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1 Johdanto 
 
Talousjäteveden puutteelinen käsittely on menneinä vuosikymmeninä aiheuttanut run-
saasti ympäristövahinkoja jätevesiviemäriverkoston ulkopuolisilla haja-asutusalueilla. Se 
on aiheuttanut mm. vesistöjen rehevöitymistä ja laadun heikkenemistä sekä pohjaveden 
laadun heikkenemistä ja talousvesikaivojen saastumista. Vuonna 2003 ympäristöminis-
teriö laati ns. hajajätevesiasetuksen, jossa määritettiin jäteveden puhdistusvaatimukset 
haja-asutusalueilla. Asetus astui voimaan 1.1.2004, ja siitä lähtien on haja-asutusalueen 
pientalorakentaja joutunut kiinnittämään erityistä huomiota oman kiinteistönsä tuottaman 
jäteveden käsittelyyn. Erilaisia, eri käyttötarkoituksiin sopivia järjestelmiä on lukuisia, ja 
niiden kehitys asetuksen voimaantulon jälkeen on ollut vilkasta. Erilaisten järjestelmien 
runsas määrä on saattanut vaikeuttaa kiinteistönomistajien päätöksentekoa. 
 
Tässä insinöörityössä on tarkoitus selvittää erilaisten kiinteistökohtaisten jäteveden kä-
sittelyjärjestelmien heikkouksia ja vahvuuksia haja-asutusalueelle rakentavan näkökul-
masta. Työssä käydään läpi eri järjestelmät sekä se, mitä kaikkia asiakirjoja vaaditaan 
rakennustyöhön ryhtyvältä liittyen jäteveden käsittelyyn. Lisäksi työssä käydään läpi 
määräykset ja lait, jotka määrittävä jäteveden käsittelyä Suomessa, sekä erilaiset tuet, 
joita jätevesihankkeesen ryhtyvän on mahdollista saada. Työn lopuksi on tehty kustan-
nusvertailu eri jätevesijärjestelmien kesken. 
 
Insinöörityö toimii tietopakettina jokaiselle haja-asutusalueen jäteveden käsittelystä kiin-
nostuneelle. Lisäksi se palvelee jätevesioppaana haja-asutusalueella rakennusprojektiin 
ryhtyvää. Tarkoitus oli luoda selkeä kokonaisuus, josta pystyy helposti selvittämään, mitä 
asioita on syytä huomioida jätevesijärjestelmän valinnassa ja rakennusprosejektissa 
yleisesti jäteveden osalta.  
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2 Talousjätevesi 
 
Talousjätevedellä tarkoitetaan rakennuksissa syntyvää jätevettä, jota syntyy esimerkiksi 
peseytymisen ja ruoanlaiton  seurauksena tai käymäläjätevetenä. Talousjätevettä syntyy 
vuorokaudessa keskimäärin n. 100-200 litraa asukasta kohden. Yleensä mitoitusarvona 
käytetään 150 litraa jätevettä vuorokaudessa henkilöä kohti. Talousjätevesi jaetaan kah-
teen ryhmään, niin sanottuihin mustiin jätevesiin eli käymälävesiin, ja harmaisiin jäteve-
siin jotka sisältävät pesutoiminnoissa ja ruoanlaitossa syntyneet jätevedet. [1.]  
 
Kuvassa 1 on esitetty talousjäteveden koostumuksen muodostuminen eri alkuperien 
kesken.  
 

 
Kuva 1. Talousjäteveden jakautuminen eri alkuperien kesken [2.] 
 
Tyypillisesti rakennusten jätevesihuolto toteutetaan liittämällä rakennus paikallisen vesi-
huoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon, mutta jos rakennus sijaitsee vesihuoltolaitok-
sen viemäröinnin toiminta-alueen ulkopuolella, tarvitaan kiinteistökohtainen jätevesijär-
jestelmä. [1.] 
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2.1 Koostumus 
 
Talousjäteveden koostumusta kuvataan usein kolmen pääainesosan avulla: biologinen 
hapenkulutus eli BHK7, fosfori ja typpi. Lisäksi ne voivat sisältää myös kotitaloudesta 
peräisin olevia bakteereja, viruksia tai esimerkiksi lääkejäämiä. Talousjäteveden koostu-
muksesta suurin osa typestä ja fosforista on ulosteessa ja virtsassa, kun taas orgaaninen 
aines on pääosin harmaissa jätevedessä. [2, s. 7.] 
 
2.1.1 Typpi ja fosfori 
 
Vesistöissä kukkivat myrkylliset levät tarvitsevat kasvaakseen typpeä ja fosforia. Niitä 
molempia täytyy olla vesistössä, jotta levät kukkisivat. Sitä, kumpaa vesistöstä löytyy 
vähemmän, kutsutaan minimitekijäksi. Minimitekijä rajoittaa levien kukkimista. Suo-
messa minimitekijä on yleisemmin fosfori, sillä typpeä kulkeutuu vesistöihin mm. ilmasta 
ja pelloilta. Jos siis minimitekijän, yleensä fosforin, pääsy vesistöön estetään, onnistu-
taan yleensä estämään levien kukinta. [2, s. 7.] 
 
2.1.2 BHK7 
 
Talousjäteveden osakoostumus BHK7 tarkoittaa happea elintoimintoihinsa käyttäviä 
pieneliöitä. Sitä kutsutaan biologiseksi hapenkulutukseksi. Nämä pieneliöt saattavat ku-
luttaa vedestä kaiken hapen, jos niitä on paljon. Silloin vesi muuttuu hapettomaksi, jolloin 
aiheutuu voimakas haju. Jos hapeton jätevesi johdetaan esimerkiksi järveen, pieneliöt 
alkavat käyttää järviveden happea, ja jos sitä on järvessä niukasti, kuten esim. talviai-
kaan usein on, saattaa siitä aiheutua järviolojen heikkenemistä ja kalakuolemia. [2, s. 7.] 
 
2.2 Ympäristöriskit 
 
Suomessa on haja-asutusalueilla n. 300 000 vakituista asuntoa. Niiden lisäksi haja-asu-
tusalueilla on n. 400 000 kesämökkiä, jotka eivät kuulu kunnan viemäriverkoston toi-
minta-alueeseen. Ne on pääosin varustettu joko ulkokäymälällä tai sisätiloihin sijoitetulla 
kuivakäymälällä, mutta vapaa-ajan asuntojen varustelutason noustessa monet rakenta-
vat nykyään kesämökeilleenkin vesivessan. [2, s. 3.] 
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Puutteellisesti puhdistetut jätevedet muodostavat ympäristöriskin. Ne voivat aiheuttaa 
ranta-alueilla esimerkiksi rannan rehevöitymistä tai huonontaa veden laatua, ja samalla 
veden käyttö esimerkiksi uimavetenä tai maataloudessa heikentyy. Ranta-alueiden ul-
kopuolella riskeinä on mm. pohjaveden laadun heikentyminen ja talousvesikaivojen 
saastuminen. Esimerkiksi Säkylän Pyhäjärveä tutkittaessa on huomattu, että n. 15 pro-
senttia järven kuormituksesta on peräisin asumusten talousjätevesistä. Talousjäteveden 
sisältämä typpi ja fosfori aiheuttavat järviin päästessään mm. myrkyllisiä sinileväkukin-
toja. Maahan päästessään puuttellisesti käsitellyt talousjätevedet voivat aiheuttaa poh-
javeden laadun heikkenemistä tai jopa myrkyttymistä. Ihmiselle esim. vesistöihin pääs-
seiden talousjätevesien ulosteperäiset bakteerit voivat aiheuttaa terveyshaittoja, kuten 
esimerkiksi kuumetta. [2, s. 4.] 
 
