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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella jätevesijärjestelmä haja-

asutusalueella sijaitsevalle kiinteistölle. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli kiinteis-

tön omistaja. Opinnäytetyössä selvitettiin suunnitteluun vaikuttava lainsäädäntö, 

vertailtiin eri jätevesijärjestelmien puhdistustehokkuutta ja kustannuksia, kerro-

taan jätevesijärjestelmää koskevasta lupaprosessista ja esitellään kiinteistölle vali-

tun jätevesijärjestelmän suunnitelma. 

Opinnäytetyö on hyvin ajankohtainen, koska jätevesiasetuksen (209/2011) mu-

kaan kaikilla kiinteistöillä, jotka eivät kuulu kunnalliseen viemäriverkostoon, tu-

lee olla jonkinlainen jätevesijärjestelmä 15.3.2016 mennessä. Lisäksi kiinteistön 

vanha imeytyskenttä ei täytä uusia vaatimuksia. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään jätevesijärjestelmän suunnitteluun vai-

kuttava lainsäädäntö ja jätevesijärjestelmien toimintaperiaatteet sekä vertaillaan 

järjestelmien puhdistustehokkuutta ja kustannuksia. Suunnitelmaosuudessa käy-

dään läpi kiinteistön tiedot ja suunnitelma sekä järjestelmäkohtainen käyttö- ja 

huoltosuunnitelma. Lisäksi suunnitelmaosuudessa käydään läpi jätevesijärjestel-

mää koskeva lupaprosessi. Opinnäytetyön tuloksena syntyi jätevesijärjestelmän 

suunnitelma, joka lähetetään lupahakemuksen liitteenä kunnan rakennusviran-

omaiselle.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this Bachelor’s thesis was to design a sewage disposal system to a 

property located in a rural area. The client for the thesis was the owner of the 

property. The legislation affecting the design was studied, the cleansing efficiency 

and costs of different sewage disposal systems were compared and a plan was 

made for the sewage disposal system. 

This thesis is very current because of the waste water regulation (209/2011), 

which states that every property that does not belong to the municipal sewer 

network has to have some kind of sewage disposal system before 15 March 2016. 

The old filter bed at the property does not fulfill the new regulations. 

The theory part of the thesis consists of legislation and the operational principles 

of different sewage disposal systems as well as a comparison of cleansing effi-

ciency and costs of different systems. In the design part, the property, the plan for 

the sewage disposal system, and service and maintenance instructions are present-

ed. In addition, the permit process is also described. As a result of this Bachelor’s 

thesis, a plan for a sewage disposal system was drawn, which is going to be sent 

to the municipal building authority. 

Key words: sewage disposal system, percolation field, rural area, legislation 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on suunnitella uusi suodatuskenttä vanhan imeytysken-

tän tilalle. Työn toimeksiantajien vanha imeytyskenttä on jo niin vanha, että uu-

delle on tarvetta. Lisäksi 15.3.2016 mennessä kaikilla haja-asutusalueilla sijaitse-

villa kiinteistöillä tulee olla jonkinlainen jätevesijärjestelmä, mikäli ne eivät kuulu 

kunnalliseen verkkoon. 

Suomessa asemakaava-alueiden ulkopuolella asui vuonna 2010 1,16 miljoonaa 

asukasta, mikä on 22 prosenttia koko väestöstä. Asemakaavoittamattomilla taaja-

ma-alueilla on 126 000 vakituisesti asutettua asuinrakennusta. (Helminen, Vieno-

nen, Ristimäki & Maunula 2013, 15.) Vesihuollon toteuttamiseen haja-

asutusalueella vaikuttavat tekniset, yhdyskuntarakenteelliset ja taloudelliset teki-

jät. Vesihuollon järjestäminen tulee olla kannattavaa ja teknillisesti helposti huol-

lettavaa. (Helminen ym. 2013, 12.) Kuntien halu kehittää haja-asutusalueita riip-

puu suuresti etäisyydestä ja liikenneyhteyksistä kasvaviin kaupunkiseutuihin. 

Kaupunkiseutujen vaikutusalueella olevan ympäröivän seudun kehitys on riippu-

vainen kaupunkiseudun kehityksestä (Helminen ym. 2013, 23). 

Eri jätevesijärjestelmien kustannukset vaihtelevat suuresti. Maaperäsuodattamon 

hankkiminen maksaa noin 5 600 euroa kun taas pienpuhdistamon hankkiminen 

maksaa noin 7 000 euroa. Vuosikustannuksissa pienpuhdistamo on 170 euroa kal-

liimpi. (Helminen ym. 2013, 47.) Eri jätevesijärjestelmistä tehtiin tutkimuksia 

2000-luvulla, mutta 2010-luvun vaihteessa tutkimukset ovat painottuneet pien-

puhdistamoihin. Tutkimukset ovat painottuneet pienpuhdistamoihin, koska ihmi-

set ovat halunneet lisää tietoa puhdistamoiden toimivuudesta, lisäksi moni eli us-

kossa, että pienpuhdistamot eivät toimi kunnolla (TM Rakennusmaailma 2011). 
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2 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 

Haja-asutusalueella jätevesien käsittelyyn soveltuvat menetelmät voidaan jakaa 

kahteen ryhmään: pakettipuhdistamoihin sekä maa- ja kasvipuhdistamoihin. Pa-

kettipuhdistamoilla tarkoitetaan pieneen kompaktiin tilaan asennettua puhdista-

moa. (Kujala-Räty 2001, 35.) Tässä luvussa tutkittavat suodatus- ja imeytyskentät 

kuuluvat maa- ja kasvipuhdistamoihin ja suodatuskasetti ja InDrän-moduuli pa-

kettipuhdistamoihin. 

