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1 JOHDANTO 

 

Kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettä-

vä vuoteen 2016 mennessä asetus, joka koskee talousvesien puhtautta. Tämän asetuk-

sen myötä jätevesijärjestelmät on uusittava useissa kohteissa. Suomessa haja-

asutusalueilla on 300 000 kiinteistöä, joiden täytyy uusia jätevesijärjestelmä vuoteen 

2016 mennessä. Asetuksen päätavoitteena on vähentää ympäristön ja vesistön rehevöi-

tymistä, asetuksessa on määritetty jäteveden typpi-, fosfori- ja orgaanisen aineen pitoi-

suuksille päästörajat. 

 

Tässä opinnäytetyössä tutustutaan lakeihin, joiden avulla vaikutetaan jätevesien puh-

tauteen, sekä jätevesienkäsittelyjärjestelmän rakentamiseen. Lisäksi työssä esitellään 

yleisimpiä jätevesijärjestelmiä, niiden toimintaan, kustannuksia ja huoltotarpeita sekä 

jätevesijärjestelmien mitoitusperusteita.  

 

Työn päätavoitteena on suunnitella haja-asutusalueella sijaitsevaan omakotitaloon 

jätevesikäsittelyjärjestelmä. Työssä on valittu jätevesijärjestelmä kohteeseen, mitoitet-

tu jätevesijärjestelmä ja suunniteltu paikka mihin jätevesijärjestelmä rakennetaan. Li-

säksi jätevesijärjestelmän paikalla on mitattu pohjaveden pinnankorkeus sekä mitattu 

suojaetäisyydet.  
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2 LAKI, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET 

 

Suomessa on useita lakeja, asetuksia ja määräyksiä, jotka koskevat haja-asutusalueen 

jätevesijärjestelmiä, niiden rakentamista, huoltoa, kunnossapitoa ja ympäristön suoje-

lua, sekä ympäristöön joutuvien päästöjen alentamista. Tässä kappaleessa on esitelty 

keskeisimmät haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevista laeista, asetuksista ja 

määräyksistä. 

 

2.1 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

ulkopuolisilla alueilla 

 

Jätevesiasetus 542/2003 astui voimaan 1.1.2004 koskien haja-asutusaluetta. Sen tar-

koituksena on vähentää talousvesien mukana ympäristöön joutuvia päästöjä ja edistää 

ympäristön hyvinvointia, sekä estää vesistöjen saastumista. Jätevesiasetusta sovelle-

taan jätevesijärjestelmien rakentamiseen, jätevesien käsittelyyn ja johtamiseen haja-

asutusalueella, missä ei ole mahdollisuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkkoon. Uu-

disrakennusten tulee täyttää asetus välittömästi valmistuessaan, kun taas olemassa 

olevien haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee täyttää jätevesijärjestelmiä 

koskeva asetus vuoteen 2016 mennessä. [9.]  

 

Käsittelyvaatimuksina jätevesiasetus antaa puhtausvaatimukset ympäristöön joutuvista 

orgaanisista aineista, fosforista ja typestä, mitkä aiheuttavat muun muassa vesistöjen 

rehevöitymistä [3]. Käsittelemättömästä jätevedestä täytyy vähentää uuden jäteve-

siasetuksen mukaan orgaanisia aineita 90 prosenttia, fosforia 85 prosenttia ja typpeä 

40 prosenttia verrattuna puhdistamattomaan jäteveteen. Jäteveden käsittelystä on 

myös lievennetty versio, jonka mukaan orgaanisia aineita täytyy vähentää 80 prosent-

tia, fosforia 70 prosenttia ja typpeä 30 prosenttia puhdistamattomaan jäteveteen verrat-

tuna. Lievennettyä jätevesien puhdistusvaatimusta voidaan käyttää vain tietyissä tilan-

teissa ympäristönsuojelulain mukaan. [9.]  

 

Jätevesiasetuksen mukaan on tehtävä selvitys jätevesijärjestelmästä, minkä perusteella 

jätevesien ympäristökuormitus arvioidaan. Jätevesiasetuksen pykälässä 7 määritellään 

jätevesijärjestelmän suunnitelma ja pykälässä 8 rakentaminen, joka on tehtävä suunni-

telmaa noudattaen. Lisäksi jätevesiasetus vaatii jätevesijärjestelmästä käyttö- ja huol-

to-ohjeet, joita kiinteistöissä asuvien on noudatettava. [9.] 
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2.2 Ympäristönsuojelulaki 

 

Ympäristönsuojelulaissa 86/2000 on pykäliä, jotka vaikuttavat monin tavoin jätevesi-

en käsittelyyn haja-asutusalueella. Ympäristönsuojelulaissa pykälässä 8 on määritelty 

pohjaveden pilaamiskielto, jätevesi ei saa joutua ympäristöön, niin että se pilaisi poh-

javeden laadun.  

 

Pykälässä 18 käsitellään talousjätevesien käsittelylaitteiden käyttöä ja kunnossapitoa, 

ottaen huomioon valtakunnalliset luonnonsuojelu-tavoitteet. Pykälä 103 käsittelee 

jätevesien yleistä puhdistamisvelvollisuutta, jätevedet on käsiteltävä aina ennen ympä-

ristöön joutumista, niin ettei niistä ole ympäristölle haittaa. Vähäiset jätevedet, pois 

lukien vesikäymälän vedet, joista ei koidu ympäristölle haittaa ja määrä on vähäinen, 

voidaan johtaa puhdistamattomana maahan. [10.] 

 

2.3 Vesihuoltolaki 

 

Vesihuoltolaki 119/2001 määrää kunnan velvollisuudet vesihuollon kehittämisestä.  

Jokainen vastaa omalla kiinteistöllään vesihuollosta lainmukaisesti. Kunnan vesihuol-

toalueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä vesijohtoon tai viemäriin, erityistapa-

uksia lukuun ottamatta. [11.] 

 

2.4 Terveydensuojelulaki 

 

Terveydensuojelulain 763/1994 pykälän 22 mukaan jätevedet täytyy johtaa ja puhdis-

taa, ilman että niistä aiheutuu terveydelle haittaa. Myös viemäreiden ja puhdistuslait-

teistojen suunnittelu, huolto ja sijoitus täytyy toteuttaa niin, ettei niistä aiheudu ter-

veydelle haittaa. [13.] 

 

2.5 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 on pykäliä, jotka liittyvät haja-asutuksen jä-

tevesijärjestelmän rakentamiseen. Pykälässä 135 on esitetty rakennusluvan edellytyk-

set asemakaava-alueella ja pykälässä 136 rakennusluvan edellytykset asemakaava-

alueen ulkopuolella, edellytetään, että vedensaanti ja jätevedet täytyy hoitaa niin, ettei 

ympäristölle koidu niistä haittaa. [12.] 
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2.6 Puumalan kunnan määräykset ja ohjeet 

 

Puumalan kunnassa jätevesijärjestelmän rakentaminen, peruskorjaaminen viemäriver-

koston ulkopuolella ja pienpuhdistamon asentaminen olemassa olevaan kiinteistöön 

vaatii sekä asemakaava-alueella, että sen ulkopuolella toimenpideluvan. Puumalan 

kunnassa jätevesien käsittelyä koskevat selvitykset ja suunnitelmat täytyy liittää ra-

kennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai ilmoitukseen, joka koskee rakentamista. 

 

Kunnan määräyksissä käsketään jätevesien käsittelytapaa valittaessa ottamaan huomi-

oon rakennuspaikan maaperä ja pinta-ala, rakennusten sijainti ja etäisyys rantaviivas-

ta. Jos rakennuspaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesi-alueella, täytyy vesivessojen jäte-

vedet johtaa umpisäiliöön.  

 

Puumalan kunnan viranomaiset hyväksyvät yleiskaavan ulkopuolella sijaitsevalla ran-

ta-alueella 3-osaisen saostussäiliön ja sen jälkeen maasuodattamon tai maahan imeyt-

tämön. Toisena vaihtoehtona on kuiva- tai kompostointikäymälä, jolloin muut jäteve-

det täytyy ohjata 2- tai 3-osaisen saostussäiliön jälkeen maasuodattimeen tai maahan 

imeytykseen. Kolmas soveltuva vaihtoehto on vesikäymäläjätteiden johtaminen um-

pisäiliöön ja muut jätevedet 2- tai 3-osaisen saostussäiliön jälkeen maasuodattamoon 

tai maahan imeyttämöön. Neljäntenä vaihtoehtona on johtaa kaikki jätevedet umpisäi-

liöön. On myös mahdollista rakentaa pienpuhdistamo ja sitä varten on solmittava 

huoltosopimus alalla toimivan liikkeen tai toimittajan kanssa. 

 

Sauna-rakennuksiin, joihin kannetaan vesi, ei tarvitse välttämättä rakentaa jätevesijär-

jestelmää. Imeytys maaperään riittää, jos imeyttämö sijaitsee yli 10 metrin päässä ran-

taviivasta. Lisäksi maaperän on oltava imeytykseen soveltuva, eli sellaista mikä suo-

dattaa jätevettä tarpeeksi.  

 

Kun rakennetaan maapuhdistamoa tai imeytyspaikkaa, täytyy matkaa olla vähintään 

rantaviivaan 30 metriä, talousvesikaivoon 50 metriä, ja naapurin rajaan 5 metriä. Kui-

vakäymälää ei saa rakentaa 20 metriä lähemmäs rantaviivasta ja sen täytyy olla vähin-

tään 5 metrin päässä naapurin rajasta. Umpisäiliö täytyy sijoittaa vähintään 20 metrin 

päähän rantaviivasta, säiliön alapinnan pitää olla keskivedenkorkeuden yläpuolella, 

jos kaivo on alle 100 metrin päässä rantaviivasta. [5, s. 1-3, 9-10.] 
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3 YLEISTIETOA JÄTEVEDESTÄ 

 

Tässä kappaleessa käsitellään yleisesti jätevesiä, perehdytään siihen, mistä jätevesi 

koostuu ja kuinka kuormitusluvut saadaan laskettua. 

 

3.1 Jäteveden koostumus kotitaloudessa  

 

Jätevedet sisältävät paljon erilaisia aineita, mitkä vaikuttavat ympäristön puhtauteen ja 

sen kuormitukseen. Laatua ilmaistaan orgaanisen aineen määränä jätevedessä, ja sitä 

mitataan biologisena hapenkulutuksen määränä, joka lyhennetään kirjainyhdistelmällä 

suomenkielessä BHK7 ja englanninkielessä BOD7. Typpi ja fosfori ilmoitetaan milli-

grammoina litrassa, mg/l. [2, s.58.] 

 

 

KUVA 1. Jätevesi kotitaloudessa [2, s.58] 

 

Yhden ihmisen oletetaan kuluttavan vuorokaudessa 150 litraa vettä, joka kaikki on 

johdettava jätevetenä jätevesijärjestelmään. Kuvassa 1 on kuvattu prosentteina, kuinka 

paljon jätevettä keskimäärin syntyy keittiössä, WC:ssä, pyykkien pesussa, peseytymi-

sessä ja muissa paikoissa/lähteissä esimerkiksi siivouksen yhteydessä.  