Taulukossa 1 on esitetty, miten talousjäteveden yhdisteet muodostuvat. Taulukosta näh-
dään eri yhdisteiden prosenttiosuudet jätevedestä alkuperittäin. Voidaan huomata että 
esimerkiksi jäteveden typpiyhdisteet ovat peräisin pääosin virtsasta ja orgaaniset aineet 
muista, eli harmaista jätevesistä. [2, s. 7.] 
 
Taulukko 1. Talousjäteveden kuormituksen jakaantuminen  

 
 
2.3 Talousjäteveden käsittelyn historia 
 
1960-luvulle asti suomalaisilla haja-asutusalueilla peseytyminen tapahtui lähinnä sau-
nassa ja luonnonvesissä. Käytössä oli myös ulkokäymälät. 1960-luvulta alkaen, WC:n ja 
paineveden yleistyessä, alkoi osa viemärialan yrityksistä panostaa myös kiinteistökoh-
taisten järjestelmien menetelmä- ja laitekehittelyyn. Innovaatiot maaperän hyödyntä-
miseksi tehtiin Ruotsissa ja Norjassa 1980-luvulla tutkimuslaitosten ja viranomaisten toi-
mesta, ja pohjoismaisen yhteistyön pohjalta laadittiin raportteja, joita hyödynnettiin käy-
tännöllisten opaskirjojen laatimiseksi myös Suomessa. 1980-luvulla käytiin myös run-
saasti kansainvälistä keskustelua seminaareissa, joissa tieto vaihtui eri tahojen välillä. 

BHK7 Fosfori Typpi
% % %

Uloste 30 30 10
Virtsa 10 50 80
Muu 60 20 10

Kuormituksen
alkuperä
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Samoihin aikoihin alettiin monissa Euroopan maissa laatia myös standardeja, jotka oh-
jasivat kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien kehitystä. [3, s. 27–29.] 
 
1990- ja 2000-luvuille tultaessa monissa kunnissa koettiin vuosikymmenten aikana tuo-
tetusta tiedosta huolimatta moni asia jäteveden käsittelyssä epäselväksi. Näihin liittyi 
mm. jätevesijärjestelmän valinta josta puuttui selkeys, sillä lainsäädäntö saattoi esimer-
kiksi edellyttää, että uuden talon rakentaja rakentaa tontilleen myös pienpuhdistamon, 
umpisäiliön tai maapuhdistamon, kun taas viereisen tontin vanhassa talossa saatettiin 
jätevedet käsitellä pelkässä ikivanhassa saostussäiliössä. Tästä johtuen haja-asutusalu-
een käsittelyä alettiin ohjata asetusten, lakien ja säädösten muodossa, joista esimerk-
keinä mm. vuonna 2003 annettu jätevesiasetus ja 2000 laadittu ympäristönsuojelulaki. 
[3, s. 27–29.] 
 

3 Talousjäteveden käsittelyjärjestelmän rakentaminen haja-asutusalu-
eelle 

 
Haja-asutusalueella tarkoitetaan alueita, joilla on enintään 200 asukkaan rakennuskes-
kittymiä, ja rakennusten keskinäinen etäisyys on yleensä yli 200 metriä.  Suomessa haja-
asutusalueilla asuu vakituisesti noin miljoona asukasta, ja kesäisin haja-asutusaluiden 
henkilömäärä voi kasvaa mökkiläisten myötä noin kahteen miljoonaan henkilöön. Haja-
asutusalueilla on edelleen paljon rakennuksia, jotka eivät ole kunnan jätevesiviemäröin-
nin toiminta-alueella. Ennen vuonna 2003 Valtioneuvoston antamaa hajajätevesi-
asetusta käsiteltiin haja-asutusalueilla kiinteistökohtaisia jätevesiä usein puutteellisesti, 
mistä aiheutui ympäristöhaittoja. [4. s. 14; 5.] 
 
3.1 Käsittelyvaatimukset haja-asutusalueella 
 
Kunnallisten viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jäteveden käsitte-
lyä on säädetty mm. hajajätevesiasetuksessa sekä ympäristönsuojelulaissa, sekä 
useissa muissa laeissa ja määräyksissä.  Niissä annetut säädökset koskevat kaikkia ta-
lousvesiä, jotka eivät päädy viemäriverkostoon. Säädökset koskevat kaikkia kiinteistöjä, 
ei ainoastaan asuinrakennuksia vaan myös esimerkiksi loma-asuntoja, toimistoja ja 
maatiloja. Poikkeuksen säädösten noudattamisvelvollisuudessa tekevät kiinteistöt, 



6 

  

joissa kaikki vakituisesti asuvat kiinteistön haltijat ovat täyttäneet 68 vuotta päivämää-
rään 9.3.2011 mennessä, mutta silloinkaan ei jätevedet saa aiheuttaa pilaantumisen 
vaaraa ympäristölle. [6, s. 236.] 
 
3.1.1 Hajajätevesiasetus (209/2011) 
 
Hajajätevesiasetus hyväksyttiin Valtioneuvoston toimesta alun perin vuonna 2003, ja se 
astui voimaan 1.1.2004 koskien kaikka uusia haja-asutusalueelle rakennettuja kiinteis-
töjä sekä niiden korjaus- ja muutostöitä. Asetusta lievennettiin vuonna 2011, jolloin jäte-
veden käsittelyn perustasoksi asetettiin vuoden 2004 lievennetty vaatimustaso ja tiuken-
netuksi vaatimustasoksi otettiin vuoden 2004 perustaso. Siirtymäajaksi ennen vuotta 
2004 rakennetuille kiinteistöille annettiin alun perin 10 vuotta. Siirtymäaikaa on kuitenkin 
pidennetty kahteen otteeseen, ensin vuonna 2011 asetuksen päivityksen yhteydessä ja 
toisen kerran vuonna 2015, ja nykyinen siirtymäaika päättyy 15.3.2018, johon mennessä 
myös kaikissa haja-asutusalueen ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä on ol-
tava vaatimukset täyttävä jäteveden käsittelyjärjestelmä, poikkeuksena sellaiset kiinteis-
tönomistajat, jotka ovat asuneet kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 
9.3.1943. Lisäksi hajajätevesiasetuksen uusia lieventämistoimia valmistellaan Valtio-
neuvoston asettaman ns. hajajätevesityöryhmän toimesta, jonka tarkoitus on ottaa kan-
taa siihen, ovatko nykyiset poikkeussäännökset hajajätevesiasetuksen suhteen riittäviä 
ja tarvitaanko asetukseen uusia lievennyksiä. Työryhmän tavoitteena on mahdollisesti 
vapauttaa asetuksesta kuivalla maalla sijaitsevat kiinteistöt, jotka eivät sijaitse vesistöjen 
tai pohjavesialueen lähellä. Työryhmä tutkii myös vaihtoehtoa, jossa jätevesijärjestelmä 
täytyisi uusia ainostaan muun remontin yhteydessä. Poikkeussäännösten osalta tutki-
taan, voidaanko niitä soveltaa esimerkiksi kiinteistönomistajan sairauden, työttömyyden 
tai muun elämäntilanteeseen liittyvän tekijän kohdalla. Hajajätevesityöryhmän määrä-
aika päättyi 31.10.2015, ja sen on tarkoitus jättää esitys hajajätevesiasetuksen muutok-
sista kevään 2016 aikana. [7; 8.] 
 