2.1 Suodatuskenttä 

Suodatuskentästä voidaan käyttää myös termiä maasuodattamo. Maasuodattamo 

on heikosti vettä läpäisevä kaivanto, johon on täytetty kerroksittain eri tavoin vet-

tä läpäiseviä sepeli- ja hiekkalajikkeita, kuten kuviossa 1 nähdään. Jätevesi johde-

taan maasuodattamoon saostuskaivosta jakokaivon kautta. Maasuodattamossa 

jätevesi johdetaan suodatinkerroksen pinnalle tasaisesti imeytysputkilla. (Vilpas, 

Kujala-Räty, Laaksonen & Santala 2005, 8.)  

 

KUVIO 1. Maasuodattamon poikkileikkaus (LUOKO ry 2007, 12) 

Suodatinkerrokseen ja sen alapuolelle syntyy biologisesti aktiivinen biokerros, 

joka puhdistaa jäteveden eloperäisestä aineesta. Suodatinkerroksen läpi kulkeutu-

nut vesi kerätään kokoomaputkistolla ja johdetaan pois, kuten kuviossa 2 nähdään. 

Jäteveden eri ravinteista esimerkiksi fosfori ja osa kokonaistypestä sitoutuvat suo-

datinkerroksen hiekkaan. (Etelämäki 2001b, 213.) 
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KUVIO 2. Maasuodattamon rakenne (LUOKO ry 2007, 12) 

Maasuodattamon etuja ovat se, että se ei aseta vaatimuksia maaperän laadulle, 

maasuodattamo on maan alla ja maasuodattamoon kehittyvä mikrobikanta on mo-

nipuolinen, mikä lisää puhdistustehokkuutta. Haittoina ovat puhdistustehokkuu-

den heikkeneminen vuosien saatossa tilavuuden puutteen vuoksi, suodattimien 

tukkeutumisriski ylikuormitustilanteissa, mahdolliset hajuhaitat häiriötilanteissa ja 

pohjaveden pilaantuminen, mikäli suodattamon pohja ei ole tiivis. Maasuodatta-

moa valittaessa täytyy ottaa huomioon muun muassa mitoituksen vaatimukset, 

esimerkiksi yhtä ihmistä kohden suodatinpinta-ala on 4 m2. Lisäksi maasuodatta-

mon päällä ei saa liikkua, jotta suodattava maa-aines ei tiivisty. (Etelämäki 2001b, 

214.) 

2.2 Imeytyskenttä 

Imeytyskenttä on jätevesien käsittelymenetelmä, joka on maahan kaivettu ja pei-

tetty. Jätevesi puhdistuu suotautuessa maakerrosten läpi. Imeytyskentän toiminta 

perustuu mekaanis-biologis-kemialliseen jäteveden puhdistamiseen, esimerkiksi 

fosfori pidättyy maaperään kemiallisten reaktioiden vuoksi. (Etelämäki 2001a, 

203.) 

Jätevesi johdetaan saostuskaivosta jakoputkiin joko suoraan tai jakokaivon kautta 

ja siitä imeytysputkiin. Imeytysputket ovat maahan kaivettuja, rei’itettyjä putkia, 

joista vesi kulkeutuu sepelistä tehtyyn jakokerrokseen. Jakokerroksessa vesi leviää 

tasaisesti imeytyspinnalle. Imeytyspinnan ja sen alapuolella muodostuu biologi-
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sesti aktiivinen biokerros, missä pieneliöt hajottavat suurimman osan jäteveden 

sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Jäteveden suodattuessa lika-ainekset sitou-

tuvat kemiallisesti suodatuskerrokseen. Imeytyskenttä saavuttaa täyden puhdistus-

tehon 1 - 1,5 kuukautta rakentamisen jälkeen. Imeytyskentän ojasto rakennetaan 

kaivamalla ojamaisia kaivantoja, mihin imeytysputket asennetaan samansuuntai-

sesti. Orgaanisen aineen hajoaminen, bakteerien tuhoutuminen ja fosforin sitou-

tuminen on tehokasta jo metrin syvyydessä. (Etelämäki 2001a, 203.) Kuviossa 3 

nähdään imeytyskentän rakenne. 

 

KUVIO 3. Imeytyskentän pituusleikkaus (Etelämäki 2001a, 203) 

Imeytyskenttä puhdistaa jäteveden hyvin, mikäli biokerros pysyy vedellä kylläs-

tämättömänä. Puhdistustulosten luotettavuutta on vaikea selvittää, koska kentässä 

ei ole purkuputkea, mistä saisi näytteitä. Imeytyskentän etuja on sen edullisuus 

yhden talouden jätevesien puhdistamisessa, menetelmän yksinkertaisuus rakenta-

misen ja ylläpidon kannalta, hyvät puhdistustulokset ja vähäinen näkyvyys. Imey-

tyskentän haittoja taas ovat suuri pinta-alan tarve, pohjaveden pilaantumisriski 

pohjavesialueilla ja typen heikko väheneminen. Imeytyskenttää valittaessa täytyy 

ottaa huomioon, että imeytyskentän toimiminen vaatii sopivasti vettäläpäisevän 

maaperän ja kentän pinta-ala yhtä henkilöä kohden on noin 4 - 7 m2. Lisäksi poh-

javeden pinta saa korkeimmillaan olla 1,8 metrin syvyydessä imeytyspinnasta. 