 

 

 

45 % 

 15 % 

15 % 

 20 % 

5 % 

Jätevesi kotitaloudessa 

Pesuvesi 

WC 

Pyykkien pesuvesi 

Keittiö 

Muut jätevedet 
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3.2 Kuormitusluvut  

 

Kuormitusluvut lasketaan kertomalla ominaiskuormitukset kiinteistössä asuvien ih-

misten määrällä. Ominaiskuormitukset on kuvattu taulukossa 1, ne lasketaan orgaani-

sesta aineesta, fosforista ja typestä. Asukasmäärä lasketaan huoneistoala jaettuna 

30m
2
. Alla olevissa kaavoissa on kuvattu kuormitusluvun ja mitoittavan asukasmäärän 

laskeminen kaavoilla.  

 

                                                                   (2) 

 

                       
            

    
   (3) 

 

Asukasmäärä mitoitetaan huoneistoalan mukaan siksi, koska asukasmäärä kohteessa 

voi muuttua ajansaatossa ja jätevesijärjestelmän on oltava tarpeeksi suuri pinta-alaan 

nähden. Jätevesijärjestelmä on mitoitettava vähintään viidelle henkilölle. [4.] 

 

Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattu kuormitusluvun mukaiset ominaiskuormitukset. 

Eli orgaanisen aineen, fosforin ja typen määrä ulosteessa, virtsassa ja muissa lähteissä 

prosentteina ja pitoisuuksina. Ympäristökuormitus lasketaan eri kuormitusten summa-

na [4]. 

 

TAULUKKO 1. Ominaiskuormitukset [2, s.59] 

Kuormituksen 

alkuperä 

orgaaninen aine 

BHK7 

kokonaisfosfori 

Kok. P 

kokonaistyppi 

Kok. N 

 g/p/d % g/p/d % g/p/d % 

uloste 15 30 0,6 30 1,5 10 

virtsa 5 10 1,2 50 11,5 80 

muu 30 60 0,4 20 1 10 

yhteensä 50 100 2,2 100 14 100 
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4 ERILAISET JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VAIHTOEHDOT 

 

Tässä kappaleessa on esitelty yleisimpiä jätevesijärjestelmien vaihtoehtoja, jotka voi-

daan rakentaa nykyisten lakien mukaisesti. Lisäksi kappaleessa esitellään jätevesijär-

jestelmien toimintaperiaatteita, huoltovälejä ja – toimenpiteitä, laitteistojen kestävyyt-

tä sekä rakennus- ja käyttökustannuksia.  

 

4.1 Vesihuoltolaitoksen viemäriverkko 

 

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkko on ensisijainen vaihtoehto haja-asutusalueiden 

jätevesijärjestelmää valittaessa. Se on puhtaudeltaan parempi kuin pienemmät yhtä tai 

muutamaa kiinteistöä palvelevat jätevesijärjestelmät. Viemäriverkoston täytyy liittyä, 

jos se vain suinkin on mahdollista. [3, s.32; 9.] 

 

4.2 Kuivakäymälät 

 

Kuivakäymälöitä on useita erilaisia. Kuivakäymälöiden toimintatavat poikkeavat hie-

man toisistaan, yksi yhdistävä tekijä niillä kuitenkin on, ulosteita ja virtsaa ei huuhdo-

ta eteenpäin vedellä. Erilaisia kuivakäymälöitä ovat esimerkiksi erilaiset komposti-

käymälät, polttokäymälä, pakastekäymälä ja haihdutuskäymälä. [2, s. 69; 3, s.49–50.] 

 

Kuivakäymälää tulee tyhjentää aika ajoin, riippuen käymälän koosta ja tyypistä. Jäte 

täytyy kuljettaa pois pihapiiristä itse. Kuivakäymälä on toimintaperiaatteeltaan yksin-

kertainen, joten se on varmatoiminen, eikä järjestelmää tarvitse uusia usein.  

 

Kuivakäymälöiden jätteet voi siirtää ympäristöön maan parannukseen, jätteestä ei va-

paudu enää siinä vaiheessa ympäristölle haitallista typpeä ja fosforia. Ruokakasveina 

käytettävien kasvien kasvualustaksi jäte ei kuitenkaan sovellu, ennen kuin se on ollut 

yli vuoden jatkokompostoituna.[14.] 

 

4.2.1 Kompostikäymälä 

 

Kompostikäymälöitä on erilaisia, pieniä kompostikäymälöitä, joissa virtsa haihdute-

taan tai johdetaan erilliseen pieneen säiliöön. Ja isoja, jossa suotoneste voidaan kerätä 
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erikseen [2, s. 68–69]. Pienet kompostikäymälät soveltuvat vapaa-ajan asunnoille ja 

sisäkäyttöön, suuret puolestaan käyvät ulkokäyttöön.  

 

4.2.2 Polttokäymälä 

 

Polttokäymälän toiminta perustuu jätteiden polttamiseen polttokammiossa 550–

600°C:n lämpötilassa, jolloin jäte muuttuu tuhkaksi [17]. Polttokäymälä toimii sähköl-

lä ja vaatii myös vettä toimiakseen [3, s.50; 15]. Polttokäymälä soveltuu vapaa-ajan 

asunnolle, ja se vastaa tavallista vesivessaa, se on hygieeninen ja ympäristöystävälli-

nen [15]. 

 

4.2.3 Pakastekäymälä 

 

Pakastekäymälä pakastaa käymäläjätteen biohajoavalla pussilla päällystettyyn jäteas-

tiaan, joka on helppo tyhjentää ja kompostoida jälkikäteen. Laite toimii kuten pakastin 

kompressorin avulla ja kuluttaa sähköä. Pakastekäymälästä ei synny hajuhaittoja, ei-

vätkä bakteerit pääse kasvamaan kylmässä.  Pakastekäymälää ei suositella käytettävän 

päivittäin. [3, s.50; 14;17.] 

 

4.2.4 Haihdutuskäymälä 

 

Haihdutuskäymälä tunnetaan myös nimellä sähkövessa. Sähkövessa toimii nimensä 

mukaan sähköllä, sen toiminta perustuu sähkövastukseen, joka kuivattaa säiliöön ke-

rääntyneen jätteen sähkövastuksen avulla ennen kompostointivaihetta. Haihdutus-

käymälä ei sovellu ulkokäyttöön, vaan vaatii lämpimän tilan toimiakseen. Sähköves-

sasta voi tulla hajuhaittoja. [3, s. 50; 16.] 

 

4.2.5 Järjestelmän mitoitus 

 

Kuivakäymälä tulee mitoittaa käytön mukaan. Erilaisilla kuivakäymälöillä on erilaiset 

toimintaperiaatteet ja näin ollen erilaiset mitoitusperiaatteet. Tyhjennysvälien sopiva 

taajuus on jokaisen itse päätettävissä, säiliön mitoittamisen yhteydessä. Kuivakäymä-

län mitoituksessa tulee ottaa huomioon käyttäjien lukumäärä. Yksi ihminen tuottaa 

kiinteää ulostetta vuodessa keskimäärin 50 litraa ja virtsaa keskimäärin 450 litraa 

vuodessa. Lisäksi mitoituksessa tulee ottaa huomioon, että täytteenä säiliössä ovat 
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myös kuivike ja wc-paperi. Kompostoituessaan jätteen tilavuus pienenee yhteen kol-

masosaan. [7.]  

 

4.3 Maasuodattamo 

 

Tässä kappaleessa esitellään ensin perinteinen maasuodattamo ja sen toiminta, erilli-

sessä kappaleessa esitellään IN DRÄN- maasuodattamo ja sen toimintaperiaate. 

 

Maasuodattamo on suodattamo, jonne jätevedet johdetaan saostussäiliöstä. Saostussäi-

liöitä täytyy olla kolme kappaletta, jos jätevesissä on mukana käymäläjätettä. Harmail-

le vesille riittää kaksiosainen saostussäiliö. Kiintoaine ja liuennut jätevesi erottuvat 

saostussäiliössä, jolloin kiintoaine ei pääse suodatinkenttään ja tuki sitä. Saostussäili-

östä jätevedet menevät jakokaivon kautta rei’itettyjä imeytysputkia pitkin maasuodat-

tamon jakokerrokseen ja sieltä suodatinkerrokseen, joka on suodatushiekkaa tai – ma-

teriaalia. Suodatinkerroksen läpi valunut jätevesi poistuu kokoomakerrokseen ja siellä 

olevia kokoomaputkia fosforinsuodattimen kautta näytteenottokaivoon ja lopulta avo-

ojaan tai maastoon. [8, s.57; 2, s.95; 20.] Fosforinsuodattimen sisältävä maasuodatta-

mo laitteineen on kuvattu kuvassa 2.  

 

 

KUVA 2. Maasuodattamo ja fosforisuodatin [2, s.75] 

 

Imeytysputket sijaitsevat suodattamon yläosassa noin 50 senttimetrin syvyydessä 

maanpinnasta, imeytysputkien yläpuolella on lämmöneristys, suodatinkangas ja täy-

temaata noin 40 senttimetriä. Imeytysputkien ympärillä oleva maa eli jakokerros on 

yleensä sepeliä, mikä on raekooltaan 16-32mm. Jakokerroksen paksuus on vähintään 

30 senttimetriä. Jakokerroksen alapuolella on 80 senttimetrin korkuinen suodatusker-

ros, jossa käytetään luonnonhiekkaa, jonka raekoko on 0-8 mm ja sen alla siirtymäker-
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ros. Siirtymäkerroksessa suodatinhiekka on raekooltaan 4-12 millimetrin kokoista ja 

kerroksen paksuus on 5-10 senttimetriä. Alimmaisena on kokoomakerros, missä ko-

koojaputket kulkevat. Maa-aines kokoomakerroksessa on sepeliä, raekooltaan 8-

16mm ja sen kerrospaksuus on vähintään 30 senttimetriä. Maasuodattamon alapinnan 

täytyy olla yli 0,25 metriä korkeammalla kuin pohjaveden yläpinta, mielellään puoli 

metriä korkeammalla. [8, s.96;1, s.129–130.] Alla olevassa kuvassa 3 on kuvattu suo-

datuskentän poikkileikkaus, missä näkyvät yllä kuvatut kerrokset ja putkien sijainnit. 

 

 

KUVA 3. Maasuodattamon suodatuskentän poikkileikkauskuva [21] 

 

Maasuodattamo poistaa hyvin fosforia, typpeä ja orgaanisia aineita, kun järjestelmä on 

rakennettu oikein ja tuuletus on toimiva. Sekä jakokerros että kokoomakerros tarvitse-

vat omat tuuletusputket. Tuuletusputkien avulla varmistetaan, että eliöt, jotka puhdis-

tavat jätevettä suodatuskentässä, saavat happea, eivätkä kuole. [20.] Fosforin poistoon 

vaikuttaa suodatinhiekka, sitä täytyy uusia aika ajoin, koska suodatushiekka ei kykene 

poistamaan fosforia tehokkaasti monia vuosia, myös jätteen laatu ja määrä vaikuttavat 

fosforin poistumiseen. Fosforin suodattamisen edistämiseksi on kehitelty fosforin 

suodatusta lisääviä laitteita, esimerkiksi fosforisuodatin. Fosforinpoisto-laitteita täytyy 

käyttää silloin kun maasuodattamon fosforipitoisuudet ylittyvät. Fosforipitoisuuksia 

tulee mitata noin viiden vuoden välein. [8 s.57; 2, s.95.] Typpi muuttuu järjestelmässä 

nitriiteiksi melko hyvin riippuen suodattamon koosta ja mitoituksesta, eikä sen pois-

tamista varten tarvita lisälaitteita [2, s.95]. 
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Maasuodattamo soveltuu myös pohjavesialueille, koska suodattamo voidaan eristää 

pohjavedeltä siihen tarkoitukseen tehdyllä kalvolla, mikä estää pohjaveden sekoittu-

misen jäteveteen ja ohjaa jäteveden kulkemaan tarkastuskaivoon. Sadevedet puoles-

taan täytyy ohjata maasuodattamolta pois rakentamalla ojia. [2, s.95; 8, s.57.]  