Tällä hetkellä voimassa olevassa, vuonna 2011 hyväksytyssä asetuksessa on säädetty 
yleisinä käsittelyvaatimuksina, että haja-asutusalueen kiinteistön jätevedet tulee käsitellä 
niin, että siitä saadaan puhdistettua 80 % orgaanisen aineen pitoisuudesta, 70 % fosfo-
ripitoisuudesta sekä 30 % typpipitoisuudesta. Yleisiä käsittelyvaatimuksia sovelletaan 
taajaan asutuilla alueilla sijaitsevilla alle 5000 :n tonteilla. Puhdistustuloksia arvioi-
daan kuormituslukujen avulla mikä tarkoittaa, että on laadittu keskimääräiset pitoisuudet 
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puhdistamattomalle jätevedelle eri jätevesimäärillä ja näin voidaan tutkia puhdistustulok-
sen riittävyyttä. Kiinteistön omistaja voi vähentää vaaditun jätevedenkäsittelyjärjestel-
män vaatimuksia esimerkiksi kuivakäymälän käytöllä, sillä se laskee jäteveden kuormi-
tuslukua. Hajajätevesiasetus painottaa, että kiinteistön jäteveden käsittely on sen käyt-
tökohteeseen sopiva, eli pieni, pelkkiä harmaita jätevesiä tuottava loma-asunto ei tar-
vitse suurta käsittelylaitosta. [9; 10.] 
 
Yleisten käsittelyvaatimusten lisäksi hajajätevesiasetukseen on kirjattu myös tiukennetut 
puhdistusvaatimukset. Tiukennettuja vaatimuksia sovelletaan kunnan määräyksestä esi-
merkiksi ranta- tai pohjavesialueella. Tiukennetut vaatimukset ovat 90 % orgaanisen ai-
neen, 85 % kokonaisfosforin sekä 40 % kokonaistypen osalta. [11, s. 11.] 
 
Taulukko 2 selventää käsittelyvaatimuksia eri vaatimustasoittain. 
 
Taulukko 2. Vuoden 2011 hajajätevesiasetuksessa määritetyt puhdistustavoitteet jätevedelle 

 
 
3.1.2 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
 
Perustuslain mukaisessa ympäristönsuojelulaissa on määritetty, että jätevedet tulee kä-
sitellä kaikissa tapauksissa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista.  Se on 
käsitelty ympäristönsuojelulain pykälässä 7. Poikkeuksen tekevät vähäiset, käymäläjä-
tevesiä sisältämättömät jätevedet, jotka voidaan johtaa maahan jos voidaan olla var-
moja, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen riskiä. Lisäksi laissa on määritetty, 
että jos jätevedet aiheuttavat ympäristön pilaantumista, on jäteveden käsittelyä tehostet-
tava välittömästi.  
 
Lain seuraavassa pykälässä 8, on kielletty jätevesien purkaminen maaperään, jos se 
saattaisi aiheuttaa pohjavesien pilaantumista.  
 

Yleiset Tiukennetut
vaatimukset vaatimukset

Kuormituslaji vähentämisvaatimus vähentämisvaatimus
BHK7
Fosfori
Typpi

70 %
30 %

90 %
85 %
40 %

80 %
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Pykälässä 18 on määritetty, että viimeinen oikeus jäteveden käsittelylaitteiden valinnasta 
ja niihin liittyvistä laitteista sekä alueesta, jonne ne sijoitetaan, on ympäristöministeriöllä.  
 
Pykälä 103 määrittää, että kunnallisviemäriin liittämättömissä kiinteistöissä on vastuu jä-
teveden käsittelystä kiinteistön omistajalla ja että käsittelystä ei saa aiheutua ympäris-
tölle haittaa. [12.] 
 
3.2 Yleiset lait ja määräykset 
 
Seuraavat lait ja määräykset koskevat talousjäteveden käsittelyä yleisesti. 
 
3.2.1 Vesihuoltolaki 
 
Vesihuoltolaki velvoittaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt liitty-
mään vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärijärjestelmään. Lain mukaan toiminta-alueen ul-
kopuolella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ovat velvollisia itse järjestämään jäteve-
siviemäröinnin ympäristösuojelaissa määritettyjen asetusten mukaan. Vesihuoltolain 
noudattamista valvovat alueelliset ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristöviran-
omaiset. Laki velvoittaa kunnat noudattamaan vastuullista jätevesihuoltoa myös haja-
asutusalueilla, minne kunnallisviemäri ei ulotu. [13.] 
 
3.2.2 Ympäristönsuojeluasetus 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1. luvun 1. pykälä velvoittaa hankkimaan ympäristöluvan 
vähintään 100 henkilön jätevesien johtamiseen muualle kuin vesihuoltolaitoksen jäteve-
siviemäriin. [14.] 
 
3.2.3 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että jätevesijärjestelmän rakentaminen tai siihen 
liittyvä muutos tarvitsee luvan. Jos rakennushanke tarvitsee laajuutensa vuoksi raken-
nusluvan, ratkaistaan jätevesiviemäriasia osana rakennuslupaa. Muussa tapauksessa 
jätevesiviemärijärjestelmä tarvitsee toimenpideluvan. Molemmissa tapauksissa tulee jä-
tevesijärjestelmän suunnitelma liittää osaksi lupahakemusta. [15] 
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Lisäksi laissa on seuraavat säädökset jäteveden käsittelystä. 

- 117i § edellyttää, että pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitetulla raken-
nuksella on oltava käyttö- ja huolto-ohje, joka pitää sisällään myös jätevesijärjes-
telmän ylläpito- ja huolto-oppaan 

- 135 § edellyttää, että rakennusluvan saadakseen on jätevedet käsiteltävä ilman 
ympäristöhaittoja. 

- 166 § edellyttää, että rakennuksen pihakaivo on pidettävä kunnossa ympäristöi-
neen. 

- 170 § edellyttää, että käytöstä poistettu kaivo ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa. 
[15.] 

 
3.2.4 Terveydensuojelulaki 
 
Terveydensuojelulain 6. kuvun 22. pykälä edellyttää, ettei jätevesien käsittelystä tai puh-
distamisesta aiheudu terveyshaittaa ja että viemäri ja siihen liittyvät laitteet on suunnitel-
tava, sijoitettava, rakennettava ja kunnossapidettävä siten, ettei siitä aiheudu terveys-
haittaa. [16.] 
 
3.3 Tukimahdollisuudet 
 
Vesihuoltohankkeisiin on mahdollista saada avustuksia, alla on lueteltu niistä merkittä-
vimmät. 
 
3.3.1 Kotitalousvähennys 
 
Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen on mahdollista saada kotitalous-
vähennystä 45 % työkorvauksesta tai 15 % maksetusta palkasta. Enimmäismäärä vä-
hennykselle vuonna 2012 oli 2000 euroa henkilöä kohden, joka sisältää 100 euron oma-
vastuuosuuden. Työhön käytetyt materiaalit eivät ole vähennyskelpoisia, vaan ainoas-
taan työn osuus. [9, s. 26.] 
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3.3.2 Korjausavustus 
 
Korjausavustusta voidaan myöntää vanhusten sekä vammaisten asuintilojen vedenkä-
sittelyn parantamiseen. Korjausavustuksen suuruus on korkeintaan 40 % hyväksyttä-
vistä kustannuksista, jonka lisäksi rintamaveteraanit tai heidän lesket voivat hakea vete-
raanilisää, jonka suuruus on 30 %. Korvausavustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA. Se on tarkoitettu asunnoille, jotka ovat ympärivuotisessa asuin-
käytössä. Korvauksella voidaan avustaa mm. jäteveden käsittelyjärjestelmän saatta-
mista määräysten mukaiseksi tai liittymistä kunnan viemäriverkostoon. [9, s. 26.] 
 