(Etelämäki 2001a, 204.) 
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2.3 Suodatuskasetti 

Pipelife Finland Oy:n valmistama suodatuskasetti tehdään valetusta EPS-muovista 

(paisutetusta polystyreenimuovista, englanniksi expanded polystyrene), mikä te-

kee suodatuskaseteista kevyitä ja helposti käsiteltäviä. Suodatuskasetti toimii 

myös routaeristeenä suodatuskentällä. Suodatuskasetti koostuu jäteveden jako-

kennostosta ja suodatuselementistä. Jakokennoston tehtävänä on levittää jätevesi 

tasaisesti suodattimelle. Suodatuselementtiin muodostuu biokerros, joka puhdistaa 

vettä. (Pipelife Finland Oy 2010.) 

 

KUVIO 4. Suodatuskasetin pituusleikkaus (Pipelife Ympäristö 2011, 6) 

Suodatuskasettien alle tulee rakentaa metrin paksuinen suodatuskerros, mikäli 

maaperä ei ime vettä, kuten kuviosta 4 nähdään. Suodatuskerrokseen tulee hiek-

kaa ja sepeliä. Sepelistä tehtyyn kokoomakerrokseen asennetaan kokoomaputket, 

jotka ohjaavat puhdistuneen veden kokoomakaivoon. Kaivosta vesi johdetaan 

esimerkiksi ojaan. (Pipelife Ympäristö 2011, 8.) Suodatuskasetin etuna on sen 

koko, minkä vuoksi se voidaan asentaa pienemmille tonteille. Suodatuskaseteilla 

tehty imeytyskenttä tarvitsee tilaa vain 6 m2 ja se on mitoitettu yhdelle 1 - 5 hen-

kilön perheelle. Kasetti voidaan asentaa eri menetelmillä tilan mukaan. Lisäksi 

suodatuskasetteja voidaan käyttää vaakavirtaus- tai pengersuodattimina. (Pipelife 

Ympäristö 2014.) 
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2.4 InDrän-moduuli 

InDrän-moduuli rakentuu tukirakenteesta ja laskostetusta kuitukankaasta, johon 

muodostuu biokerros. Tukirakenne on muotoiltu lämpömuovatusta jäykästä muo-

vista, joka pitää kuitukangastaitokset paikoillaan. Moduulissa jätevesi valuu yl-

häältäpäin avoimena oleviin lokeroihin, missä jätevesi läpäisee biokerroksen. 

Puhdistettu vesi valuu ja levittäytyy moduulista hiekkapetiin ja sitä kautta maape-

rään. Tuuletus tapahtuu viereisten lokeroiden avulla, joilla luodaan hyvät aerobiset 

olosuhteet bakteeritoiminnalle. Moduulin rakenne mahdollistaa sen, että tarvittava 

imeytyspinta-ala on huomattavasti pienempi muihin järjestelmiin verrattuna. 

(Fann VA-Teknik AB 2014d.) Moduulien kapasiteetti on 125 l/vrk jätevet-

tä/moduuli. Viiden henkilön talous vaatii 8 moduulia kaikkien jätevesien puhdis-

tamiseen. (Jita Oy 2014.)  

 

KUVIO 5. InDrän-moduulit kaikille jätevesille (Jita Oy 2014) 

InDrän-moduuleilla voidaan korvata imeytyskentän sepelistä tehty jakokerros, 

kuten kuviossa 5 on esitetty. Moduulin muodostama biokerroksen pinta-ala on 

noin 10 kertaa suurempi kuin sepelissä. Muihin järjestelmiin verrattuna InDrän-

moduulit tarvitsevat vain 20 - 50 % kokonaispinta-alasta. Moduulit ovat noin 0,2 

metriä korkeita, 0,6 metriä leveitä ja 1,25 metriä pitkiä, ja ne asennetaan peräk-

käin riviin. Imeytysputki sijoitetaan moduulien päälle ja koko systeemi peitetään 

suodatinkankaalla, jonka päälle tulee täytemaa. Moduulin leveys vaihtelee eri 
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maa-aineisten kanssa. Hiekka- ja sorapitoisilla mailla moduulien leveys on 0,6 

metriä ja savisilla mailla leveys voi olla 5 metriä. (Fann VA-Teknik AB 2014a.) 

InDrän-moduulien etuna on pieni koko, jolloin sijoittaminen ja asentaminen on 

helppo tehdä. Moduulit ovat helppohoitoisia, koska ne eivät vaadi sähköä tai ke-

mikaaleja toimiakseen. Moduuleja ei tarvitse huoltaa paljoa, koska niissä ei ole 

vaihdettavia suodattimia, eivätkä ne vaadi jatkuvaa tarkkailua. (Fann VA-Teknik 

AB 2014b.) 

2.5 Jätevesijärjestelmien vertailu  

2.5.1 Hinta 

Toimeksiantajan pyynnöstä selvitin eri jätevesijärjestelmien hintoja. Hintavertai-

lussa on käytetty eri jälleenmyyjien hintojen keskiarvoja, mukana vertailussa oli-

vat Taloon Yhtiöt Oy, M & M Visions Oy ja Ahlsell. Taulukosta 1 löytyy eri 

merkkisten järjestelmien hintavertailu. Imeytyskenttäpakettien hintojen keskiarvo 

oli 1 698 € ja Pipelifen suodatuskasettien hintojen keskiarvo oli 1 394 €. InDrän-

moduuleille ei löytynyt kuin yksi jälleenmyyjä, jonka myyntihinta oli 3 677 €. 