 

4.3.1 IN-DRÄN maasuodattamo 

 

IN-DRÄN maasuodattamon kenttä eroaa perinteisestä maasuodattamo kentästä, siinä 

että imeytysputkien alapuolella ei ole sepelistä koostuvaa jakokerrosta vaan sepeli 

korvataan IN-DRÄN moduuleilla. Moduulit valmistetaan suodatinkankaasta ja kovas-

ta muovista. Moduuleiden kuitukankaasta valmistetuissa osissa kasvaa pieneliöstö, 

jotka edistävät jäteveden puhdistumista, kovat muoviosat pitävät moduulit muodos-

saan. Moduuliin on rakennettu pienistä lokeroista, missä jätevesi leviää tasaisesti suo-

datuskenttään. Moduulikerroksesta jätevesi kulkeutuu alaspäin. IN-DRÄN moduuleis-

ta rakennettu suodatuskenttä koostuu muuten samoista laitteista kuin perinteinen maa-

suodattamo. [29;30.]  

 

IN DRÄN moduuleiden avulla maasuodattamo voidaan rakentaa pienempään tilaan, 

kuin perinteinen maasuodattamo. Moduuleiden avulla rakennettu suodatuskenttä on 

noin kolme kertaa pienempi kuin perinteinen suodatuskenttä. Lisäksi moduuleiden 

avulla voidaan rakentaa maasuodattamo paikkoihin missä pohjaveden pinnankorkeus, 

purkuojan korkeus tai vaikea maasto estää perinteisen maasuodattamon rakentamisen. 

[29;30.] 

 

4.3.2 Järjestelmän mitoitus  

 

Maasuodattamon pinta-ala, mihin johdetaan kaikki jätevedet, saadaan laskettua kaa-

van 4 avulla, kertomalla mitoittava henkilömäärä viidellä neliömetrillä. Mitoittava 

henkilömäärä lasketaan aiemmassa kappaleessa esitellyn kaavan 3 avulla. 

 

                                                      (4) 

 

Jos maasuodattamoon menevät vain harmaat jätevedet, muutetaan kaavan 4 yhtälön 

kertoimeksi 3,5m
2
, saadaan pinta-ala laskettua alla olevalla kaavalla 5. 
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                                                        (5) 

 

Maasuodattamon putkistojen pituus määritellään maasuodattamon kentän pinta-alan 

mukaan. Alla olevassa taulukossa 2 on esitelty kentän pinta-alan vaikutus putkien 

määrään.  

 

TAULUKKO 2. Putkistolinjojen määrä kentän pinta-alan mukaan  

Maasuodattamon kentän pinta-ala Putkistolinjojen määrä 

0-30m
2 2 

30-45m
2 3 

45-60m
2 4 

  

Yhden putkilinjan pituus ei saa ylittää 15 metriä. Putken pituus yhdessä linjassa saa-

daan laskettua kaavalla 6, jakamalla kentän pinta-alan putkilinjojen määrällä. [3, s.38.] 

 

                   
                

                      
   (6) 

 

Kun kaikki jätevedet menevät samaan jätevesijärjestelmään, silloin tarvitaan 3-

osainen saostussäiliö. Sen tilavuus saadaan mitoitettua kaavalla 7, mikä on kuvattuna 

alla. Tilavuuden täytyy olla vähintään 2m
3
. [3, s.33.] 

 

                                                              (7) 

 

Jos saostussäiliöihin johdetaan pelkät harmaat vedet, saostussäiliöksi riittää 2-osainen 

säiliö, mitoittava kaava on muuten sama kuin kaava 7, mutta kertoimen 0,3m
3 

tilalla 

kerrointa 0,24m
3
. Säiliön tilavuuden tulee olla vähintään 1,5m

3
. [3, s.33.]  

 

IN DRÄN- moduuleita tarvitaan viiden hengen talouteen 8 kappaletta, jos kaikki jäte-

vedet johdetaan järjestelmään. Harmaille vesille viiden hengen taloudessa riittää 6 

moduulia. Yksi moduuli voi käsitellä päivässä 125 litraa jätevettä. Moduulien luku-

määrä saadaan laskettua kaavan 8 avulla. [31.] 

 

                     
                             

     
  (8) 
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Yhden moduulin korkeus on 200 mm, leveys 600 mm ja pituus 1250 mm. Suodatus-

kentän pinta-ala saadaan laskettua moduuleiden lukumäärän ja yhden moduulin le-

veyden ja pituuden avulla. [31.] 

 

4.4 Maahanimeyttämö 

 

Jätevesi menee ensin saostussäiliöihin, missä kiinteä ja nestemäinen jätevesi erottuu 

toisistaan. Saostussäiliöstä jätevesi jatkaa matkaa jakokaivon kautta imeytysputkiin. 

Imeytyskerroksesta jätevesi kulkeutuu maaperään ja jossain vaiheessa pohjaveden 

mukana pois. [8, s. 56; 2 s. 93–94.] Kuvassa 4 on kuvattu maahanimeyttämön laitteet 

ja niiden järjestys.  

 

KUVA 4. Maahanimeyttämö [2, s.74] 

 

Imeytyskerroksen alla olevan maa-aineksen täytyy olla imeytyskelpoista, se ei saa olla 

liian tiivistä, eikä liian karkeaa. Tiiviissä maassa virtausnopeus on liian pieni ja karke-

assa liian nopea, jolloin jäteveden puhtaus kärsii.  [8, s. 56; 2 s. 93–94.] Maahanimeyt-

tämöä suunniteltaessa on otettava maaperästä näytteet ja tehtävä maastotutkimusta, 

jotta saadaan selville maa-aineksen imeytyskelpoisuus [1, s.67]. 

 

Imeytysputket ovat rei’itettyjä, ja ne sijaitsevat 16–32 mm kokoisten sepelien ympä-

röimänä imeytyskerroksessa noin puolen metrin syvyydessä maanpinnan alapuolella. 

Imeytyskerroksen alla on biokerros, josta jätevesi imeytyy maaperään ja siitä pohja-

veden mukana pois, kuten alla olevassa kuvassa 5 on kuvattu.  
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KUVA 5. Maahanimeyttämön suodatuskentän poikkileikkauskuva [22] 

 

Maahanimeyttämön pohjan täytyy olla yli metrin korkeammalla kuin pohjaveden pin-

ta. Imeyttämö ei saa sijaita lähellä tärkeitä pohjavesialueita tai vedenottamoa, ettei 

pohjavesi pilaantuisi [2, s.94]. Maahanimeyttämö soveltuu paremmin pelkille harmail-

le vesille, eli sellaisille jätevesille, missä ei ole mukana käymäläjätevettä [1, s. 67].  

 

4.4.1 Järjestelmän mitoitus  

 

Maahanimeyttämö mitoitetaan alla olevalla kaavalla 9, kun siinä imeytetään kaikki 

jätevedet, riippuen kertoimesta X. Kerroin X kuvastaa kaavassa maa-aineksen laatua. 

Maa-aineksen laadun kertoimet on kuvattu alla olevassa taulukossa 3. Mitoittava hen-

kilömäärä saadaan laskettua kaavalla 3. [3, s.43-44.] 

 

                                                   (9) 

 

TAULUKKO 3. Maahanimeyttämön maa-aineksen ja koon vaikutus kertoimeen 

X, imeytyskentän pinta-alaa mitoitettaessa  

Maa-aineksen laatu  Maa-aineksen koko X 

Karkea (sora) 1-20mm 3,5-4m
2 

Hiekka 0,006-0,25mm 5m
2 

Hienorakenteinen (siltti, hieno hiekka) 0,002-0,125mm 7m
2 
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Imeytyskentän koko vaikuttaa putkilinjojen määrään, putkilinjojen määrät on kuvattu-

na seuraavassa taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 4. Putkilinjojen määrä imeytyskentän pinta-alan mukaan 

Imeyttämön pinta-ala Putkilinjojen määrä  

0-30m
2 2 

30-45m
2 3 

45-60m
2 4 

 

Imeytysputkilinjan pituudet saadaan laskettua jakamalla kentän pinta-ala linjojen mää-

rällä, kuten kaavassa 6, samalla tavalla kuin maasuodattamon linjapituudet lasketaan. 

[3, s.43–44.] 

 

Maahanimeyttämön saostussäiliöt mitoitetaan kaavan 7 avulla, joka on kuvattu maa-

suodattamon mitoitus-kappaleessa.  

 

4.5 Umpisäiliö 

 

Umpisäiliö ei päästä jätevesiä ympäristöön, vaan jätevesi kerääntyy loka-autolla tyh-

jennettävään säiliöön. Umpisäiliö soveltuu rakennettavaksi joka paikkaan, joillakin 

alueilla, missä pohjavesi sijaitsee lähellä maanpintaa tai vedenottamoa on umpisäiliö 

ainut jätevesijärjestelmä-vaihtoehto. Umpisäiliöt on varustettava ylitäytönhälyttimellä, 

ettei järjestelmä menisi rikki ja säiliön tyhjennys tulisi tehtyä ajoissa. [1, s.70; 8, s.55.] 

 

Umpisäiliöstä jätevedet täytyy kuljettaa jatkokäsittelyyn kunnan määräämään paik-

kaan, yleensä jätevedenpuhdistamolle. Kiinteistön omistajan täytyy maksaa itse tyh-

jennys ja kuljetuskustannukset.[8, s. 55.] 

4.5.1 Järjestelmän mitoitus 

 

Umpisäiliö täytyy mitoittaa mahdollisimman suureksi, kun kaikki jätevedet kerätään 

siihen ympärivuotisessa käytössä, mutta kuitenkin yhdellä säiliöautokuormalla tyhjen-

nettäväksi. Säiliöauton koko vaihtelee kunnittain. Muissa tapauksissa käyttöaste tulee 

ottaa huomioon. [3, s.48] Umpisäiliön koko on 5-10 m
3
 kokoinen ympärivuotisessa 

käytössä, vapaa-ajan kohteisiin riittää yleensä 3-5m
3
 kokoinen umpisäiliö [23].  
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Kun tiedetään umpisäiliön koko, voidaan sen tyhjennysväli laskea olettamalla yhden 

ihmisen tuottavan 150 litraa jätevettä päivässä. Kertomalla 150 litraa mitoittavalla 

henkilömäärällä, saadaan päivittäinen jätteentuotanto. Jakamalla säiliön tilavuuden 

päivittäisen jätteen määrällä, saadaan säiliön tyhjennysväli selvitettyä alla olevan kaa-

van 10 avulla. 