3.3.3 Valtion vesihuoltoavustus 
 
Haja-asutusalueen vesihuoltohankkeelle voidaan myöntää vesihuoltoavustusta, jonka 
myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. Vesihuoltoavustuksen 
suuruus on n. 20–30 % koko hankkeen kustannuksista, ja se voidaan myöntää vain ole-
massa olevien, vakinaisessa käytössä olevien asuntojen kunnan vesihuollon kehitys-
suunnitelman mukaisille viemärihankkeille. Vesihuoltoavustusta myönnetään pääsään-
töisesti useamman kuin yhden kiinteistön viemärihankkeisiin, ainoastaan poikkeusta-
pauksissa kiinteistökohtaisiin parannuksiin. [9, s. 26.] 
 
3.3.4 Maaseudun kehittämishanketuki 
 
Maaseudun kehittämistukea voidaan myöntää pienimuotoisiin yleishyödyllisiin viemä-
röintihankkeisiin maaseudulla, ja sen määrä on maksimissaan 75 % kustannuksista. 
Tuen määrä riippuu alueesta, johon hanke toteutetaan, ja sen alueen painotuksesta mm. 
ELY-keskusten kehittämissuunnitelmassa. [9, s. 27.] 
 
3.4 Tarvittavat asiakirjat 
 
Seuraavana on lueteltu pakolliset asiakirjat, jotka jätevesijärjestelmän rakentajan on 
hankittava. 
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3.4.1 Jätevesiselvitys 
 
Vuonna 2003 annetun ja vuonna 2011 päivitetyn Valtioneuvoston jätevesiasetuksen mu-
kaan jokaiselle haja-asutusalueella sijaitsevalla kiinteistölle täytyy laatia jätevesiselvitys. 
Se vaaditaan, vaikka kiinteistössä ei käytettäisi vesijohtovettä, vaan vesi pumpataan tai 
kannetaan esimerkiksi järvestä tai kaivosta. Selvitys sisältää neljä osaa: selvityslomak-
keen, asemapiirroksen, huolto-ohjeen sekä huoltopäiväkirjan. Selvityksen teettäminen 
on rakennustyöhön ryhtyvän omalla vastuulla, ja se tulee teettää pätevöityneellä suun-
nittelijalla lukuun ottamatta yksinkertaisia järjestelmiä, jolloin selvityksen voi laatia itse. 
[9; 17.] 
 
Jätevesiselvityksen tarkoituksena on selvittää mm. kiinteistön tuottamien jätevesien 
laatu, esimerkiksi syntyykö kiinteistössä pelkkiä harmaita jätevesiä vai onko mukana 
myös käymäläjätevesiä. Myös nykyisen jätevesijärjestelmän tiedot tulee käydä ilmi ja 
tieto siitä onko se aiheellista uusia. Lisäksi selvityksestä tulee käydä ilmi kiinteistön käyt-
töaste ja käyttäjien lukumäärä, joiden avulla pystytään määrittämään kiinteistön jäteve-
sikuormitus. Selvitykseen liitettävästä asemapiirustuksesta selviää rakennuksen sijainti-
tietojen lisäksi jätevesijärjestelmän ja sen purkupaikan sijainti sekä purkupaikan etäisyys 
kriittisistä pisteistä, esimerkiksi talousvesikaivosta. Selvitystä tarvitaan esimerkiksi sil-
loin, kun kiinteistö myydään, jotta uusi omistaja voi helposti nähdä, miten jäteveden kä-
sittely on hoidettu. [9; 17.] 
 
Liitteenä 1 on jätevesiselvityksen mallilomake. 
 
3.4.2 Jätevesisuunnitelma 
 
Jätevesisuunnitelma on tehtävä, jos olemassa olevaan kiinteistöön rakennetaan uusi jä-
tevedenkäsittelyjärjestelmä tai vanhaa järjestelmää parannetaan. Suunnitelmassa suun-
nittelija laatii selvityksen rakennettavan kohteen jätevesiviemärijärjestelmästä. Ensisijai-
nen vaihtoehto on aina liittyminen kunnan jätevesiviemäriin, ja suunnittelija tekee tarvit-
taessa selvityksen mahdollisesta kunnallisviemärin laajennuksesta. Suunnittelijan tulee 
ottaa huomioon kunnan omat määräykset liittyen jätevesien käsittelyyn, sekä myös kar-
toittaa samalla alueella sijaitsevien naapureiden halukkuus liittyä yhteiseen jäteve-
siviemärijärjestelmään. Suunnitelman laatimisen aluksi tehdään rakennuspaikalla esisel-
vitys mahdollisen nykyisen jätevesijärjestelmän kunnosta sekä käydään läpi uuden jär-
jestelmän valintaan liittyviä asioita, kuten käyttöastetta ja sen tulevaa sijoituspaikkaa. 
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Lopulta tarkempien maaperä-, pohjavesi- ym. selvitysten avulla ratkaistaan tuleva jäte-
vesijärjestelmä, jonka jälkeen suunnittelija laatii jätevesisuunnitelman.  
 
Jätevesisuunnitelma tulee liittää rakennus- tai toimenpideluvan liitteeksi. Sen tulee sisäl-
tää ainakin seuraavat asiat: 
 

- Uuden jätevesijärjestelmän toimintaperiaate, mitoitus sekä rakenne. 
- Järjestelmän osien, kuten purkupaikan ja laitteiden sijainti sekä korkeus suh-

teessa lähialueen pohja- ja pintavesiin, vedenottamoihin sekä rakennuksiin. 
- Vedenkäsittelypaikan ja purkualueen pohja- ja pintaveden korkeus sekä perus-

teltu arvio siitä, miten korkealle vedenpinnat voivat maksimissaan alueella 
nousta. Myös perusteltu arvio siitä, miten jätevesijärjestelmän toiminta mahdolli-
sesti muuttaa pinnankorkeuksien muuttuessa. 

- Hälytys- ja valvontalaitteiden toiminta. 
- Tiedot vedenkäsittelyjärjestelmän osista, jotka vaativat säännöllistä hoitoa ja 

huoltoa sekä tiedot hoito- ja huoltopaikoille johtavista kulkureiteistä ja rakenteista. 
- Suunniteltu puhdistustulos. 
- Arvio jätevesien ympäristökuormituksesta. 
- Kohdat, joista voidaan ottaa näytteitä puhdistamoon tulevasta käsittelemättö-

mästä jätevedeästä sekä siitä lähtevästä puhdistetusta jätevedestä. 
 
Jätevesisuunnitelman avulla voidaan rakentaa kohteeseen käyttötarkoitusta palveleva 
käsittelyjärjestelmän sekä valvoa sen rakentamista. [9.] 
 
Liitteenä 2 on esimerkki jätevesisuunnitelmasta. 
 
3.5 Yhteenveto rakennusprosessista 
 
Alla on esitetty toimintaohjeet vaiheittain jätevesijärjestelmää rakentavalle. 
 

1. Kysy kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta jätevesiselvityksen avulla, täyt-
tääkö mahdollinen nykyinen jätevesijärjestelmä vaatimukset. 

2. Selvitä, voiko kiinteistön liittää kunnan viemäriverkostoon sekä ovatko naapurit 
halukkaita rakentamaan yhteisen jätevesiviemärijärjestelmän. 

3. Teetä jätevesisuunnitelma pätevöityneellä suunnittelijalla. 
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4. Hae kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa, jos kyseessä on uu-
disrakennus, tai toimenpidelupa, jos tarkoitus on rakentaa pelkkä jätevesijärjes-
telmä olemassa olevaan kiinteistöön. 