(Ahlsell 2014; M & M Visions Oy 2014a-c; Taloon Yhtiöt Oy 2014a-d.) 

TAULUKKO 1. Jätevesijärjestelmien hintavertailu (Ahlsell 2014; M & M Visions 

Oy 2014a-c; Taloon Yhtiöt Oy 2014a-d) 

Tuote Hinta € (sis. Alv.) 

Pipelife 2010 Imeytysputkistopaketti 1 814 

Uponor Imeyttämö 2 m3 1 704 

Labko SAKO-3 Twin 1 455 

Pipelife Suodatuskasetit 6 kpl 1 394 

Fann VA-Teknik InDrän-moduulit 3 677 

 



8 

Vertailussa oleviin paketteihin kaikkiin kuuluu saostussäiliö, jakokaivo ja muut 

tarpeelliset osat. Tämän työn kohteessa saostuskaivot ovat jo entuudestaan, joten 

hinnat ovat suuntaa antavia. Kokonaisuudessaan jätevesijärjestelmän hinta tulee 

nousemaan tarvittavien täyttömateriaalien ja käytettävien koneiden takia, joista on 

vaikea antaa hinta-arviota.  

2.5.2 Puhdistustehokkuus 

Ravinnesampo-projektin tavoitteena oli selvittää, miten biologiset menetelmät 

poistavat tavanomaisen asumisjäteveden ravinteita. Projektissa tutkittiin usean eri 

jätevesijärjestelmän ravinteiden puhdistustehokkuutta eri kohteissa kesästä 2003 

kesään 2004. (Vilpas ym. 2005, 8.) Taulukossa 2 olevat maasuodattimet 1 ja 2 

ovat niin sanottuja tavanomaisia maasuodattimia, joissa ei ole tehostettua fosforin 

poistoa (Vilpas ym. 2005, 24). Tuloksista nähdään, että InDrän-moduuli oli te-

hokkaampi ainoastaan kokonaisfosforin poistossa.  

TAULUKKO 2. Jätevesijärjestelmien puhdistustehokkuus (Vilpas ym. 2005, 24; 

Fann VA-Teknik AB 2014d) 

Järjestelmä Kuormituksen vähenemä 

(%) 

Vähimmäisvaatimukset 

(%) 

 

Kok-P Kok-N BOD7 Kok-P Kok-N BOD7 

Maasuodatin 1 63 58 99  

70 

 

30 

 

80 Maasuodatin 2 72 47 99 

InDrän-moduuli 85 40 90 

 

Fann VA-Teknik AB oli mukana Lappajärvi Life -projektissa, missä kehiteltiin 

uutta maasuodatinrakennetta, joka perustuu FannVA-Teknik AB:n InDrän-

moduuleihin. Lappajärvelle rakennetussa pilottikohteessa jätevetenä toimi maito-



9 

pesu- ja asumavedestä tehty seos. (Fann VA-Teknik AB 2001, 2.) Taulukosta 3 

nähdään InDrän-moduulin puhdistustehokkuus kyseisessä projektissa. 

TAULUKKO 3. InDrän-moduulin puhdistustehokkuus (Fann VA-Teknik AB 

2001, 5) 

Ravinne Kuormituksen vähenemä 

(%) 

Vähimmäisvaatimukset 

(%) 

BOD7 99,5 80 

Kok-P 77,6 70 

 

Ravinnesampo- ja Lappajärvi Life -projektien tuloksissa on pieniä eroja, mutta 

molemmissa projekteissa InDrän-moduulit ylittävät vähimmäisvaatimukset ravin-

teiden poistossa. Maasuodattimista ensimmäinen ei aivan täytä vähimmäisvaati-

musta kokonaisfosforin osalta, mutta toinen täyttää kaikki vaatimukset. 

Pipelife Oy:n suodatuskasetteja testattiin Maveplan Oy:n Hajajätevesihuolto-

hankkeessa vuosina 2008 - 2011 (Suomen salaojakeskus Oy 2014). Taulukossa 4 

on esitettynä hankkeessa saadut tulokset Pipelife Oy:n suodatuskaseteilla ja FILT 

1400 -fosforimassakaivolla varustetulla maasuodattimella. Fosforimassakaivon 

tehtävänä on sitoa fosforia jätevesijärjestelmän läpi tulleesta vedestä. Fosforimas-

sakaivo on täytetty kalkkirautakipsimassalla, joka vaihdetaan noin kahden vuoden 

välein. (Maveplan Oy 2011, 5.) 

TAULUKKO 4. Pipelife Oy:n suodatuskasettien ja FILT 1400-

fosforimassakaivon puhdistustehokkuus (Suomen salaojakeskus Oy 2014) 

Ravinne Kuormituksen vähenemä (%) Vähimmäisvaatimukset (%) 

BOD7 98,5 80 

Kok-P 87,7 70 

Kok-N 53 30 
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Pipelife Oy:n suodatuskasetit täyttävät vaatimukset, mutta tuloksia katsottaessa 

täytyy ottaa huomioon, että fosforin määrän vähentymiseen vaikuttaa FILT 1400  

-fosforimassakaivo. 