 

              
                

   
 

 
                        

   (10) 

 

4.6 Pienpuhdistamo 

 

Pienpuhdistamoita on olemassa useanlaisia, esimerkiksi biologis-kemiallisia ja biolo-

gisia pienpuhdistamoja. Pienpuhdistamoilla on eroa esimerkiksi puhdistustehossa, 

käytössä ja huolloissa. Toiselta nimeltään pienpuhdistamoita kutsutaan laitepuhdista-

moiksi. 

 

Pienpuhdistamon toiminta perustuu eloperäisen jätteen biologiseen hajottamiseen. 

Järjestelmään voidaan johtaa käymäläjätevedet ja harmaat jätevedet. Näitä puhdista-

moja voidaan käyttää vain kohteissa, joissa syntyy päivittäin läpi vuoden jätevettä. 

Jätteen tuotannon loppuessa tai käyttökatkon aikana puhdistusteho heikkenee, myös 

muut häiriöt, esimerkiksi biomyrkkyjen, kuten kloorin tai liuottimien joutuessa puh-

distamoon sen puhdistusteho heikkenee. [1, s.69; 2, s.82.] Biologinen hajoamisproses-

si tarvitsee eloperäistä ainetta, pieneliöstön ja happea toimiakseen, hajoamistuotteina 

syntyy hiilidioksidia ja vettä [2, s.82].  

 

Biologis-kemiallisia pienpuhdistamoja on olemassa erilaisia, aktiivilietepuhdistamoi-

ta, biosuotimia ja bioroottoreita [1, s.68]. Yleisin biologis-kemiallinen puhdistamo on 

aktiivilietepuhdistamo, siinä jätevedet virtaavat esikäsittelyaltaasta ilmastusaltaaseen, 

sieltä selkeytysaltaaseen, mistä jäte joko poistuu ylijäämälietteenä, käsiteltynä jäteve-

tenä tai jatkaa matkaa palautuslietteenä takaisin ilmastusaltaaseen [2, s.83]. Biosuoti-

men toiminta perustuu suodatinmateriaalin muodostaman biokerroksen toimintaan, 

missä pieneliöt hajottavat jätevesien orgaanisia aineita [2, s.84]. Bioroottori puoles-

taan on pyörivä sylinteri, jonka pinnalla pieneliöstä kasvaa ja hajottaa eloperäisiä ai-

neita [2, s.87].  
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Biologinen puhdistamo poikkeaa biologis-kemiallisesta puhdistamosta siinä, ettei sii-

nä tapahtuvan prosessin aikana ole erillistä fosforinpoistoa, vaan pelkästään orgaani-

sen aineen puhdistus. Prosessin aikana fosfori sitoutuu laskeutuvaan lietteeseen. Bio-

logista puhdistamoa ei voi käyttää muihin kuin erikoiskohteisiin, koska sen puhdistus-

teho ei riitä täyttämään hajajätevesiasetuksen vaatimuksia.[1, s.69; 3, s.46.]  

 

Pienpuhdistamon valintaan vaikuttaa moni asia, esimerkiksi maaperä. Jos kallio on 

liian lähellä maaperää, ei pienpuhdistamoa voida rakentaa. Myös pohjaveden pinnan-

korkeus vaikuttaa rakentamiseen. Lisäksi pienpuhdistamo tarvitsee toimiakseen säh-

köä. [3, s.46–47] 

 

4.6.1 Järjestelmän mitoitus 

 

Pienpuhdistamon oikea mitoitus on tärkeämpi kuin muissa järjestelmissä. Järjestelmä 

ei toimi optimaalisesti, jos se on väärin mitoitettu, tällöin puhdistusteho kärsii. Eri-

tyyppiset puhdistamot mitoitetaan eritavoin.  

 

Pienpuhdistamoa mitoitettaessa lasketaan kaavan 3 avulla mitoittava henkilömäärä 

huoneistoalan mukaan. Se on mitoitettava kuitenkin vähintään viidelle henkilölle. Yh-

den henkilön oletetaan tuottavan 150 litraa jätevettä päivässä. Mitoittava henkilömäärä 

kerrottuna 150 litralla saadaan laskettua päivittäisen jäteveden määrä. 

 

4.7 Jätevesijärjestelmien hintavertailu 

 

Alla olevassa taulukossa 5 on kuvattu umpisäiliön, maasuodattamon, maahanimeyttä-

mön, kuivakäymälän, viemäriverkon ja panospuhdistamon laitteistoninvestointi-, ra-

kennuskustannuksia sekä vuosittaisia kustannuksia.  
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TAULUKKO 5. Jätevesijärjestelmien hintavertailu [20; 3, s.69; 18] 

Jätevesijärjes-

telmä 

Laitteistoon 

investointiku-

lut 

Rakennus-

kustannukset  

Laitteisto ja 

rakennuskus-

tannukset yh-

teensä 

Vuosittaiset 

kulut 

Umpisäiliö 3000€ 1000€ 4000€ 60–4000€ 

 (60–100€/ tyh-

jennyskrt.) 

Maasuodatta-

mo+ fosforin-

poisto 

3000€+1000€ 4000€ 8000€ 60–200€ 

Maahanimeyt-

tämö 

3000€ 3000€ 6000€ 60–200€ 

Kuivakäymälä 500€-3000€  500–3000€+ 

harmaiden jäte-

vesienjärjestel-

mä 

 

Viemäriverk-

ko 

Tarkastus-

kaivo(t), vie-

märiputki 

Liittymismak-

su Puumala 

okt. 6*4,7€*k-

m
2
 

 Puumalassa 

jätevesi: 

2,54e/m
3
 

puhdasvesi: 

1,28€/m
3
 

Panospuhdis-

tamo 

6000€ 1000€ vähintään 7000€ 200–600€ 

 

Umpisäiliö on rakennuskustannuksiltaan halvimpia järjestelmiä rakentaa. Sen raken-

nuskustannukset ovat 1000 euroa, eikä yksi umpisäiliö ole erityisen kallis investointi, 

vain 3000 euroa. Käyttökustannukset puolestaan ovat korkeammat, koska umpisäiliötä 

täytyy käytön aikana tyhjentää useasti ja jokaisesta tyhjennyksestä täytyy maksaa 

erikseen. 

 

Maasuodattamon hinta on noin 3000 euroa. Maasuodattamo tarvitsee lisäksi fosforin-

poistolaitteiston, jotta fosfori-pitoisuus saadaan pysymään toivotulla tasolla. Fosforin-

poistolaitteiston hinta noin 1000 euroa. Yhteensä maasuodattamon laitteiston hankinta 
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rakennus- ja muiden kustannuksien summaksi tulee 8000 euroa. Se on puolet kalliimpi 

investointi kuin umpisäiliö, mutta maasuodattamon käyttökustannukset ovat mata-

lammat. [20.] 

 

Maahanimeyttämön hinta on myös noin 3000 euroa, ja sen rakennuskustannukset noin 

3000 euroa. Yhteensä sille kertyy hintaa 6000 euroa. Maahanimeyttämö on edullisem-

pi kuin maasuodattamo. Käyttökustannuksiltaan ne ovat lähes samanhintaiset, mutta 

maahanimeyttämö ei sovellu ainoana jätevesijärjestelmänä kohteeseen, joten se tarvit-

see jonkun muun laitteiston lisäksi. [20.] 

 

Kuivakäymälöitä on erilaisia ja paljon erihintaisia vaihdellen 500 eurosta 3000 euroon 

riippuen, minkä tyyppisen haluaa ja kuinka paljon on valmis investoimaan [19]. Kui-

vakäymälä on halpa verrattuna muihin järjestelmiin, mutta se ei yksin riitä jätevesijär-

jestelmäksi, vaan harmaat jätevedet täytyy johtaa muuhun jätevesijärjestelmään ja 

siksi kustannukset nousevat useampiin tuhansiin euroihin riippuen, minkä muun jäte-

vesijärjestelmän rakentaa.  

 

Viemäriverkkoon liittymisen kustannukset ovat liittymismaksu, joka vaihtelee kunnit-

tain.  Puumalassa liittymismaksu omakotitaloon lasketaan alla olevalla kaavalla 11. 

 

                             (11) 

jossa k-m
2
 tarkoittaa kerrosneliömetriä 

 

Viemäriverkosta ei tule suuria kustannuksia vuosittain, eikä itse tarvitse huolehtia sen 

toimivuudesta ja huolloista, joten se on edullinen vaihtoehto. Puumalassa vuosittaiset 

kulut ovat 2,54€/m
3
 jätevesistä ja puhtaasta vedestä 1,28€/m

3
, eli yhteensä 3,82€/m

3
. 

[18.] 

 

Panospuhdistamo on yksi kalleimmista jätevesijärjestelmistä rakentaa ja ylläpitää. 

Panospuhdistamon laitteistoin hinta on noin 6000 euroa, rakentamiskustannukset puo-

lestaan 1000 euroa. Sen huoltokustannukset ovat korkeat. [20.] 

 

Taulukossa mainittujen kulujen lisäksi kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi maaperä-

analyysit. 
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4.8 Jätevesijärjestelmien huolto ja kestävyys 

 

Tässä kappaleessa käsitellään jätevesijärjestelmien huoltoa ja kestävyyttä. Tarkastel-

laan kuinka usein huoltoja täytyy tehdä, voiko kiinteistön omistaja tehdä huollot itse 

vai tarvitseeko huoltoa varten pyytää ammattilainen. 

 

Yleisestä viemäriverkosta käyttäjän ei tarvitse huolehtia verkon huolloista. Verkoston 

toimivuudesta vastaa vesihuoltolaitos. Kiinteistön omistaja vastaa kuitenkin viemäri-

laitteistostaan liittymiskohtaan asti. [3, s.32;9.] 

 

Kompostikäymälät ovat toimintavarmoja, eivätkä ne ole monimutkaisia käyttää, mutta 

vaativat enemmän työtä verrattuna vesivessaan. Kompostikäymälään voidaan kom-

postoida myös talousjätteet [3, s.49.] Isot kompostikäymälät täytyy tyhjentää noin 

vuoden välein ja pienempiä muutaman viikon tai kuukauden välein käytöstä riippuen 

[14]. Kompostikäymälöissä syntynyttä jätettä täytyy kuitenkin sekoittaa säännöllisesti, 

että kosteus jakautuu tasaisemmin. Sekoittamisen takia kompostikäymälät eivät ole 

kovinkaan hygieenisiä ja lisäksi kompostissa voi alkaa elämään taudinaiheuttajia, ellei 

kompostia jatkokompostoida 1-2 vuoden välein [3, s.49]. Lisäksi kompostikäymälästä 

saattaa tulla hajuhaittoja, niitä voidaan ehkäistä käyttämällä kuivikeainetta joka käyn-

nin jälkeen ja tuuletuksen avulla [14]. 

 

Maasuodattamoa täytyy huoltaa noin kaksi kertaa vuodessa tyhjentämällä saostussäi-

liöt ja täyttämällä ne vedellä. Huollon avulla estetään kiinteä aineen pääseminen suo-

datuskenttään. Säiliön tyhjennyksen voi tehdä ammattilainen, mutta kiinteistön omis-

taja voi täyttää itse järjestelmän vedellä tyhjennyksen jälkeen. Huoltotoimenpide on 

tärkeä, koska jos kiinteä aine pääse suodatuskenttään, se voi tukkia järjestelmän. [20.] 

