h kokoomanäyte)
 60 mg/l (yksittäinen näyte)

Lista hyväksytyistä pienpuhdistamoista löytyy Vallonian ympäristöportaalin sivuilta 
osoitteesta http://environnement.wallonie.be/de/entreprises/systemes_epuration.
htm
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Flanderi:

Flanderissa pienpuhdistamoita koskevat määräykset on sisällytetty ympäristölakiin 
”Vlarem”. 

Vlaremin mukaan käsittelyvaatimukset ovat:
BOD5: 25 mg/l O2 
SS: 60 mg/l

Osa seutukunnista on ottanut käyttöön tiukemmat vaatimukset, jotka ovat säännök-
sen ”Vlario” mukaan seuraavat:
BOD5: 25 mg/l O2

COD: 125 mg/l O2

SS: 60 mg/l

Lähteet
25 SEPTEMBRE 2008. – Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales
relatives aux unités d’épuration individuelle et aux installations d’épuration individuelle
(M.B. du 23/10/2008, p. 56542)
Vallonian ympäristöportaali: http://environnement.wallonie.be/
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12 Yhdysvallat

Yhdysvalloissa lähes yksi neljäsosa kotitalouksista käyttää kiinteistökohtaista tai 
muutaman kotitalouden yhteistä jäteveden puhdistusjärjestelmää. Valtaosa järjestel-
mistä on maahanimeyttämöitä tai maasuodattamoita. Vuosittain myös rakennetaan 
noin 200 000 uutta maapuhdistamoa. Koska käyttö on näin laajamittaista, on USA:ssa 
tutkittu erittäin paljon maaperäkäsittelyn tekniikoita ja toimivuutta.

USA:n ympäristövirasto EPA on julkaissut yleisiä ohjeita ja käsikirjoja kiinteistö-
kohtaisesta jätevesihuollosta, osavaltioiden itsemääräämisoikeus on kuitenkin suuri. 
Uusin suositus on ympäristöviraston vuonna 2003 julkaisema kansallinen ohjeistus 
haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn hoitamiseksi (Voluntary National Guideli-
nes for Management of Onsite and Clustered (Dezentralized) Wastewater Treatment 
Systems). Ohjeistus on tarkoitettu vastaamaan ympäristön- ja terveydensuojelua 
koskevissa laeissa (mm. Clean Water Act ja Safe Drinking Water Act) asetettuihin 
edellytyksiin. Ohjeistuksessa tarjotaan yhteisöille erilaisia kiinteistökohtaisen jäteve-
sihuollon hallintaratkaisuja. Ratkaisut vaihtelevat kiinteistöomistajalle lähetettävästä 
muistutuksesta siihen, että vastuu laitosten käytöstä ja huollosta siirretään täysin 
viranomaisten harteille.

Suositusten noudattaminen on vapaaehtoista, ja osavaltiot voivat päättää jäteve-
sihuollostaan pitkälti itsenäisesti. Osassa osavaltioista vaaditaan lupa järjestelmien 
rakentamiseksi, käyttämiseksi tai puhdistetun jäteveden purkamiseksi vesistöihin. 
Yli 20 avl:n puhdistamot tarvitsevat yleensä aina luvan. Monin paikoin osavaltiot ja 
paikallisviranomaiset ovat jättäneet kiinteistökohtaisen jätevesihuollon liian vähäl-
le huomiolle ja järjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa voi olla 
suuria puutteita.

Käsittelyvaatimukset ovat osavaltio- ja aluekohtaisia ja perustuvat riskien arvi-
ointiin. Esimerkiksi Massachusettsissa vaaditaan 40 % typpireduktiota typpiherkiksi 
luokitelluilla alueilla. (EPA Handguide)

Pienpuhdistamolaitteiden tekniikkaa testataan ympäristöviraston ohjelmassa 
(Environmental Technology Verification Program ETV). Osa osavaltioista edellyttää 
markkinoille tuotavien uusien laitteiden testaamista, osa ei. 