Tuloksista nähdään, että markkinoilla olevat jätevesijärjestelmät täyttävät hajajä-

tevesiasetuksen asettamat vähimmäisvaatimukset kuormituksen vähentämisestä.  
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ 

3.1 Vesihuoltolaki (119/2001) 

Laki tuli voimaan maaliskuussa 2001. Laki on uusi, ja sillä kumottiin samaa aihe-

piiriä osittain käsitellyt lait vesi- ja viemärilaitoksista sekä jätevesimaksusta. Lain 

5 §:n mukaan kunnilla on velvollisuus kehittää vesihuoltoa omalla alueellaan vas-

taamaan yhdyskuntakehitystä. Kunnalla on lain perusteella yleisvastuu vesihuol-

lon kehittämisestä, mikä edellyttää vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimista 

sekä niiden pitämistä ajan tasalla. Kunnat ovat myös velvollisia osallistumaan 

alueelliseen vesihuollon yleissuunnitteluun. Päävastuu kiinteistöjen vesihuollosta 

on silti kiinteistön omistajalla tai haltijalla. (Vesihuoltolaki 119/2001, 5 - 6 §.) 

Kunnan pitää huolehtia, että toimenpiteisiin ryhdytään, jos tarvetta vesihuollon 

korjaamiseen, laajentamiseen tai perustamiseen on terveydellisten, ympäristön-

suojelullisten syiden tai asukasmäärän takia. Laki säätelee myös vesihuoltolaitok-

sen verkostoon liittymisoikeutta ja -velvollisuutta sekä velvollisuudesta vapautta-

mista. Mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, pitää sen 

liittyä laitoksen verkostoon. Vesihuoltolaitos on myös velvollinen ottamaan kiin-

teistön verkostoonsa, jos kiinteistö sijaitsee sen toiminta-alueella. (Vesihuoltolaki 

119/2001, 6, 10 §.) 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi vapauttaa kiinteistön viemäriin liittymisvel-

vollisuudesta, mutta viranomaisen tulee kuulla vesihuoltolaitosta ja elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) asiasta sekä pyydettävä lausunto 

kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vapautus voidaan myöntää, mikäli kiin-

teistö täyttää vaaditut ehdot. Liittyminen verkostoon ei saa tulla kohtuuttoman 

kalliiksi kiinteistön omistajalle tai haltijalle, kun huomioon otetaan kustannukset 

ja palvelun tarve. Vapauttaminen ei saa aiheuttaa terveyshaittaa, ympäristön pi-

laantumista tai vaarantaa vesihuollon hoitamista toiminta-alueella. (Vesihuoltolaki 

119/2001, 11 §.)  
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3.2 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 

Vuonna 2000 voimaan tulleessa laissa on useita pykäliä, jotka vaikuttavat haja-

asutuksen vesien käsittelyyn. Laissa viitataan ympäristön pilaantumiseen päästö-

jen kautta, parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttöön ja ympäristön kan-

nalta parhaan käytännön periaatteeseen (BEP) sekä sen soveltamiseen toiminnas-

sa, mikä saattaa aiheuttaa pilaantumista. Lain 8 § korvaa vesilain kiellon pohjave-

den pilaantumisesta. (Ympäristönsuojelulaki 86/2000, 2, 8 §; Kujala-Räty, Mattila 

& Santala 2008, 17.) 

Lain pykälässä 103 säädetään yleisen viemäriverkostoon liittymättömien kiinteis-

töjen ja muiden toimintojen jätevesien puhdistusvelvollisuus. Jätevedet tulee joh-

taa ja käsitellä niin, ettei ympäristölle aiheudu pilaantumista. Pykälässä 18 ympä-

ristöministeriölle on annettu valtuutus säätää jätevesien puhdistuslaitteista ja         

-menetelmistä, umpikaivoista, näiden laitteiden käytöstä ja kunnossapidosta, 

imeytysalueesta ja lietteen poistamisesta asetuksella. (Ympäristönsuojelulaki 

86/2000, 18, 103 §.) 

3.3 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 

Asetuksessa tarkennetaan ympäristönsuojelulaissa mainittua luvanvaraisuutta 

määrittelemällä eri toiminnoille luvanhakuvelvollisuuden sekä käsittelevän viran-

omaisen. Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa yhdyskuntien jätevesipuhdistamoita 

koskevat lupahakemukset, mikäli asukasvastineluku vastaa yli 100 asukkaan 

kuormitusta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee lupahakemukset, 

joiden asukasmäärät ovat alle 4 000, mutta yli 100. Alle sadan asukkaan jäteve-

sien käsittelymenetelmille ei tarvita ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölu-

paa. Asia käsitellään ympäristönsuojelulain 103 §:n, haja-asutuksen jätevesiase-

tuksen (542/2003) ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan. Ympäristövi-

ranomainen voi vaatia ympäristöluvan hakemista, mikäli viranomainen katsoo 

mahdolliseksi, että vesistö pilaantuu käsittelytoimenpiteiden jälkeen. (Ympäris-

tönsuojeluasetus 169/2000, 5 - 7 §.) 
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3.4 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 

Asetus vaatii, että jätevedet on puhdistettava niin, että ympäristölle aiheutuva 

kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta 80 %, fosforin osalta 70 % ja koko-

naistypen osalta 30 %. Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella 

voidaan selvittää mahdollinen jätevesien aiheuttama kuormitus ympäristölle. Ase-

tuksessa myös asetetaan vaatimukset jätevesijärjestelmän suunnittelulle ja raken-

tamiselle sekä käytölle ja huollolle. Jätevesijärjestelmän suunnitelman tulee olla 

tehty asianmukaisesti sekä asiantuntemuksella ja se tulee liittää rakennuslupaha-

kemukseen. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkos-

tojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011, 3, 5 - 7 §.) 