Lisäksi suodatuskentän toiminnan kannalta on tärkeää tarkastaa saostussäiliöt kerran 

kuukaudessa, jolloin voidaan varmistaa, ettei kolmanteen saostussäiliön osaan pääse 

pintalietettä, mikä tukkisi suodatuskentän [3, s.51]. Kerran kuukaudessa veden laadun 

lisäksi tulee tarkastaa myös tuuletus-, imeytys- ja kokoomaputket [3, s.56]. Kerran 

kolmessa vuodessa tonteilla, jossa on oma talousvesikaivo, tulisi tutkituttaa juomave-

denlaatu, ja kymmenen vuoden välein pitäisi tarkastaa säiliön tiiveys ja rakenteet sekä 

huuhdella imeytys- ja kokoomaputket tuuletusputkien kautta. [3, s.52, 55.] Maa-

suodattamon imeytysputkistossa tulee olla padotuksen hälytyslaite [3, s.55]. 
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Maahanimeyttämössä on oltava padotuksen hälytyslaite imeytysputkistossa, joka il-

maisee huoltotoimenpiteiden tarvetta. Joka viikko on hyvä tarkastaa, että jakokaivon 

kannet ovat kiinni, ettei sinne pääse ylimääräistä ainesta. Kuukausittain maahanimeyt-

tämöstä tutkitaan, toimiiko tuuletus ja imeytys oikein. Kun saostussäiliöt ja jakokaivo 

tyhjennetään, samalla järjestelmä tulisi pestä ja täyttää vedellä. Tyhjennystä varten 

täytyy tilata loka-auto, joka vie jätteet eteenpäin käsiteltäväksi. Jos tontilla on oma 

talousvesikaivo, täytyy sen laatu tutkituttaa kolmen vuoden välein. Imeytysputket tu-

lee pestä tuuletusputkien kautta kymmenen vuoden välein.[3, s.58.] 

 

Umpisäiliö täytyy tyhjentää ammattilaisen toimesta, jopa useita kymmeniä kertoja 

vuodessa ja kerran vuodessa ammattilaisen täytyy tehdä täyttymishälytyksen tarkas-

tus. Lisäksi umpisäiliön tiiveys täytyy tutkia viiden vuoden välein sekin ammattilaisen 

toimesta. Kiinteistön omistaja voi itse pestä umpisäiliön, että säiliöön kiinni jääneet 

jätteet saadaan irtoamaan ja säiliön tilavuus pysyy ennallaan, eivätkä tyhjennysvälit 

pääse tihenemään. [20.] 

 

Pienpuhdistamojen huolloissa on eroja, puhdistamojen mukana tulee omat huoltokir-

jat, joita tulee noudattaa. Pääpiirteittäin kaikkia puhdistamoja täytyy huoltaa kerran 

vuodessa tyhjentämällä ylijäämäliete ja kymmenen vuoden välein altaat täytyy tyhjen-

tää, tarkastaa laitteiston toimivuus ja rakenteiden kunto. [3, s.59.] 

 

 

5 TIETOA SUUNNITTELUKOHTEESTA 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi suunnittelukohteen perustiedot ja nykyinen jätevesi-

järjestelmä sekä pohditaan, mitkä jätevesijärjestelmät täyttäisivät uudet jätevesiasetuk-

sen vaatimukset. Mitkä jätevesijärjestelmät sopisivat kohteeseen ja mitkä eivät. Lisäk-

si kuvataan kohteen maastoa, pohjaveden pinnankorkeutta eri paikoissa tonttia, suoja-

etäisyyksiä sekä niiden täyttymistä.  

 

5.1 Kohteen perustiedot 

 

Suunnittelukohde on vuonna 1990 rakennettu omakotitalo Saimaan rannalla haja-

asutusalueella. Kohteen jätevesijärjestelmä ei täytä uusia hajajätevesiasetuksen vaati-

muksia, joten jätevesijärjestelmä täytyy uusia vuoteen 2016 mennessä. Haastetta jäte-
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vesijärjestelmän valintaan tuo sijainti rannalla. Talon huoneistoala on 196,5 m
2
, ja 

siellä asuu kaksi ihmistä. Talo on ympärivuotisessa käytössä, ja jätevettä syntyy sisä-

vessoista, pyykin- ja astianpesukoneista, pesuvesistä, siivouksesta sekä muista lähteis-

tä.  

 

Kohteessa on myös rantasauna, joka ei ole ympärivuotisessa käytössä. Rantasauna 

täyttää uudet jätevesiasetuksen vaatimukset, joten sen jätevesijärjestelmää ei tarvitse 

uusia.  

 

5.2 Nykyinen jätevesijärjestelmä 

 

Kohteessa on nykyisin vuonna 1990 rakennetut kaksi peräkkäistä betonirenkaista jäte-

vesikaivoa, mihin kaikki, sekä harmaat jätevedet että käymäläjätevedet valuvat. Kai-

voista ne imeytetään maastoon. Nykyisten jätevesikaivojen paikat on kuvattu liitteessä 

1. Jätevesiviemäri tulee jätevesikaivoon noin 60 senttimetrin syvyydessä maanpinnas-

ta ja pohjaveden pinnan korkeuteen verrattuna jätevesiviemäri on 1,6 metriä pohjave-

den pinnan yläpuolella.  

 

5.3 Maastotarkastelu ja suojaetäisyydet 

 

Suunnittelukohde sijaitsee Saimaan rannalla, sen vedenpinnan korkeus on Puumalan 

kohdalla noin 76,1 metriä [21]. Talousvesikaivo sijaitsee Saimaan rannalla ja sen poh-

javeden pinnankorkeus on 0,2 metriä korkeammalla kuin Saimaan pinnankorkeus. 

Tulevan jätevesijärjestelmän kohdalla pohjaveden pinta on 1,0 metrin syvyydessä. 

Pohjaveden pinnankorkeudet mitattiin huhtikuussa 2014, jätevesijärjestelmän pinnan 

korkeutta mitattiin kahdesta mittauspisteestä. Pääosin jätevesikäsittelyjärjestelmän 

suunnittelupaikassa oleva maaperä on moreenia.  

 

Suojaetäisyys naapurin rajaan ja lähimpään tiehen, eli vähintään 5 metriä, saadaan 

toteutettua. Etäisyyttä yleiseen tiehen kertyy 100 metriä, pihatiehen 15 metriä. Naapu-

rien kaivojen täytyy olla vähintään 150 metrin päässä jätevesijärjestelmästä, sekin 

suojaetäisyys saadaan toteutettua. Vesistöön etäisyyttä täytyy olla 30 metriä, kun 

imeytetään harmaiden jätevesien lisäksi käymäläjätettä, ojaan matkaa täytyy olla vä-

hintään 10 metriä. Vesistöön matkaa on uuden jätevesijärjestelmän kohdalla 100 met-

riä ja lähimpään ojaan matkaa kertyy 20 metriä. Talousvesikaivoon matkaa täytyy 
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kertyä vähintään 50 metriä, kun jätevesijärjestelmään johdetaan myös käymäläjäteve-

det, myös pohjaveden virtaussuunta tulee ottaa huomioon. Talousvesikaivo sijaitsee 

100 metrin päässä uudesta jätevesijärjestelmästä, suojaetäisyyttä kertyy siis kaksinker-

tainen matka. Jätevesijärjestelmän luota virtaava pohjavesi virtaa kallion toiselta puo-

lelta, kuin missä talousvesikaivo sijaitsee. [5;2, s.128–129.] Maastonmuodot on kuvat-

tu liitteessä 2. Taulukossa 6, on kuvattu vaaditut suojaetäisyydet, kun kaikki harmaat 

jätevedet ja käymäläjätevedet johdetaan samaan jätevesijärjestelmään ja mitatut etäi-

syydet. Suojaetäisyydet on mitattu kohteessa huhtikuussa 2014.  

 

TAULUKKO 6. Jätevesijärjestelmän vähimmäissuojaetäisyydet, kun käymäläjä-

tevedet johdetaan jätevesijärjestelmään [5;2, s.128–129] 

Kohde Suojaetäisyys vaatimukset, 

m 

Mitatut etäisyydet, 

m 

Tontin raja 5m Reilusti yli 5m 

Lähin tie 5m 

 

Pihatie 15m 

Yleinen tie 100m 

Naapurin kaivo 150m Reilusti yli 150 m 

Vesistö 30m 100m 

Oja 10m 20m  

Talousvesikaivo 50m 100m 

 

 

Pohjaveden pinnan ja maasuodattamon alapinnan välinen etäisyys tulee olla vähintään 

0,25 m. Maahanimeyttämön alapinnan puolestaan täytyy olla metrin korkeammalla 

kuin pohjaveden pinta. [3, s.73.] Liitteessä 3 on kuvattu pohjaveden pinnan mittaus-

pisteet sekä pohjaveden virtaussuunta.  

 

5.4 Uuden jätevesijärjestelmän toiveet kohteessa 

 

Uusi jätevesijärjestelmä voisi olla hyvä sijoittaa vanhan jätevesijärjestelmän paikalle, 

tai käyttää vanhaa järjestelmää hyödyksi, jos se vain suinkin on mahdollista. Uudessa 

jätevesijärjestelmässä jätevedet johdetaan vanhoja viemäriputkia pitkin, jos ne ovat 

hyvässä kunnossa. Koska nykyisessä jätevesijärjestelmässä kaikki jätevedet tulevat 

samaan kaivoon, ei uudessakaan järjestelmässä tulla lajittelemaan harmaita jätevesiä 

ja käymäläjätevesiä erillisiin järjestelmiin. Kahden erillisen järjestelmän rakentaminen 
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tulisi kalliiksi, koska viemärilinjat täytyisi uusia myös talon sisäpuolella ja lajitella 

jätevedet kahta eri viemärilinjaa pitkin kahteen eri jätevesikäsittelyjärjestelmään.  

 

Uuden jätevesijärjestelmän toiveena on myös mahdollisimman halpa ja huoleton rat-

kaisu. Huolettomalla tarkoitetaan sitä, että järjestelmäksi valitaan sellainen vaihtoehto, 

mikä ei vaadi huoltotoimenpiteitä jatkuvasti, järjestelmä ei ole helposti hajoava eli 

laitteet ovat pitkäikäisiä. Tilantarvetta kohteessa ei tarvitse ottaa huomioon, koska 

tontilla riittää tilaa sekä kohteessa asuvat henkilöt ovat valmiita rakentamaan isom-

mankin järjestelmän, esimerkiksi imeyttämön tai suodattamon.   

 

5.5 Kohteeseen kelpaamattomat jätevesijärjestelmät 

 

Tässä kappaleessa perustellaan, mitkä järjestelmät eivät sovellu kohteen jätevesijärjes-

telmäksi, ja pohditaan syitä, miksi ne eivät käy. Viemäriverkko, pienpuhdistamo, kui-

vakäymälä ja maahanimeyttämö ovat poissuljettuja vaihtoehtoja.  