5. Selvitä, onko hankkeeseen mahdollista saada tukia, ja hae ne ennen rakennus-
työn aloittamista. 

6. Rakenna/rakennuta jätevesijärjestelmä suunnitelmaa noudattaen. Vasta tässä 
vaiheessa tehdään laitehankinnat. 

 

4 Järjestelmät 
 
Tässä luvussa on esitelty erilaisia menetelmiä jäteveden käsittelyyn haja-asutusalueella. 
Kolmen yleisimmän menetelmän (maasuodattamo, maahanimeyttämö ja umpisäiliö) 
sekä jäteveden esikäsittelyyn tarvittavan saostussäiliön kohdalla on myös esitelty järjes-
telmän mitoitus myöhemmässä luvussa tulevaa kustannusvertailua varten. Kustannus-
vertailussa huomioidun pienpuhdistamon mitoitusta ei esitetä tässä luvussa, sillä kiin-
teistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn riittävät yhden talouden käyttöön suunnitellut teh-
dasvalmisteiset pienpuhdistamot.  
 
4.1 Saostussäiliö 
 
Saostussäiliötä käytetään varsinaisten jätevedenkäsittelymenetelmien rinnalla veden 
esipuhdistamiseen. Sitä ei siis voida käyttää pääasiallisena käsittelymenetelmänä. Sa-
ostussäiliö erottaa jätevedestä suurimmat lika-ainepartikkelit, puhdistaen jäteveden suu-
rimmasta osasta kiinteistä aineksista ennen kuin se menee varsinaiseen käsittelyyn. Sa-
ostussäiliöiden tilavuus suunnitellaan siten, että jäteveden kulkeutuminen sen kautta 
kestää vähintään kaksi vuorakautta, jotta jätevesi saadaan esikäsiteltyä tehokkaasti. [1, 
s. 12.] 
 
Saostussäiliötä käytetään jäteveden esikäsittelyyn maapuhdistamoissa sekä osassa 
pienpuhdistamoita. Niitä on 1-, 2- ja 3-osaisia, joista 3-osaisia käytetään, jos saostussäi-
liöön johdetaan kaikki jätevedet, mukaan lukien käymäläjätevedet. Pelkkien harmaiden 
jätevesien esikäsittelyyn riittää 2-osainen saostussäiliö. [5, s. 10.] 
 
 



14 

  

Kuvassa 2 on esitetty 3-osaisen saostussäiliön rakenne periaatetasolla. 
 

 
Kuva 2. 3-osainen saostussäiliö [21.] 
 
Saostussäiön mitoitus riippuu siitä, johdetaanko sinne kiinteistön kaikki jätevedet vai ai-
noastaan harmaat jätevedet. Säiliö mitoitetaan vastaamaan kahden vuorokauden vesi-
määrää. Säiliö, johon johdetaan kaikki jätevedet, mitoitetaan seuraavalla kaavalla [18; 
19]:  
 

2    ää ä, ℎ ö  , /ℎ ö
1000 = ,  

 
Tähän lisätään säiliön lietevara 0,5 . 
 
Mitoitettu asukasmäärä saadaan kaavalla: 
 

  ( )
30  

 
Jos säiliöön johdetaan pelkät harmaat jätevedet, mitoitetaan se muutoin samalla lailla, 
paitsi vähennetään vedenkulutuksesta käymälävesien osuus, joka on n. 25 %. [18; 19.] 
 
Laskennassa käytetään kiinteistön todellista asukasmäärää, jos se tiedetään, kunhan se 
ei ole alle viisi. Laskennassa käytetään asukaskohtaisena vedenkulutuksena arvoa  
150 l/hlö. Yllä oleva mitoitus koskee ainoastaan betonisia säiliöitä ja betonirenkaista val-
mistettuja kaivoja, ei muovisäiliöitä, joiden mitoitus selviää tuotevalmistajilta. [18; 19.] 
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4.2 Maapuhdistamot 
 
Maapuhdistamo tarkoittaa järjestelmää, jossa jätevesi johdetaan maaperään hyödyn-
täen sen luonnollisia ominaisuuksia jäteveden käsittelyssä. Maapuhdistamo toteutetaan 
yleisimmin maahanimeyttämönä, maasuodattamona tai maaperän kasvillisuutta hyödyn-
tävää kasvipuhdistamona. Niiden lisäksi on joitain harvinaisempia erityisratkaisuja, joita 
ei käsitellä tässä työssä.  
 
Ennen kun vesi johdetaan maapuhdistamoon se esikäsitellään saostussäiliössä, minkä 
jälkeen se johdetaan jakoputkilla rei’itettyihin imeytysputkiin, ratkaisusta riippuen joko 
suoraan tai jakokaivon kautta. Imeytysputkista vesi pääsee jakokerrokseen ja kohtaa 
imeytyspinnan. Imeytyspintaan muodostuu ns. biokerros, jossa pieneliöt alkavat hajottaa 
jäteveden eloperäistä ainesta.  
 
Maapuhdistamo täytyy tuulettaa imeytysputkien kautta, jotta riittävästi happea pääsee 
imeytyspintaan ja vielä sen alapuolellekin. [1, s. 15.] 
 
Muupuhdistamon heikkouksia ja vahvuuksia: [2, s. 10.] 
 
Vahvuudet: 

- Helppohoitoinen ja toimintavarma, ei rikkoutuvia laitteita 
- Ei vaadi aktiivista ylläpitoa, esim. materiaalin lisäämistä prosessiin 
- Sopii moniin kohteisiin 
- Ei vaadi jatkuvaa kuormitusta 

Heikkoudet 
- Vaatii huolellisen rakentamisen 
- Suuri tilantarve ja rajoittaa maan käyttämistä muihin tarkoituksiin 
- Puhdistustulosta on vaikea mitata 

 
4.2.1 Maahanimeyttämö 
 
Maahanimeyttämö perustuu jäteveden imeyttämiseen maaperän läpi pohjaveteen. En-
sin jätevesi on johdettava useaan saostuskaivoon, jonka kautta se johdetaan rei’itettyyn 
imeytysputkeen. Imeytysputkesta jätevesi suodattuu maakerrosten läpi, päätyen lopulta 
pohjaveden mukaan. Maaperän on oltava vettä läpäisevää, esimerkiksi hiekkaa tai 
muuta kivennäismaata.  
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Maahanimeyttämön heikkouksiin kuuluu sen heikko suodatusteho etenkin fosforin 
osalta. Asetukset vaativat, että jäteveden käsittelyssä veden fosforipitoisuus vähenee  
85 %, mutta maahanimeyttämössä pitoisuus laskee vain n. 60–80 %. Lisäksi jäteveden 
liikkeitä ja puhdistumista on vaikeaa seurata, joten usein ei voida olla varmoja menetel-
män riittävästä puhdistustehosta ympäristön kannalta, varsinkaan kun puhdistuminen ta-
pahtuu pääsääntöisesti luonnontilaisessa maassa. Tarvittaessa puhdistustehoa voidaan 
kuitenkin tutkia asentamalla havaintoputki pohjaveteen. Näistä syistä maahanimeyttämö 
soveltuu mustien jätevesien käsittelyyn ainoastaan lievennetyn vaatimustason alueilla. 
Harmaiden jätevesien käsittelyyn maahanimeyttämö soveltuu joka tilanteessa. [1, s. 16.] 
 
Kuva 3 selventää maahanimeyttämön toimintaa. 
 

 
Kuva 3. Maahanimeyttämön periaatekuva [22.] 
 
Maahanimeyttämö mitoitetaan asukasmäärän ja maa-aineksen raekoon perusteella. Mi-
toituksen suorittaa aina alan ammattilainen, mutta seuraavan kaavan avulla voidaan las-
kea suuntaa antava arvo imeytyskentän vaatimalle alalle.  
 