3.5 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädellään kiinteistöjen viemäröintiin ja jätevesien 

käsittelyratkaisujen valintaa ja hoitoa. Laki asettaa edellytykset rakennusluvan 

myöntämiselle asemakaava-alueella ja sen ulkopuolella. Laissa vaaditaan, että 

veden hankinta ja jätevedet pitää pystyä hoitamaan tyydyttävästi ilman haittaa 

ympäristölle. Lain 134 §:ssä rakennuksille edellytetään käyttö- ja huolto-ohjeet. 

Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat vesihuoltoverkostojen ulkopuolella, tulee olla myös 

jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

132/1999, 16, 134 – 136, 161 §.) 

3.6 Vesilaki (587/2011) 

Vesilain 2. luvun 1 §:ssä sanotaan, että kaivossa ja muussa vedenottamossa olevan 

veden omistaa se, jolle kyseinen kaivo tai säiliö kuuluu. Vesilaissa edellytetään, 

että maan omistajalta on saatava suostumus, mikäli jäteveden johtamiseen joudu-

taan käyttämään toisen ojaa. Mikäli suostumusta ei saada maanomistajalta tai 

muulta käytön oikeuden omistajalta, kunnan ympäristöviranomainen voi antaa 

oikeuden ojan käyttöön. Toimenpiteistä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Jos 

ojitus vaatii suurempia järjestelyitä, koskee järjestelyitä vesilain 5. luku. (Vesilaki 

587/2011, 12 - 13 §.) 
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3.7 Jätelaki (646/2011) 

Jätelaissa sanotaan, ettei jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua haittaa tai vaaraa 

ympäristölle. Lisäksi jätteen keräys, kuljetus, käsittelylaitos ja sen sijoittaminen, 

rakentaminen, käyttö ja käytön jälkeinen hoito ei saa aiheuttaa ympäristön pilaan-

tumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä, kuten hajua.  Jätehuollossa tulee käyttää pa-

rasta käytössä olevaa tekniikka. Lain 14 §:ssä valtioneuvostolle annetaan valtuu-

det tehdä tarkempia säännöksiä asetuksen muodossa jätteiden käsittelystä ja käsit-

telylaitoksista. (Jätelaki 646/2011, 13 - 14 §.) 

Jätteeksi jätelaissa määritellään (5 §) aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut, 

on poistamassa tai velvollinen poistamaan käytöstä. Laissa mainitaan, että jätteen 

haltijan on järjestettävä jätehuolto, ellei luvuissa 5 ja 6 toisin sanota. Jätelain 5. 

luvussa sanotaan, että kunta on velvollinen järjestämään jätehuollon vakinaisesta 

asumisesta syntyvälle jätteelle, mihin kuuluvat myös sako- ja umpikaivoliete.  

(Jätelaki 646/2011, 28, 32 §.) 

3.8 Terveydensuojelulaki (763/1994) 

Terveydensuojelulain 5. luvussa on talousveteen liittyviä säännöksiä ja valtuuksia, 

joilla voidaan antaa täsmentäviä asetuksia. Pykälässä 16 määritetään, mitä talous-

vesi on, ja 17 §:ssä edellytetään, että talousveden tulee olla terveydelle haitatonta. 

Terveydensuojelulaissa määritellään myös talousvettä toimittavan laitoksen hy-

väksyminen ja veden laatuun liittyvät menettelyt. Sosiaali- ja terveysministeriö 

voi asettaa laatuvaatimukset talousvedelle pykälän 21 nojalla. Terveydensuojelu-

lain 22 §:ssä edellytetään, että viemäri ja siihen liittyvät laitteet on suunniteltava, 

sijoitettava, rakennettava ja kunnossapidettävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa ter-

veydelle. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 16 - 17, 21 - 22 §.) 

3.9 Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 

Asetuksen 11 §:ssä edellytetään, ettei viemärin sijoittamisesta, rakentamisesta ja 

hoitamisesta saa aiheutua talousveden tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uimaran-

nan veden tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista. Asetuksessa maini-

taan myös, ettei nestemäisten jätteiden kokoaminen säiliöön tai imeyttäminen 



15 

maahan saa aiheuttaa maaperän tai talousveden pilaantumisen vuoksi terveyshait-

taa. (Terveydensuojeluasetus 1280/1994, 11 §.) 

3.10 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) 

Tässä asetuksessa säädellään laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset talousve-

delle, jota vesihuoltolaitokset toimittaa käytettäväksi talouksiin, missä vesimäärä 

on vähemmän kuin 10 m3 päivässä tai alle 50 henkilön tarpeisiin. Asetus koskee 

myös yksittäisten talouksien omaa veden hankintaa. Tarkat arvot on annettu ase-

tuksen liitteissä. Yksittäiset kotitaloudet ovat itse vastuussa hankkimansa talous-

veden laadusta ja veden hankintaan käytettävästä järjestelmästä. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja val-

vontatutkimuksista 401/2001, 1, 3 §.) 