 

5.5.1 Viemäriverkko 

 

Viemäriverkkoon liittyminen olisi helpoin ja vaivattomin jätevesijärjestelmä kohtee-

seen, mutta se ei sovellu sinne, koska kunnan viemäriverkosto ei ylety alueelle, missä 

omakotitalo sijaitsee. Viemäriverkkoa tai osuuskuntaa ei aiota lähitulevaisuudessa-

kaan kohteen lähistölle rakentaa. 

 

5.5.2 Pienpuhdistamo 

 

Pienpuhdistamo ei ole hyvä vaihtoehto tähän kohteeseen, koska se täytyisi mitoittaa 

seitsemälle henkilölle kaavan 3 mukaan, mutta käyttäjiä kohteessa on vain kaksi, min-

kä takia pienpuhdistamo olisi ylimitoitettu, eikä se toimisi optimaalisesti. Puhdistamo 

vaatii toimiakseen päivittäistä jätevedentuotantoa, mitä ei kohteessa syntyisi tarpeeksi. 

Lisäksi pienpuhdistamo on kallis rakentaa, koska sen hinta on vähintään 7000 euroa 

taulukon 5 mukaan. Pienpuhdistamon toimintaa täytyy tarkkailla useasti, eikä se ole 

yhtä vaivaton käyttää kuin moni muu järjestelmä. Myös huoltokustannukset ovat kor-

keat. 
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5.5.3 Kuivakäymälä 

 

Kuivakäymälä olisi hyvä vaihtoehto pelkille käymäläjätteille, mutta vaatisi harmaille 

vesille jonkun muun järjestelmän, esimerkiksi maasuodattamon tai maahanimeyttä-

mön. Koska kohteeseen halutaan rakentaa vain yksi jätevesijärjestelmä, kuivakäymälä 

ei täytä kohteen toivomuksia ja näin ollen pois suljetaan vaihtoehdoista. Lisäksi koh-

teessa on sisävessat, joita ei voisi helposti muuttaa kuivakäymälöiksi, tai ainakin ra-

kennuskustannukset nousisivat suuriksi. Ulos kuivakäymälä olisi helppo ja edullinen 

rakentaa, mutta koska sisävessat ovat jo olemassa, ne halutaan säilyttää. 

 

Kuivakäymälä vaatisi paljon myös kiinteistön omistajalta työtä järjestelmän toiminnan 

edistämiseksi. Kuivakäymälää pitäisi tyhjentää lyhyin väliajoin ja sisällä olevat kuiva-

käymälät saattaisivat aiheuttaa hajuhaittoja. Kuivakäymälä ei ole paras jätevesijärjes-

telmävaihtoehto ympärivuotiseen asumiseen.  

 

Kuivakäymälän hinta on edullinen, noin 500–3000 euroa riippuen käymälästä. Koska 

harmaille vesille pitää lisäksi rakennetaan maahanimeyttämö tai maasuodattamo, hin-

taa tulee lisää 6000 euroa, joten järjestelmän hinta tulee liian kalliiksi. 

 

5.5.4 Maahanimeyttämö  

 

Maahanimeyttämö kävisi kohteeseen harmaille vesille. Käymäläjätevesiä maa-

hanimeyttämöön ei kohteessa kannattaisi johtaa, koska pohjaveden pinta on niin kor-

kealla. Sen takia pohjaveden pilaantumisriski kasvaisi. Maahanimeyttämön suodatus-

kentän rakentaminen veisi tontilla tilaa noin 30 m
2
 ja 2-osaisen saostussäiliöiden tulisi 

olla noin 2000 litran kokoinen.  

 

Käyttökustannuksiltaan maahanimeyttämö olisi halpa ja toiminnaltaan varma. Mutta 

käyttö- ja rakennuskustannuksia lisäisi kuivakäymälän tai umpisäiliön rakentaminen, 

koska maahanimeyttämöön ei voisi johtaa käymäläjätevesiä.  

 

Pohjaveden korkeus huhtikuussa 2014 mitattuna, on vain 1 metrin syvyydellä maan-

pinnan alapuolella, minkä takia imeyttämöä olisi vaikeaa rakentaa. Maahanimeyttä-

mön alapinnasta matkaa pohjaveden yläpintaan tulee olla vähintään 1 metri. Jotta vaa-

timus saataisiin täytettyä, tarvitsisi imeyttämön kohdalle ajaa paljon lisämaata, jonka 
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takia viemärilinjojen kallistusten tekeminen ja saostussäiliöiden asentaminen tulisi 

vaikeaksi. Lisäksi maahanimeyttämön rakentaminen vaatisi tarkat maaperätutkimuk-

set, koska maahanimeyttämö on hyvin riippuvainen maa-aineksen laadusta. Tutkitta-

vassa kohteessa maaperä on pääasiassa moreenia ja kallioista, mikä toisi haastetta tai 

estäisi maahanimeyttämön rakentamiseen.  

 

5.6 Kohteeseen soveltuvat jätevesijärjestelmät  

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan ja perustellaan jätevesijärjestelmien vaihtoehdot, mit-

kä soveltuvat kohteeseen ja miksi. Lisäksi pohditaan niiden hyötyjä ja haittoja ja nii-

den rakentamiskustannuksia ja käyttökustannuksia. Kohteeseen voisi rakentaa um-

pisäiliön tai maasuodattamon. Myös Puumalan kunnan määräysten mukaan sekä um-

pisäiliö, että maasuodattamo ovat hyväksyttäviä vaihtoehtoja.  

 

5.6.1 Umpisäiliö 

 

Umpisäiliö soveltuu jätevesijärjestelmäksi kohteeseen, mutta on ainoana jätevesijär-

jestelmänä käyttökustannuksiltaan korkea. Käyttökustannukset ovat umpisäiliössä 

korkeat, koska umpisäiliön tyhjentämistä varten tarvitaan loka-auto. Loka-auton käyn-

tikustannukset on maksettava jokaisesta tyhjennyskerrasta erikseen. Lisäksi loka-

auton käyminen jatkuvasti ei ole kovin ympäristöystävällistä. Ainoana jätevesijärjes-

telmänä se olisi hyvä paikkaan, missä jätettä syntyy vähän, jolloin tyhjennysvälit ovat 

pitkiä.  

 

Jotta pääsisi halvemmalla, umpisäiliöön voisi johtaa vain käymäläjätteet, jolloin sitä ei 

tarvitsisi tyhjentää niin usein. Muita jätevesiä varten tarvittaisiin maahanimeyttämö tai 

maasuodattamo. Lisäksi voisi rakentaa myös ulos kuivakäymälän, jota voisi käyttää 

kesäaikana vähentämään umpisäiliöön menevän jätteen määrää.  

 

Umpisäiliö ja sen rakentaminen maksaa noin 4000 euroa, jos lisäksi haluaa maa-

hanimeyttämön tai maasuodattamon harmaille vesille, hinta kipuaa 4000 eurosta 

10 000 euroon. Kuivakäymälän rakentaminen ja kustannukset ovat 500 eurosta 3000 

euroon riippuen, minkälaisen käymälän haluaa. [20; 3, s.69; 18.] 
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Umpisäiliö jätevesijärjestelmänä ei päästä ympäröivään ympäristöön jätettä, vaan 

kaikki kerääntyy sen sisälle. Näin tontilla oleva talousvesikaivo ja pohjavesi eivät pää-

se saastumaan.  

 

5.6.2 Maasuodattamo 

 

Maasuodattamo kävisi kohteeseen, jos kaikki jätevedet haluttaisiin johtaa samaan jä-

tevesijärjestelmään. Maasuodattamon voi rakentaa kallioiselle maaperälle, minkälai-

seksi maaperän oletetaan kohteessa olevan. Koska maasuodattamon suodatuskenttä 

vaatii rakennuspinta-alaa noin 30m
2
, tontilla olisi tilaa rakentaa sellainen järjestelmä. 

Lisäksi 3-osaisen saostussäiliön tulisi olla noin 3000 litran kokoinen. 

 

Maasuodattamo olisi käyttökustannuksiltaan edullinen. Käyttökustannuksia maa-

suodattamoon toisi suodatinhiekan uusiminen, mitä tarvitsisi uusia useiden vuosien 

käytön jälkeen, että päästöt pysyisivät asetusten mukaisissa rajoissa. Lisäksi maa-

suodattamo tarvitsee erillisen fosforinpoisto-laitteiston, jos käymäläjätteet ohjataan 

järjestelmään. Sen asentaminen tuo lisäkustannuksia järjestelmän rakennusvaiheessa. 

Rakennuskustannukset ovat suunnilleen 8000 euroa, taulukon 5 mukaan, kun fosfo-

risuodatin asennetaan myös. 

 

Maasuodattamoa ei tarvitse huoltaa kovinkaan usein, ja se on toiminnaltaan varma, 

joten se on melko vaivaton ratkaisu. Sen toimivuus on helppo tarkastaa itse tarkastus-

kaivosta veden kirkkauden perusteella. 

 

Toinen vaihtoehto olisi rakentaa maasuodattamo vain harmaille vesille ja johtaa käy-

mäläjätevedet umpisäiliöön. Silloin maasuodattamoon ei tarvitsisi liittää fosforisuoda-

tinta. Myös saostussäiliön koko pienenisi 2-osaiseksi, joka olisi noin 2000 litran ko-

koinen. Kahden eri järjestelmän rakentamisen takia, täytyisi rakentaa toinen viemäri-

putkilinja, mikä lisää rakennuskustannuksia. Rakennuskustannuksiltaan ratkaisu olisi 

suunnilleen saman verran kuin maasuodattamo fosforinpoistolla, eli 8000 euroa taulu-

kon 5 mukaan.  

 

Maasuodattamo umpisäiliön kanssa estää tontilla veden pilaantumisen, kun käymälä-

jäte kuljetetaan muualle. Mutta tyhjennysauton käynti maksaa ja umpisäiliö pitäisi 

sijoittaa sellaiseen paikkaan, että tyhjennysauton olisi helppo päästä sinne, ilman että 
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se joutuisi ajamaan esimerkiksi maasuodattamon päältä. Lisäksi tyhjennysauton käynti 

saastuttaa ympäristöä omalla tavallaan.  

 

 

6 EHDOTUS TULEVAISUUTTA VARTEN 

 

Tässä kappaleessa annetaan ehdotus jätevesijärjestelmästä. Perustellaan, miksi ehdo-

tettu järjestelmä palvelee parhaiten kohteen tarpeita ja mitoitetaan ehdotettu jätevesi-

järjestelmä. Lisäksi esitellään, mitä avustuksia ja kotitalousvähennyksiä laitteiston 

hankkija voi hakea, sekä kerrotaan rakennusvaiheista ja vastuista.  

 

6.1 Ehdotus jätevesijärjestelmästä kohteeseen 

 

Ratkaisu kohteeseen on oman jätevesijärjestelmän rakentaminen, ja koska nykyisessä 

jätevesijärjestelmässä kaikki jätevedet menevät samaan jätevesikaivoon, ei uudessa-

kaan jätevesikäsittelyjärjestelmässä lajitella käymäläjätteitä ja harmaita jätevesiä erik-

seen. Jos jätevedet lajiteltaisiin kahteen eri järjestelmään, pitäisi kaikki viemärilinjat 

uusia, ja kustannukset nousisivat korkeiksi. Jätevesijärjestelmien vaihtoehdoiksi koh-

teeseen jäävät umpisäiliö ja maasuodattamo. Molemmat järjestelmät voidaan ylimi-

toittaa, eikä siitä ole haittaa niiden toiminnalle.  