,  ää ä, ℎ ö
40  2 

= ä  −   
 
 
 
 



17 

  

Imeytyskentän vaatimien putkien lukumäärä ja pituus voidaan laskea seuraavasti: 
 

ä  −  
 ää ä =  ,  

 
Putkien lukumäärä voidaan määrittää niin, että alle 30 :n imeytyskentissä linjoja on 
kaksi, 30–45 :n kentissä kolme ja 45–60 :n kentissä neljä. [18; 19.] 
 
4.2.2 Maasuodattamo 
 
Maasuodattamon toiminta perustuu jäteveden johdattamiseen suodattimena toimivan 
hiekkakerroksen läpi, minkä jälkeen puhdistunut jätevesi johdetaan kokoomaputkiston 
kautta maastoon. Maasuodattamo tarvitsee melko suuren pinta-alan, n. 20–30 neliömet-
riä per talous,  ja myös syvän kaivuualueen, mutta muuten sen voi rakentaa monenlai-
seen maastoon. [1, s. 21; 26.] 
 
Kuten maahanimeyttömän, myös maasuodattamon mitoitus tulee tehdä ammattilaisen 
toimesta. Suodatuskentän mitoitus riippuu siitä, johdetaanko sinne kiinteistön kaikki jä-
tevedet vai pelkästään harmaat jätevedet. Suuntaa-antava mitoitus voidaan tehdä seu-
raavilla kaavoilla [20, s. 10]: 
 
Suodattamoon johdetaan kaikki jätevedet:  
 

 ää ä, ℎ ö  4 = ä  −  
 
Suodattamoon johdetaan pelkät harmaat jätevedet: 
 

 ää ä, ℎ ö < 4 = ä  −   
 
4.2.3 Juurakko- ja kasvipuhdistamot 
 
Juurakko- ja kasvipuhdistamoja käytetään Suomessa vähän, mutta esimerkiksi Keski-
Euroopassa ne ovat yleisempiä. Niiden toiminta perustuu kasvillisuuden kykyyn erotella 
lika-aineksia vedestä. Kasvisto käyttää osan veden ravinteista hyödykseen ja osa haih-
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tuu. Juurakko- ja kasvipuhdistamot ovat yleensä maahan kaivettuja allasmaisia raken-
teita, jonka pohja on tehty loivasti kaltevaksi. Altaaseen istutetaan kasvillisuutta, usein 
esimerkiksi järviruokoa. Saostussäliliössä esikäsitelty vesi johdetaan altaaseen, jossa se 
suodattuu kasvillisuuden läpi ja päätyy altaan pohjalla sijaitsevaan kokoomaputkeen. 
Puhdistamon toiminta perustuu pääpiirteittäin samaan prosessiin kuin maasuodatta-
mossa, mutta siinä istutettu kasvisto tuo oman vaikutuksensa. [1, s. 24; 27, s. 19.] 
 
4.3 Pienpuhdistamo 
 
Pienpuhdistamot ovat jäteveden puhdistamiseen tarkoitettuja tehdasvalmisteisia käsitte-
lylaitteita. Niiden toiminta perustuu biologiseen tai biologis-kemialliseen puhdistukseen. 
Myös pelkkää kemiallista puhdistusta voidaan käyttää, mutta se on harvinaisempaa. Bio-
loginen puhdistus käsittelee jäteveden orgaaniset ainekset, kun taas kemiallisella puh-
distuksella poistetaan pääasiassa fosforia. Kemiallinen puhdistusprosessi tarkoittaa, että 
jäteveteen syötetään esimerkiksi rauta- tai alumiinisuolaa tai muita saostuskemikaaleja. 
Saostuskäsittelyllä täydennetään biologista puhdistusprosessia, jolloin saadaan aikaan 
biologis-kemiallinen puhdistus. [1, s. 25.] 
 
Pienpuhdistamoja on saatavilla eri kokoisina, ja suurimmat riittäisivät palvelemaan pie-
nen kunnan tarpeita. Usein niitä käytetäänkin yhteisenä jätevedenkäsittelylaitoksena 
useammalle taloudelle. Pienpuhdistamot vaativat säännöllistä kuormitusta toimiakseen 
moitteettomasti, minkä vuoksi ne ovat huono ratkaisu esimerkiksi kesämökille tai muu-
hun asuntoon, jossa oleskellaan vain tilapäisesti. Kuormituksen lisäksi ne vaativat myös 
aktiivista huoltoa ja ylläpitoa. [1, s. 25.] 
 
Pienpuhdistamo tulee sijoittaa paikkaan, jossa se on helposti hoidettavissa ja myös ym-
päristöhygieniset vaatimukset tulee huomioida varsinkin purkupaikan valinnassa. Puh-
distamo tulee sijoittaa tulvaveden yläpuolelle korkeussuunnassa. Biologisessa puhdis-
tuksessa käytettävän lietteen ylijäämät tulee päästä vaivattomasti poistamaan puhdista-
mosta myös talvella. Talviaikana on myös suotavaa peittää puhdistamon avattavat osat 
suojarakennelmalla, jotta luukkujen päälle kasautunut lumi ei vaikeuttaisi huoltotoimia. 
[1, s. 25.] 
 
Usein laitevalmistajilta on saatavilla pienpuhdistamoja esimerkiksi 2–6, 6–10 ja 10–15 
hengen talouksille, joten puhdistamon valinta on asukkaan näkökulmasta helppoa. Puh-
distamon valinnassa tulee kuitenkin huomioida mm. seuraavat asiat [1, s. 25.]:  
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- jäteveden laatu, määrä ja mahdolliset erityispiirteet (esim. maitotilan tai matkai-

lutoimintojen jätevesi) 
- käyttöaste ja kuormitusvaihtelut 
- esikäsittelyn tarve 
- laitteen purku-, käyttö- ja huoltojärjestelyt. 

 
Myös muita asioita tulee huomioida ja puhdistamo valitaan aina tapauskohtaisesti. Sen 
takia on syytä käyttää pätevää suunnittelijaa puhdistamon valinnassa. [1, s. 25] 
 
Pienpuhdistamon heikkouksia ja vahvuuksia [2, s. 10.]:  
 
Vahvuudet 

- Pieni tilantarve 
- Helppo asennus 

Heikkoudet 
- Vaatii huoltoa ja ylläpitoa, omistajan vastuu suuri 
- Herkkä häiriöille 
- Puhdistustulos riippuu siitä, lisääkö käyttäjä prosessiin säännöllisesti kemikaaleja 
- Vaatii tasaista kuormitusta parhaan puhdistustuloksen saamiseksi 

 
Seuraavana esitellään eri puhdistusmenetelmiin perustuvia pienpuhdistamoja. 
 
4.3.1 Panospuhdistamo eli jaksoittainen aktiivilietepuhdistamo 
 
Panospuhdistamo perustuu aktiivilietepuhdistusmenetelmään. Panospuhdistamo on tar-
kemmin sanottuna jaksoissa toimiva aktiivilietepuhdistamo. Siinä on yleensä kaksi säi-
liötä, esiselkeytyssäiliö ja prosessisäiliö. Esiselkeytyssäiliö toimii varasto- ja keräilytilana, 
kun taas prosessisäiliössä tapahtuu varsinainen biologinen tai biologis-kemiallinen puh-
distus. Panospuhdistamot sopivat hyvin suurille jätevesimäärille, jotka voidaan puhdistaa 
kerralla panospuhdistamossa. Suuret jätevesimäärät tulee huomioida purkupaikan va-
linnassa. [1, s. 26.] 
 
Panospuhdistamon puhdistusprosessi etenee seuraavasti: 

- Jätevesi esiselkeytetään esiselkeytyssäiliössä. 
- Jätevesi pumpataan esiselkeytyssäiliöstä prosessisäiliöön. 
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- Aktiiviliete ja jätevesi ilmastetaan prosessisäiliössä. 
- Mahdollinen saostuskemikaali lisätään. 
- Jätevesi selkeytetään ja pumpataan purkuputkeen. 
- Ylijäämäliete pumpataan prosessisäiliöstä takaisin esiselkeytyssäiliöön. 
- Ylijäämäliete poistetaan esiselkeytyssäliöstä. 