Harvoja puhdistamoita huolletaan asianmukaisesti ja riittävästi, useimmat alueel-
liset säätelyohjelmat eivät edes velvoita kiinteistönomistajaa vastaamaan laitteistonsa 
toiminnasta asennuksen jälkeen. Vuonna 1995 tehdyn väestölaskennan mukaan noin 
10 prosentilla kiinteistökohtaisista puhdistamoista oli vakavia toimintahäiriöitä, ku-
ten jäteveden vuotamista. Yli puolet puhdistamoista oli asennettu yli 30 vuotta sitten, 
jolloin lainsäädäntö ei juuri ottanut kantaa puhdistamoiden ympäristölle aiheutta-
miin riskeihin. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien arvellaankin aiheuttavan 
merkittävää ravinne- ja mikrobikontaminaatiota pohjavesiin sekä terveysriskejä (ai-
nakin arveltiin vuonna 1996). 
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12.1  
Kuivakäymälät
Kuivakäymälöille on erilaisia vaatimuksia. Osa osavaltioista hyväksyy ainoastaan 
NSF/AINSI standardin 41 mukaiset käymälät, osa on asettanut omia kriteereitään. 
Käytännössä kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä vastaavat viranomaistahot 
eivät usein tunne kuivakäymälöitä ja niiden toimintaperiaatteita. Tästä johtuen mo-
net käyttäjät jättävät virallisen lupahakemuksen tekemättä ennen kuivakäymälän 
asennusta. (TDM 2010)

12.2  
Osavaltiokohtaiset säädökset, esimerkkinä Florida
Floridassa kiinteistökohtaista jätevesienkäsittelyä hallinnoidaan lupamenettelyn ja 
tarkastusten avulla. Lähes kaikkia pienpuhdistamoihin liittyviä asioita hoitaa Flo-
ridan terveysministeriö/laitos. Järjestelmille vaaditaan aina rakennuslupa, jonka 
myöntämiseksi puhdistetun jäteveden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

– CBOD5 10 mg/l
– Kiintoaine 10 mg/l
– Kokonaistyppi 10 mg/l
– Kokonaisfosfori 1 mg/l

Lisävaatimuksina voi olla esimerkiksi desinfikaatio (imeytyskaivoille). Paikallisvi-
ranomaiset ovat oikeutettuja asettamaan tiukempia vaatimuksia.

Lähteet
EPA. 2005. Handbook for Managing Onsite and Clustered (Decentralized) Wastewater Treatment Sys-

tems Saatavissa: http://www.epa.gov/owm/septic/pubs/onsite_handbook.pdf
EPA. 2003. Voluntary National Guidelines for Management of Onsite and Clustered (Decentralized) 

Wastewater Treatment Systems. Saatavissa: http://www.epa.gov/owm/septic/pubs/septic_guide-
lines.pdf

TDM. 2010. Household Dry Toilets. An overview of current theory and practice in various countries, 
with suggestions for supporting the sector in France. Summary. Toilettes du Monde. http://www.
toilettesdumonde.org/file/TDM_Household%20Dry%20Toilets_%20Summary2010.pdf

The 2010 Florida Statutes. 381.0065 Onsite sewage treatment and disposal systems; regulation.
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13 Johtopäätöksiä

Tässä selvityksessä perehdyttiin yksityiskohtaisesti Ruotsin, Norjan, Ranskan, Saksan, 
Tanskan ja Irlannin kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä koskeviin vaatimuksiin. 
Myös Baltian maiden, Iso-Britannian, Belgian, Itävallan ja Yhdysvaltojen tilannetta 
tarkasteltiin, joskin suppeammin.

Kaikissa selvityksen kohdemaissa on ainakin jotain kansallisen tason vaatimuksia 
tai määräyksiä pienten yksiköiden jätevesille koskien yleensä järjestelmiltä edelly-
tettävää puhdistustasoa. Säädökset sisältävät tavallisimmin enimmäispitoisuuksia 
käsitellyn jäteveden sisältämille lika-aineksille ilmoitettuna milligrammoina litrassa 
tai järjestelmältä vaaditun puhdistustehon vähimmäisprosentteina. Yleisimmin vaa-
timuksia on asetettu BOD:lle, seuraavaksi eniten COD:lle ja kiintoaineelle. Joissakin 
maissa on lisäksi fosforin ja typen yhdisteisiin liittyviä pitoisuus- tai reduktiovaati-
muksia. 