3.11 Lannoitevalmistelaki (539/2006) ja maa- ja metsätalousministeriön asetus 

lannoitevalmisteista (12/2007) 

Lannoitevalmistelain tavoitteena on turvata kasvituotannon sekä elintarvikkeiden 

ja ympäristön laatu edistämällä hyvälaatuisten, turvallisten ja kasvintuotantoon 

sopivien lannoitevalmisteiden tarjontaa ja sivutuotteiden hyötykäyttöä. Laki vai-

kuttaa siihen, voidaanko jätevedenpuhdistamosta saatua lietettä, saostuskaivo-

lietettä tai umpisäiliöstä poistettua lietettä käyttää maataloudessa. Mikäli lietettä 

voidaan käyttää, laissa on määritelty, millaisten käsittelyiden jälkeen liete on käyt-

tökelpoista. Maa- ja metsätalousministeriön asetus täsmentää lannoitelakia muun 

muassa laatuvaatimusten ja lannoitevalmisteiden käytön osalta. (Lannoitevalmis-

telaki 539/2006, 1, 5 §.) 

3.12 Muita säädöksiä 

Edellisissä luvuissa mainittujen lakien ja asetusten lisäksi haja-asutusalueiden 

vesihuoltoa koskevia määräyksiä on myös muissa säädöksissä, joita voidaan tar-

vittaessa soveltaa. Näitä lakeja voidaan soveltaa kiinteistökohtaisen jätevesihuol-

lon ohjauksessa. (Kujala-Räty ym. 2008, 28.)  
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3.12.1 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

Laissa sanotaan, ettei laitoksen rakentaminen saa aiheuttaa haittaa naapurille. Li-

säksi laissa sanotaan, ettei jätevettä saa johtaa niin, että siitä aiheutuisi haittaa 

naapurille eikä jätetiloja saa sijoittaa niin, että siitä syntyisi haittaa naapurille. 

(Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920, 3 - 4 §.) 

3.12.2 Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) 

Lakia saatetaan soveltaa väärin tai väärään paikkaan rakennetun jätevesien imey-

tyksen aiheuttaman pohjaveden pilaantumisen takia. Lakia sovelletaan tietyillä 

alueilla tapahtuneen toiminnan harjoituksen seurauksena aiheutuneen ympäristö-

vahingon korvaamiseen. Korvausvahingosta määrätään vahingonkorvauslain 

(412/1974) säännösten mukaan. (Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 

737/1994, 1, 5 §.) 

3.12.3 Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista 

tiedoista (130/2001) 

Asetuksessa vaaditaan, että myytävänä olevasta kiinteistöstä on myös esitettävä 

vesi- ja jätevesijärjestelmä (Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa 

annettavista tiedoista 130/2001, 7 §). Ostajalle on siis kerrottava vesihuoltojärjes-

telmistä sekä niiden huollosta ja kunnossapidosta. 

3.12.4 Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

Kuluttajansuojalain 5. luvussa laitevalmistajille ja myyjille on säädetty vastuu 

vesihuoltojärjestelmän toimivuudesta. Ostajalla on oikeus vaatia uusi laite virheel-

lisen tilalle tai rahallista korvausta. Mikäli myyjä tarjoutuu korvaamaan laitteen, 

on ostajan annettava siihen mahdollisuus. (Kuluttajansuojalaki 38/1978, 5. luku, 7 

- 8 §.) 
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4 SUODATUSKENTÄN SUUNNITTELU 

4.1 Kiinteistön tiedot 

Kiinteistö sijaitsee Hollolan Luhdantaustassa. Hollolan kunta on suunnitellut 

aloittaa viemäriverkoston laajennuksen Luhdantaustaan vuonna 2020 (Virta 2010, 

12). Kiinteistön pinta-ala on 27 500 m2 ja asukkaita on 5. Kiinteistöllä on kaksi 

asuinrakennusta, hevostalli, sauna ja aitta. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella 

ja lähin pohjavesialue on 5,4 kilometrin päässä. Kiinteistön reunalla on puro, joka 

johtaa Porvoonjokeen ja lähin naapuri on 120 metrin päässä. (Paikkatietoikkuna 

2014.) Kiinteistön maaperä on savista (Palonen & Lakkapää 2014), mikä vaikut-

taa suunnitteluun. Asemakaavapiirros kiinteistöstä löytyy liitteestä 1, johon on eri 

väreillä korostettu kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset. Asuinrakennukset ja sauna 

ovat punaisia, hevostalli on vaaleanvihreä, kellari on vaaleansininen ja aitta on 

violetti. 

4.2 Vaatimukset 

Kiinteistöjen, jotka eivät ole liittyneet viemäröintiverkostoon, tulee hankkia uuden 

asetuksen mukainen jätevesijärjestelmä 15.3.2016 mennessä (Muoviteollisuus ry 

2014, 7). Valtioneuvoston hajajätevesiasetuksen mukaan jätevesijärjestelmän 

puhdistustehokkuus on oltava vähintään 80 % orgaanisella aineella, 70 % fosforil-

la ja 30 % typellä (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäri-

verkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011, 3 §). 

Uusi suodatuskenttä tullaan asentamaan samalle paikalle, missä vanha imeytys-

kenttä oli, koska muita sopivia paikkoja kiinteistöltä ei löydy. Suodatuskentän 

paikan ja tilan vuoksi kiinteistölle asennettavaksi jätevesijärjestelmäksi valittiin 

Pipelife Oy:n suodatuskasetit, koska viidelle hengelle mitoitettu tavallinen suoda-

tuskenttä vaatii 20 m2 tilaa, kun suodatuskaseteista tehty suodatuskenttä tarvitsee 

tilaa vain 6 m2. Luvussa 2.5.2 läpi käytyjen puhdistustulosten perusteella suoda-

tuskasetit täyttävät lainsäädännön antamat vaatimukset sekä toimeksiantajan vaa-

timukset.  