 

Toinen jätevesijärjestelmä-vaihtoehto olisi perinteinen maasuodattamo, koska se so-

veltuisi kaikille jätevesille, mitä kohteesta kertyy. Maasuodattamon rakennuskustan-

nukset taulukon 5 mukaan on 8000 euroa, mikä on puolet kalliimpi kuin umpisäiliön 

rakennuskustannukset. Vuosittaisia kuluja maasuodattamosta kertyy kuitenkin vain 

80–200 euroa. Maasuodattamo on myös umpisäiliötä edullisempi vaihtoehto pitkällä 

aikavälillä katsottuna, koska maasuodattamoa ei tarvitse tyhjentää ja huoltaa niin 

usein, kuin umpisäiliötä.  

 

Oikein rakennettuna maasuodattamo pääsee hyviin puhtaustuloksiin, eikä kuormita 

vesistöä liikaa, kun se on rakennettu ja huollettu oikein. Huoltotoimenpiteinä maa-

suodattamon kuntoa ja toimintaa täytyy tarkkailla, sekä ottaa näytteitä, jolloin tiede-

tään jos sen toiminnassa on häiriöitä ja niihin pystytään puuttumaan ajoissa.   
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Maasuodattamo vie enemmän tilaa tontilla kuin umpisäiliö. Maasuodattamoa varten 

tarvitaan 3-osainen saostussäiliö, joka on noin 3000 litran kokoinen, sen jälkeen tarvi-

taan tarkastuskaivo. Suodatuskenttä vie tilaa tontilla noin 30–40 m
2
. Imeytysmoduu-

leita maasuodattamon rakentamisessa voidaan harkita, jos perinteistä maasuodattamoa 

rakennettaessa tulee esille jotain yllättävää, esimerkiksi maanpinnan lähellä oleva kal-

lio.  

 

Myös umpisäiliöön voidaan johtaa kaikki jätevedet, mutta säiliön pitäisi olla todella 

suuri, jos siihen johdetaan kaikki jätevedet. Tilaa tontilla umpisäiliö tarvitsee vain 

säiliön koon verran. Se on kooltaan noin 5-10 m
3
 omakotitalon käymäläjätteille ja 

harmaille jätteille mitoitettuna.  

 

Umpisäiliö pitää aina tyhjentää sen täytyttyä, jos kaikki jätevedet johdettaisiin siihen, 

tyhjennysvälit olisivat tiheät. Tiheät tyhjennysvälit tietäisivät korkeita kustannuksia. 

Umpisäiliön rakentamiskustannukset ovat halvemmat kuin maasuodattamon. Taulu-

kon 5 mukaan umpisäiliön vuosittaiset kulut vaihtelevat 60–4000 euron välillä. Um-

pisäiliön kulut ovat suurimmaksi osaksi säiliön tyhjennyskuluja ja sen tyhjentämiseen 

tarvitaan säiliöauto, joka saastuttaa ympäristöä esimerkiksi pakokaasuilla. Umpisäiliö 

ei saastuta tontilla olevaa maaperää eikä kuormita lähialueen vesistöä.  

 

Umpisäiliöstä tyhjennetyt jätteet viedään puhdistamolle, missä ne puhdistuvat parem-

min kuin maasuodattamo suodattaa jätteet. Mutta kuten jo edellisessä kappaleessa on 

mainittu, säiliöauto saastuttaa esimerkiksi pakokaasuilla ympäristöä, eikä kohteeseen 

ole järkevää rakentaa umpisäiliötä sillä perusteella, että lähialueen vesistö ei kärsisi 

niin paljon.  

Kohteessa asuvat henkilöt haluavat näistä kahdesta vaihtoehdosta mieluummin maa-

suodattamon, koska he kokevat sen käytön olevan helpompaa ja huolettomampaa kuin 

umpisäiliön.  

 

6.2 Jätevesijärjestelmän mitoitus 

 

Imeytyskentän ja saostussäiliön mitoitus kuvataan tässä kappaleessa. Maasuodattamon 

paikka-ehdotus on kuvattu liitteessä 2.  

 

Mitoittava asukasmäärä lasketaan aiemmin kuvatun kaavan 3 mukaan.  
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Tämän tuloksen perusteella mitoittava asukasmäärä on 7 asukasta.  

 

Maasuodattamon pinta-ala puolestaan lasketaan kaavan 4 mukaan. Kertoimena käyte-

tään 5m
2
, koska kaikki jätevedet johdetaan samaan järjestelmään. 

 

                                    

 

Maasuodattamoon valitaan aiemmin kuvatun taulukon 2 mukaan 3 putkistolinjaa. 

 

Putkilinjojen pituudet saadaan kaavan 6 avulla, jakamalla kentän pinta-ala putkistolin-

jojen määrällä. Yhden putkistolinjan putkien pituus saadaan seuraavalla laskutoimi-

tuksella.  

 

                      
  

 
         

 

Kolme putkistolinjaa sisältävässä maasuodattamossa yhden putkiston pituus täytyy 

olla 11,67 metriä. Yhden putkistolinjan pituus saa olla enintään 15 metriä.  

 

Putkistolinjat asennetaan 1,5-2 metrin välein suodatuskentässä, jolloin suodatuskentän 

leveys vaihtelee 3 putkistolinjaa sisältävässä järjestelmässä 3-4 metrin välillä. Maa-

suodattamon kaivannon syvyys on noin 2-2,5 metriä, kun se tehdään perinteisellä me-

netelmällä. Tässä kohteessa maasuodattamo eristetään vedenpitävillä materiaaleilla 

alapuolelta ja sivuilta, ettei jätevesi pääse liian nopeasti poistumaan järjestelmästä. IN 

DRÄN-menetelmällä tehty maasuodattamon kaivannon syvyys vaihtelee 0,7-1,5 met-

rin välillä [31].  

 

Suodatuskentässä putkistojen kaltevuudet ovat 5-10 ‰. Tämä tarkoittaa, että suoda-

tuskentässä olevien noin 12 metrin mittaisien putkien alkupäät ovat 6-12 senttimetriä 

korkeammalla kuin putkien loppupäät.  
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Saostussäiliön purkuputken päästä suodattamon purkuputken päähän on oltava korke-

useroa vähintään 1,5 metriä. Jos ero on vähäisempi, tarvitaan pumppu pumppaamaan 

jätevettä eteenpäin. [1, s.129.] Pumpullinen järjestelmä täytyy rakentaa, esimerkiksi 

jos pohjavedenpinta on niin korkealla, ettei laskua saada tehtyä tarpeeksi tai tontin 

maaston muodot ovat mäkiset tai peruskallio lähellä maanpintaa. 

 

Maasuodattamon rakentamiseen tarvitaan 3-osainen saostussäiliö, joka mitoitetaan 

kaavan 7 avulla. Kertoimena käytetään 0,3m
3
, koska kaikki jätevedet ohjataan samaan 

jätevesijärjestelmään. Mitoittavana henkilömääränä käytetään 7 henkilöä, kaavan 3 

mukaan.  

 

                                               

 

Saostussäiliöiden tilavuuden täytyy olla vähintään 2 m
3
, yllä olevan laskutoimituksen 

avulla mitoittava tilavuus ylittää 2m
3
 ja säiliö mitoitetaan laskelman mukaan vähin-

tään 2,6m
3
:n kokoiseksi. Saostussäiliössä jätevesi viipyy noin 1-2 päivää, ennen siir-

tymistä suodatuskentän puolelle.  

 

6.2.1 Maa-aineksen määrät suodatinkentässä  

 

Suodatuskenttää varten tarvitaan erilaisia ja erikokoisia maa-aineksia. Tässä kappa-

leessa lasketaan minkä verran mitäkin maa-ainesta tarvitaan. 

 

Suodatuskentän pinta-alaksi saatiin aiemmassa laskelmassa 35 neliömetriä. Yhden 

putkistolinjan pituudeksi puolestaan saatiin 11,67 metriä ja niitä täytyy olla vierekkäin 

kolme. Putkien välisen etäisyyden tulee olla 1,5-2 metriä. Tässä kohteessa putket 

asennetaan 1,5 metrin välein, jolloin maasuodattamon suodatuskentän leveydeksi tulee 

neljä metriä. Alla olevassa kuvassa 6 on kuvattu suodatuskentän putkien etäisyydet 

toisistaan sekä suodatin kentän leveys ja pituus.  
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KUVA 6. Suodatuskentän mitat ja etäisyydet 

 

Alla olevassa taulukossa 7 on mitoitettu maa-aineksien määrät kuutioina, kertomalla 

suodatuskentän kerrosten korkeuden suodatuskentän pinta-alalla.  Taulukossa on ker-

rottu myös, mitä maa-ainesta tulee laittaa mihinkin kerrokseen, ja maa-aineksen rae-

koko millimetreissä. 

 

TAULUKKO 7. Suodatuskentän kerrosten tiedot [1, s.130] 

Maa-aines Kerros Rae-

koko, 

mm 

Korkeus suoda-

tuskentässä, m 

Suodatus-

kentän pin-

ta-ala, m
2
 

Maa-

aineksen 

määrä, 

m
3
 

Täytemaa Päällimmäi-

nen kerros 

- 0,4 35 14 

Pesty sepeli Jakokerros 16–32 0,3 35 10,5 

Luonnon-

hiekka 

Suodatin-

kerros 

0,8 0,8 35 28 

 Siirtymäker-

ros 

4-12 0,05-0,1 35 1,75–3,5 

Sepeli Kokooma-

kerros 

8-16 0,3 35 10,5 
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Suodatuskerrosten lisäksi suodatuskenttään tarvitaan suodatinkangas ja lämmöneristys 

imeytysputkien yläpuolelle. 

 

6.3 Laitteistoehdotukset 

 

Ensimmäisenä laitteisto ehdotuksena Wavin Labko jätevedet -valmistajan Maasuodat-

tamo AVL 7-10 – järjestelmä ja Labko SAKO-3 tripla imeytysjärjestelmä. Imeytysjär-

jestelmä sopisi kohteeseen hyvin, koska se sisältää 3-osaisen saostussäiliön, jako-

kaivon sekä kolmelle putkilinjalle rei’itetyt imeytysputkistot. Järjestelmä on tarkoitet-

tu 6-10 henkilön jätevesille. Saostussäiliön tilavuus on 3000 litraa, joka olisi hieman 

ylimitoitettu yllä olevien laskelmien perusteella. Ylimitoituksesta ei ole haittaa järjes-

telmän toiminnalle. Maasuodattamo AVL 7-10, kokoomaputkistopaketti 3, sisältää 

kokoomaputkistopaketin kolmelle putkistolinjalle ja sopii edellä mainitun imeytysjär-

jestelmän yhteyteen. [24;25.] Liitteessä 4 on kuvattu Wavin Labko jätevedensuodatus-

järjestelmän kuvat.  

 

Fosforinpoistoa varten tarvitaan fosforinpoistosuodatin tai fosforinpoistopumppu. 

Wavin labko jätevedet – valmistajalla on saatavilla myös näitä laitteita. Kohteeseen 

valitaan näistä vaihtoehdoista fosforinpoistosuodatinta, Labko fosfori 1000. Se asen-

netaan maapuhdistamon jälkeen sijaitsevan kokoomakaivon perään. [26.]   