Muutamissa maissa voivat osavaltiot asettaa kansallisista säädöksistä poikkea-
via tai niitä täydentäviä vaatimuksia, esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja USAssa. 
Kunnille on annettu merkittävästi valtuuksia mm. Ruotsissa, Norjassa ja Ranskassa. 

Useiden maiden kansallisessa lainsäädännössä yhteisillä eurooppalaisilla stan-
dardeilla ja ohjeilla on suuri merkitys ja monet maat ovat panostaneet merkittävästi 
niiden laatimiseen vaikuttamiseen. Keskeinen standardisarja on CEN:ssä valmisteltu 
EN 12566, joka sisältää sekä ns. harmonisoituja tuotestandardeja että teknisiä ohjeita. 
Joissakin maissa on voimassa kansallisia lisävaatimuksia sallituista enimmäispääs-
töistä tai muista asioista, joita pelkällä standardilla ei voida hoitaa. Eräissä maissa, 
mm. Saksassa, Ranskassa ja Tanskassa, sovelletaan vielä sellaisia teknisiä vaatimuksia 
tai lisätestauksia edellyttäviä standardeja, joiden käytöstä tulisi luopua. Suomessa 
voimassa olevassa hajajätevesiasetuksessa esitetyt vaatimukset enimmäispäästöiksi 
ovat CEN:n asiantuntijoiden mukaan kuitenkin sellaisia, joita voidaan asettaa kan-
sallisesti. Yhteisiksi tarkoitettujen standardien periaatteista poikkeavien kansallisten 
vaatimusten kohtalosta tullaan varmasti keskustelemaan myös EN 12566-standardien 
revisiomenettelyssä lähivuosien aikana.
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Julkaisussa kerrotaan eräiden Euroopan maiden ja hiukan Yhdysvaltojenkin kiinteistökohtaista 

jäteveden käsittelyä koskevista säädöksistä ja käytännöistä. Selvitys on tehty osana Haja-

asutuksen niukkaresurssiset käsittelykonseptit -tutkimushanketta (MASU), jonka päärahoittaja 

oli Tekes.

Vaikka useimmissa Euroopan maissa valtaosa väestöstä on viemärilaitosten palvelujen piirissä, 

tarvitaan kiinteistökohtaisia käsittelyjärjestelmiä useiden kymmenien miljoonien asukkaiden 

tarpeisiin. Perinteisistä pelkkään saostuskaivoon tai muuhun sen tasoiseen käsittelyyn 

perustuvista järjestelmistä ollaan yleisesti siirtymässä tehokkaampiin tekniikoihin, sekä 

maaperäkäsittelyyn perustuviin että tehdasvalmisteisiin pienpuhdistamoihin. Suomalaisetkin 

valmistajat pääsevät aiempaa helpommin markkinoimaan tuotteitaan Euroopassa, kun 

rakennustuotteiden CE-merkintä yleistyy ja tulee pakolliseksi kaikissa EU-maissa.

Selvityksessä kuvataan pieniä, yleensä asukasvastineluvultaan alle 50 henkilölle tarkoitettuja, 

jätevesien käsittelylaitteita koskevia lakeja, asetuksia, viranomaisvaatimuksia ja standardeja. 

Monien maiden kansallinen lainsäädäntö perustuu yhteisten eurooppalaisten standardien ja 

ohjeiden hyödyntämiseen. Joissakin maissa on kansallisia lisävaatimuksia esimerkiksi sallituista 

enimmäispäästöistä tai sovellettavaa tekniikkaa koskevia määräyksiä. Tämän selvityksen tiedot 

auttavat laitevalmistajia perehtymään eri maiden säädöksiin, joiden tunteminen on edellytys 

kullakin markkina-alueella toimimiselle.
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