 
Kuvasta 4 selviää panospuhdistamon rakenne. 
 

 
Kuva 4. Panospuhdistamon rakenne [23.] 
 
4.3.2 Jatkuvatoiminen aktiivilietepuhdistamo 
 
Toinen aktiivilietemenetelmään perustuva pienpuhdistamotyyppi on aktiivilietepuhdis-
tamo. Siinä jätevesi johdetaan saostussäiliön kaltaiseen yksiosastoiseen esiselkeytyk-
seen. Sen jälkeen jätevesi ilmastetaan, jolloin käynnistyy aktiivilieteprosessi, minkä jäl-
keen prosessisäiliöön lisätään saostuskemikaalia joko prosessisäiliöön tai sitä seuraa-
vaan selkeytyssäiliöön. Prosessisäiliön pohjalle kerääntyvää lietettä käytetään kierrättä-
mällä prosessissa ja poistetaan tarvittaessa. Lopuksi selkeytyssäilössä selkeytynyt jäte-
vesi pumpataan purkuputkeen. [1, s. 26.] 
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4.3.3 Biosuodatin 
 
Biosuodatinmenetelmään perustuvassa pienpuhdistamossa on usein aktiivilietepuhdis-
tamojen tapaan esiselkeytys-, prosessi- ja selkeytysvaiheet, mutta siinä voi olla myös 
pelkkä biologinen vaihe. Biosuodattimissa käytetään ns. biofilmitekniikkaa, joka tarkoit-
taa, että pieneliöstöä kasvaa suodattimessa käytettävän kantoaineen pinnalle. [1, s. 26.] 
 
Biosuodattimien tekniikat eroavat eri valmistajien välillä, mutta vaiheet ovat pääpiirteit-
täin seuraavanlaiset: 

- Jätevesi esiselkeytetään esiselkeytyssäiliössä. 
- Jätevesi johdetaan suodattimena toimivan kantoaineen pinnalle. 
- Jätevettä kierrätetään kantoaineen läpi, jolloin tehostetaan puhdistamista. 
- Jätevesi selkeytetään, jonka jälkeen se virtaa painovoiman avulla purkuputkeen 

sitä mukaa kun puhdistamoon virtaa uutta jätevettä. 
- Ylijäämäliete poistetaan selkeytyssäiliöstä. 

 
Kuva 5 selventää jäteveden puhdistusprosessia biosuodatinpuhdistamossa. 
 

 
Kuva 5. Biosuodatinpuhdistamon prosessikaavio [24.] 
 
4.3.4 Harmaavesipuhdistamo 
 
Pelkkien harmaiden jätevesien puhdistamiseen tarkoitetuista pienpuhdistamoista puhu-
taan harmaavesipuhdistamoina. Niissä jätevettä puhdistetaan orgaanisesta aineesta 
yleensä biologisen hajotuksen avulla yksinkertaisimmillaan hajottamalla orgaaninen ai-
nes vedeksi ja hiilidioksidiksi.  
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Harmaavesipuhdistamoja voidaan käyttää esimerkiksi kesämökeillä, joissa ei ole vesi-
vessaa ja kaikki jätevedet ovat harmaita jätevesiä. [1, s. 26.] 
 
4.4 Umpisäiliö 
 
Umpisäiliötä käytetään jäteveden tilapäiseen varastoimiseen, josta se kuljetetaan käsi-
teltäväksi kunnan vesilaitokselle. Umpisäiliö sopii käytettäväksi lähinnä tilapäisesti kallii-
den vuosikustanusten sekä monta kertaa vuodessa vaaditun tyhjennyksen vuoksi. Se 
sopii kuitenkin alueille, joissa ollaan erityisen tarkkoja ympäristövaikutuksista, esimer-
kiksi vesistöjen lähelle, pohjavesialueelle tai rinnetonteille. Sitä voidaan käyttää myös 
alueilla, jonne ollaan vasta rakentamassa kunnan viemäriverkostoa.  
 
Umpisäiliö täytyy tyhjentää monta kertaa vuodessa. Tyhjennyskertojen määrä riippuu 
siitä, johdetaanko sinne pelkät käymäläjätevedet vai kaikki talousjätevedet. Jos johde-
taan pelkät käymäläjätevedet, 5 kuution umpisäiliö täytyy tyhjentää n. 6–8 kertaa vuo-
dessa, mutta jos sinne johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet, on tyhjennysväli selvästi 
lyhyempi. Usein toimivin ratkaisu on johtaa umpisäiliöön vain käymäläjätevedet, jolloin 
harmaat jätevedet käsitellään esimerkiksi maa- tai pienpuhdistamossa. Tätä ratkaisua 
kutsutaan kaksoisviemäröinniksi. [1, s. 14.] 
 
Kuvassa 6 on kuvattuna pientalon tonttimaahan asennettu umpisäiliö. 
 

 
Kuva 6. Tonttimaahan asennettu umpisäiliö [25] 
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5 Kustannusvertailu 
 
Tässä luvussa on vertailtu yhden talouden kustannuksia eri jäteveden käsittelyjärjestel-
mien välillä. Vertailussa on huomioitu järjestelmän investointi- ja käyttökustannukset ja 
niiden pohjalta laskettu vuosikustannukset 30 vuoden ajanjaksolle. On syytä huomioida, 
että tietyt järjestelmät saattavat vaatia tietynlaisen maaston, joten todellisuudessa haja-
asutusalueen asukas ei välttämättä voi valita kaikkien järjestelmien väliltä. 
 
Vertailussa olen käyttänyt Wavin Labkon tuotteiden hintoja, jotka on kysytty suoraan val-
mistajalta. Kysyin valmistajalta myös järjestelmien asennuksiin liittyvien maanrakennus-
töiden hintaa arviolta, mutta niiden ollessa paikkakuntakohtaisia sitä ei pystytty arvioi-
maan. Arvioin maanrakennustöiden hinnat käyttämällä maanrakennusurakoitsijoiden 
keskihintoja.  
 
Laskelmat on tehty pinta-alaltaan 150 :n rakennukselle, jonka sijaintipaikkaan ei liity 
jätevesiviemäröinnin rajoitteita, eli se ei sijaitse esimerkiksi pohjavesi- tai ranta-alueella. 
 
Todellisuudessa vuosikustannuksiin vaikuttaa jäteveden tuotto, mm. kuinka paljon wc:tä 
vedetään, millä vesimäärällä se huuhdellaan ja mikä on urakoitsijoiden tuntihinta alu-
eella. Nämä laskelmat ovat vain suuntaa antavia, ja eri järjestelmien todellinen hinta 
määräytyy useiden tekijöiden perusteella ja tulee aina selvittää tapauskohtaisesti.  
 
5.1 Maahanimeyttämö, esikäsittely saostussäiliössä 
 
Laskelmat tehtiin seuraavin arvoin. 
 
Mitoitettu asukasmäärä: 
 

150
30 = 5 ℎ öä 

Saostussäiliön tilavuus: 
 

2   5 ℎ ö  150 
1000 = 1,5  
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Maahanimeytyskentän pinta-ala: 
 

150   5 ℎ ö
40  2 = 37,5  

 
Putkien pituus: 
 

37,5 
3 = 12,7  

 
 
Järjestelmän hinnaksi saadaan seuraavat summat.  
 