 

Toinen laitteistoehdotus on Uponorin maasuodattamo 3m
3
 3x15. Maasuodattamo so-

veltuu kaikille jätevesille. Uponorilla on saatavilla 3-osainen saostussäiliö, mikä on 

3m
3
 kokoinen. Imeytysputkisto-paketti 3x15 sisältää 18 kappaletta rei’itettyjä imey-

tysputkia, jakokaivon, kolme virtaussäädintä, 6 kappaletta rei’ittämättömiä putkia, 15 

kappaletta jatkomuhveja, 6 taivutuskulmaa, 3 ilmastushattua ja 2 rullaa suodatinkan-

gasta. Lisäksi tarvitaan kokoomaputkisto-paketti 3x15. Se sisältää 18 kappaletta 3 

metriä pitkiä kokoomaputkia, kolme kappaletta 3 metrin ilmastusputkia, kuusi kappa-

letta taivutuskulmia, kolme tulppaa, yhden muhvihaaran ja kokoomakaivon. Uponorin 

järjestelmään on saatavilla Uponorin oma fosforinpoistokaivo. Liitteessä 5 on kuvattu 

Uponorin maasuodattamo. [32.] 

 

Kolmas laitteistoehdotus on Jita Oy:n Jita Sako – maasuodatusjärjestelmä, 3-linjainen 

suodatinkenttä (967561). Maasuodattamoon kuuluu 3-osainen sakosäiliö, jonka tila-
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vuus on 3500 litraa. Järjestelmään kuuluu 6 kappaletta 6 metrin pituisia imeytysput-

kia, 6 kappaletta 6 metrin pituisia umpiputkia, 6 kappaletta 6 metrisiä salaojaputkia. 

Lisäksi nousuputken, 6 säätökulmaa, kaksi ilmastushattua, 2,5x14m suodatuskangasta, 

sekä asennusohjeet. Järjestelmässä on jakokaivo, missä on 3 lähtöyhdettä ja kokooja-

kaivo kolmella tuloyhteellä, näiden lisäksi pakettiin kuuluu neljä säätökulmaa ja neljä 

ilmastushattua.  

 

Jita Oy:n Jita Sako – maasuodatusjärjestelmään tarvitsee hankkia lisäksi putki kokoo-

jakaivosta purkupisteeseen. Se ei kuulu toimitukseen, mutta putkea voi tilata samalta 

valmistajalta. Jita Oy:llä on saatavilla myös fosforinsaostusmassakaivo. Liitteessä 6 

on kuvattuna Jita Oy:n maasuodatusjärjestelmä. [33.] 

 

6.4 Taloudelliset avustukset  

 

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen voidaan hakea erilaisia avustuksia ja tukia, sekä 

saada kotitalousvähennystä. Tässä kappaleessa esitellään, mitä avustuksia kiinteistön 

omistaja voi hakea jätevesijärjestelmän rakentamista varten. 

 

6.4.1 Sosiaaliperusteinen jätevesiavustus 

 

Sosiaaliperusteista jätevesiavustusta voi hakea, jos asunto sijaitsee haja-asutusalueella, 

vesihuoltolaitoksen alueen ulkopuolella ja on ympärivuotisessa käytössä. Avustusta 

voi saada jätevesilaitteiden rakentamiseen ja yleiseen viemäriin liittymiseen liittyviin 

kustannuksiin. Avustusta voi hakea kohteen sijaintikunnasta, avustuksen saamiseen 

vaikuttavat asukkaiden yhteenlasketut tulot, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa 

8. [1, s.13; 3, s.76;24.]   

 

TAULUKKO 8. Tulorajat [24] 

Asukkaiden 

määrä 

1 2 3 4 

Tulot €/kk 1640 2790 3655 4545 

 

 

Sosiaaliperusteisen jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävä kiinteistö voi saada 35 pro-

sentin avustuksen jätevesijärjestelmän kokonaiskustannuksista [1, s. 13]. 
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6.4.2 Maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön 

vesihuoltoavustukset 

 

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön avustukset ovat korkein-

taan 30 prosenttia kustannuksista. Joissakin tapauksissa avustus voi olla jopa 50 pro-

senttia. Tätä avustusta voi hakea ympäristökeskuksesta, avustuksiin on myönnetty 

määrärahat. [1, s. 13.] 

 

6.4.3 Kotitalousvähennys 

 

Kotitalousvähennystä voi saada tehdyn työn kustannuksista. Kotitalousvähennys ei 

koske osien ja laitteiden kustannuksia, vaan pelkästään palkkatyötä. Vähennykseen 

oikeuttaa omakotitalon jätevesijärjestelmän kunnostus- ja parannustyöt. Myös uuden 

jätevesijärjestelmän rakentaminen haja-asutusalueelle oikeuttaa vähennykseen. Vä-

hennystä vuonna 2014 voi saada 2400 euroa yhtä verovelvollista kohden. Puolisoiden 

maksimivähennys on 4800 euroa. Vähennysoikeus on 45 % tehdystä työn osuudesta ja 

omavastuu on 100 euroa. Maksimivähennykseen oikeuttaa 5555 euron hintainen työ. 

[28; 34.] 

 

6.5 Rakennusvaiheet ja ohjeita  

 

Rakennushankkeen käynnistyessä täytyy Puumalan kunnasta hakea toimenpidelupa. 

Toimenpidelupa-anomukseen täytyy liittää suunnitelma ja selvitys jätevesijärjestel-

mästä. Jätevesijärjestelmän selvitys löytyy liitteestä 6. Koska kohde sijaitsee yli 200 

metrin päässä naapureista, ei tarvita naapureiden kuulemista. Myöskään vastuuhenki-

löä ei Puumalan kunta velvoita hankkimaan, mutta vastuuhenkilö on kuitenkin hyvä 

olla. [5.] 

 

Kaikissa rakennusvaiheissa on noudatettava suunnitelmaa. Lisäksi jätevesijärjestelmää 

rakentavan on otettava selvää rakennusvaiheiden vastuista ja noudatettava niitä. 

 

Suunnitellun suodatuskentän kohdalle on ajettava lisämaata tarvittava määrä, niin että 

rinne saadaan tasoitettua, jolloin suodatuskenttä on helpompi rakentaa ja jolloin put-

kistojen kaltevuudet saadaan rakennettua oikein. Rakennusvaiheen alkaessa tulee tar-

kastaa nykyisten viemärilinjojen kunto ja uusia ne tarvittaessa, saostussäiliöt täytyy 
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uusia. Uudet saostussäiliöt tulevat vanhojen jätevesikaivojen tilalle, vanhaa viemäri-

putkea ei siirretä, jos se on käyttökuntoinen. Vanha viemäriputki määrittää ensimmäi-

sen saostussäiliön paikan.  

 

Rakennusmateriaalien on täytettävä niille asetetut ehdot. Lisäksi suodatuskenttä täytyy 

salaojittaa, etteivät valumavedet pääse järjestelmään. Eri laitevalmistajien laitteet ja 

urakoitsijat kannattaa kilpailuttaa, jolloin saadaan halvimmat tuotteet ja työosuudet.  

 

Valmiissa järjestelmässä tuuletusputkien päät tulee suojata hyvin, niin etteivät roskat 

tai eläimet pääse niitä tukkimaan ja estämään ilman vapaan liikkumisen imeytys- ja 

kokoomaputkistoissa. Kun järjestelmä on otettu käyttöön, tulee käyttö- ja huolto-

ohjeita noudattaa. 

 

 

7 POHDINTA 

 

Työn tavoitteena oli valita ja suunnitella jätevesijärjestelmä haja-asutusalueella sijait-

sevaan omakotitaloon. Koska kohde sijaitsee alueella, missä ei ole mahdollista liittyä 

kunnan yleiseen viemäriverkkoon, sinne täytyy rakentaa oma jätevesijärjestelmä. Uut-

ta jätevesijärjestelmää valittaessa piti ottaa huomioon kohteen sijainti, käyttö, raken-

nuksen koko sekä nykyisin käytössä oleva jätevesijärjestelmä. Lisäksi uuden jätevesi-

järjestelmän täytyy täyttää vuonna 2004 voimaan astunut asetus koskien jätevesien 

puhtautta. Toisena tavoitteena työssä oli oppia jätevesijärjestelmän suunnitteluvaihei-

ta. 

 

Yleisimpiä jätevesijärjestelmiä vertailtiin keskenään hinnan, käyttötarkoituksen ja 

kohteeseen soveltuvuuden pohjalta. Uuden jätevesijärjestelmän täytyi olla kaikille 

jätevesille sopiva, koska nykyiseen jätevesijärjestelmään ohjataan kaikki harmaat jä-

tevedet ja käymäläjätevedet yhtä viemärilinjaa pitkin. Kahden viemärilinjan rakenta-

minen olisi tullut kalliiksi, koska myös rakennuksen sisällä olevat viemärilinjat olisi 

pitänyt uusia. Tämän perusteella jätevesijärjestelmäksi kohteeseen ei voida valita kui-

vakäymälää.   

 

Kohteessa tehtiin maastotarkastelua ja selvitettiin pohjaveden pinnankorkeus. Pohja-

veden pinnankorkeus vaikuttaa jätevesijärjestelmien rakentamiseen. Pohjaveden pin-
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nankorkeuden avulla pystyttiin tarkastelemaan mitkä jätevesijärjestelmät on mahdol-

lista rakentaa kohteeseen. Maastotarkastelun avulla nähtiin maastonmuodot tontilla ja 

mitattiin jätevesijärjestelmän suojaetäisyydet sekä tarkasteltiin pohjaveden virtaus-

suuntaa uuden jätevesijärjestelmän paikalla. Pohjaveden pinnankorkeuden takia maa-

hanimeyttämö ei sovellu kohteen uudeksi jätevesijärjestelmäksi. 

 

Jätevesijärjestelmän valintaa rajoitti myös käyttäjien määrä, koska mitoittava henki-

lömäärä poikkesi paljon käyttäjien määrästä. Kohteessa asuu ympärivuotisesti kaksi 

henkilöä, mutta omakotitalon asuinpinta-alan mukaan jätevesijärjestelmä täytyy mi-

toittaa seitsemälle henkilölle. Tämän takia pienpuhdistamo pois suljettiin vaihtoeh-

doista. 

 

Kohteeseen soveltuvia jätevesijärjestelmiä jäi kaksi kappaletta, umpisäiliö ja maa-

suodattamo. Näitä kahta jätevesijärjestelmää vertailtiin keskenään, ja kohteessa asuvil-

ta henkilöiltä kysyttiin mielipiteitä jätevesijärjestelmän valinnassa. Maasuodattamo 

koettiin paremmaksi järjestelmäksi pidemmällä aika välillä tarkasteltuna. Maasuodat-

tamo suunniteltiin ja mitoitettiin kohteeseen.   

 

Työn tavoite saavutettiin, koska saatiin valittua uusi jätevesijärjestelmä.  Se mitoitet-

tiin ja suunniteltiin jätevesikäsittelyjärjestelmä kohteeseen. Myös tavoite jätevesijär-

jestelmän suunnitteluvaiheiden oppimisesta toteutui.  
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