Asennusvalmis maahanimeytysjärjestelmä Labko Sako Vision 2000 1-6 hengelle kaikille 
jätevesille, sisältää imeytysputkiston, suodatuskankaat ym. tarvittavat osat sis. alv. 24 % 
1555 € [29] 
 
Maanrakennustyöt  
Töiden kesto arviolta yksi työpäivä (8h), kaivinkonetyön hinta  n. 70 € sis. 24 % alv 
560 € 
 
Kaivinkoneen siirtohinta 2,0 €/km sis. 24 % alv 
Arviolta 50 € 
 
Maa-ainekset 
Arviolta 30  sepeliä 
895 € 
Arviolta 10  hiekkaa 
250 € 
 
Järjestelmän investointikustannukset ovat yhteensä 
3260 € 
 
Ylläpitokustannukset  
Saostussäiliön tyhjennys kaksi kertaa vuodessa 
Arviolta 200 €/vuosi 
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Maa-aineksen vaihto 15 vuoden välein 
Arviolta 1000 € 
n. 33 €/v 
 
Maahanimeytysjärjestelmän laskennalliseksi vuosikustannukseksi 30 vuoden käytön ai-
kana saadaan n. 343 €/vuosi. 
 
5.2 Maasuodattamo, esikäsittely saostussäiliössä 
 
Laskelmat tehtiin seuraavin arvoin. 
 
Mitoitettu asukasmäärä: 
 

150
30 = 5 ℎ öä 

 
Saostussäiliön tilavuus: 
 

2   5 ℎ ö  150 
1000 = 1,5  

 
Maasuodatuskentän pinta-ala: 
 

5 ℎ ö  5 = 25  
 
Putkien pituus: 
 

25
2 = 12,5  

 
Maasuodattamona käytetään samaa Wavin Labkon Sako Vision 2000-järjestelmää kuin 
maahanimeyttämössä, ja lisäksi hankitaan kokoomaputkistopaketti. 
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Järjestelmän hinnaksi saadaan seuraavat summat.  
 
Asennusvalmis maahanimeytysjärjestelmä Labko Sako Vision 2000 1–6 hengelle kaikille 
jätevesille, sisältää imeytysputkiston, suodatuskankaat ym. tarvittavat osat sis. alv. 24 % 
1555 €   
Lako kokoomaputkistopaketti 2  
499 € [29] 
 
Maanrakennustyöt  
Töiden kesto arviolta kaksi työpäivää (16h), kaivinkonetyön hinta  n. 70 € sis. 24% alv 
1120 € 
Kaivinkoneen siirtohinta 2,0 €/km sis. 24 % alv 
Arviolta 50 € 
 
Maa-ainekset 
Arviolta 60  sepeliä 
1790 € 
Arviolta 20  hiekkaa 
500 € 
 
Järjestelmän investointikustannukset ovat yhteensä 
5514 € 
 
Ylläpitokustannukset 
Saostussäiliön tyhjennys kaksi kertaa vuodessa 
Arviolta 200 €/vuosi 
Maa-aineksen vaihto 15 vuoden välein 
Arviolta 2000 € 
n. 67 €/v 
 
Maahanimeytysjärjestelmän laskennalliseksi vuosikustannukseksi 30 vuoden käytön ai-
kana saadaan n. 451 €/vuosi. 
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5.3 Pienpuhdistamo 
 
Labko BioKem 6 EN-panospuhdistamo yhden talouden (2-6 hengen) jätevesien puhdis-
tamiseen sis. alv. 24 % 
5859 € [28] 
 
Maanrakennustyöt 
Arviolta 4 h kaivinkonetyöt 70 €/h 
280 € 
Kaivinkoneen siirtohinta 1,50 €/km sis. 24 % alv 
Arviolta 50 € 
 
Maa-ainekset 
Arviolta 10  hiekkaa 
250 € 
 
Investointikustannukset ovat yhteensä 
6439 € 
 
Ylläpitokustannukset 
Järjestelmän huoltokustannukset (huoltosopimus)  
Arviolta 300 €/v 
Puhdistamon sähkönkulutus n. 500 kWh/v 
n. 50 €/v 
Puhdistuskemikaalit n. 55 l/v 
n. 155 €/v 
Komponenttien vaihto n. 2 vuoden välein 
n. 50 €/v 
 
Pienpuhdistamojärjestelmän laskennalliseksi vuosikustannukseksi 30 vuoden käytön ai-
kana saadaan n. 770 €/vuosi. 
 
5.4 Umpisäiliö, kaksoisviemäröinti 
 
Labko LOKA 5400 -umpisäiliö täyttymishälyttimellä  sis. alv. 24 % 
1990 € [29] 
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Labko SAKO-2 -maahanimeytysjärjestelmä  
1209 € [29] 
 
Maanrakennustyöt 
Arviolta 4 h kaivinkonetyöt 70 €/h 
280 € 
Kaivinkoneen siirtohinta 1,50 €/km sis. 24 % alv 
Arviolta 50 € 
 
Investointikustannukset ovat yhteensä 
3529 € 
 
Ylläpitokustannukset 
Umpisäiliön tyhjennys n. 10 kertaa vuodessa 
Arviolta 800 €/v 
Labko SAKO-2 -maahanimeytysjärjestelmän tyhjennys n. kahden vuoden välein 
n. 50 €/v 
 
Kaksoisviemäröidyn umpisäiliöjärjestelmän laskennalliseksi vuosikustannukseksi 30 
vuoden käytön aikana saadaan n. 968 €/vuosi. 
 
5.5 Yhteenveto 
 
Vertailusta näkee, että halvin tapa kiinteistökohtaisten jätevesien puhdistamiseen kun-
nallisviemärialueen ulkopuolella on maahanimeyttämö ja toiseksi halvimmaksi tulee 
maasuodattamo. Nämä järjestelmät sopivat siis parhaiten haja-asutusalueen asukkaalle 
hintansa puolesta, ja ne ovat myös muuten toimintavarmoja järjestelmiä. Umpisäiliöt ja 
pienpuhdistamot tulevat kalliiksi, vaikka umpisäiliön etuna onkin matalat investointikus-
tannukset.  
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Taulukkoon 3 on koottu eri järjestelmien hinnat käytetyillä tuotteilla. 
 
Taulukko 3. Jätevesijärjestelmien kustannusvertailu 

 
 

6 Johtopäätökset 
 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli koota haja-asutusalueen pientalorakentajalle selkeä 
käsikirja jätevesijärjestelmän rakentamiseen. Työn tekeminen alkoi materiaalin kokoa-
misella ja työn rakenteen hahmottelulla. Kokosin yhteen suomalaista kirjallisuutta ai-
heesta ja keräsin yhteen työn kannalta merkittävimpiä julkaisija. Tarkoituksena oli tehdä 
työn rakenteesta mahdollisimman selkeä joten jätin pois paljon mielenkiintoista, mutta 
työn kannalta epäoleellista tekstiä.  
 
Tuloksena on käsikirja jätevesijärjestelmän valintaan. Se palvelee pääasiassa uudis- tai 
korjausrakentajaa kunnan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, mutta myös jokaista 
aiheesta kiinnostunutta. Pyrin tekemään työstä mahdollisimman helposti lähestyttävän 
heille, joilla ei aiheesta ole pohjatietoa. Uskon työn palvelevan käyttötarkoitustaan hyvin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järjestelmän kokonaishinta
InvestointikustannusKäyttökustannus/1 v 1v/30 vuoden käyttöiällä

6,439 €
233 €
267 €
555 €

343 €
451 €
770 €

Maahanimeyttämö+saostussäiliö
Maasuodattamo+saostussäiliö

3,310 €
5,514 €

Umpisäiliö, kaksoisviemäröinti
Pienpuhdistamo

968 €850 €3,529 €
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