18 

Lahden seudun ympäristöpalvelun jätevesioppaassa ohjeistetaan liittämään lupa-

hakemukseen arviot kuormituksesta ja jätevesijärjestelmän käsittelytuloksista. 

(Lahden seudun ympäristöpalvelut 2009, 21.) Taulukossa 5 löytyy arvio kiinteis-

töllä syntyvästä kuormituksesta. Arvio noudattaa keskimääräisiä kuormitusarvoja, 

koska kiinteistöllä ei ole mitattu kuormitusarvoja.  

Jätevesiasetuksen (209/2011) liitteessä 1 on taulukko, missä on esitetty haja-

asutuksen kuormituslukuja. Taulukossa ilmenee kuormituksen alkuperä, eri 

kuormituslähteiden määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa ja niiden 

prosenttiosuus. Asetuksessa sanotaan, että jätevesijärjestelmien kuormituslaskel-

missa tulee käyttää taulukon 1 mukaisia tai luotettaviin tutkimuksiin perustuvia 

arvoja. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla 209/2011, liite 1.) Taulukko 5 pohjautuu jätevesiasetuksen 

liitteessä olevaan taulukkoon.  

TAULUKKO 5. Arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja saavutettavasta 

käsittelytuloksesta valitulla käsittelyjärjestelmällä 

 

KUORMITUS BOD7  Kok-P  Kok-N  

 g/hlö/vrk % g/hlö/vrk % g/hlö/vrk % 

uloste 15 29 0,6 25 1,5 10 

virtsa 5 10 1,2 50 11,5 81 

muu 32 61 0,6 25 1,2 9 

yhteensä 52 100 2,4 100 14,2 100 

jätevesijärjestelmään 

menevä 

52 100 2,4 100 14,2 100 

puhdistusvaatimus 42 80 1,7 70 4,3 30 

jätevesijärjestelmän 

teho 

 > 98  > 87  > 53 

ympäristöön kohdis-

tuva kuormitus 

< 0,8  < 0,2  < 2,3  

4.3 Suunnitelma 

Pipelife Oy:n kuuden suodatuskasetin paketti on mitoitettu 1 - 5 hengelle (Pipelife 

Ympäristö 2014). Mitoituksessa on otettu huomioon mahdolliset piikit veden ku-

lutuksessa, minkä vuoksi suunnitelmassa on 8 suodatuskasettia. Kahdeksalla suo-

datuskasetilla varmistetaan se, että järjestelmä ei ylikuormitu ja toimii tehokkaasti.  
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Jätevesijärjestelmän sijoituspaikalla maasto viettää kiinteistön reunalla sijaitse-

vaan puroon. Pinnanmuodoiltaan kyseinen kohta on hyvä järjestelmälle, koska 

pieni vietto purkupaikkaa kohti helpottaa veden kulkeutumista, jolloin vesi ei pää-

se seisomaan. Lisäksi sijoituspaikka on mieluisin vaihtoehto järjestelmälle, koska 

muualle sijoittaminen vaikuttaisi suuresti pihapiirin ulkonäköön ja siitä aiheutuisi 

suurta vaivaa teknillisesti.  

 

KUVIO 6. Poikkileikkaus jätevesijärjestelmästä 

Jätevesijärjestelmän suunnitelmassa tulee olla mukana neljä eri kuvaa suunnitel-

lusta järjestelmästä. Kuvilla havainnollistetaan järjestelmän rakenne ja toimintape-

riaate. Suunnitelmassa tulee olla pituus- ja poikkileikkauskuva (kuvio 6), kuva 

päältä päin sekä kuvat saostussäiliöistä. Koko suunnitelma löytyy liitteestä 2. 

Tämän työn suunnitelmaan on piirretty näytteenottokaivo, jotta järjestelmästä voi-

daan ottaa näytteitä toimivuuden tutkimiseksi. Näytteenottokaivo ei ole välttämä-

tön, koska näytteen pystyy ottamaan myös kokoomaputkesta. Kokoomaputki ke-

rää ja johtaa puhdistetun veden kiinteistön rajalla olevaan puroon, joten näyte on 

helppo ottaa putken purkukohdasta.  

4.4 Lupamenettely ja -hakemus 

Kun uutta jätevesijärjestelmää rakennetaan tai entistä muutetaan, tulee toteutuk-

selle hankkia maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n mukainen toimenpide- tai 

rakennuslupa kunnan rakennusviranomaiselta. Lupahakemuksen liitteisiin tulee 
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jätevesijärjestelmän suunnitelma sekä muut vaaditut asiakirjat. Ympäristönsuoje-

luviranomainen toimii asiantuntijana lupamenettelyssä. (Lahden seudun ympäris-

töpalvelut 2009, 5.) 

Jätevesijärjestelmän suunnitelma tulee ympäristönsuojeluviranomaiselle raken-

nusvalvonnan kautta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon suunni-

telmasta ja tarvittaessa pyytää tarkennuksia suunnitelmasta. Tarvittaessa ympäris-

tönsuojeluviranomainen tekee maastokäynnin kiinteistölle. Ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselta ei pyydetä lausuntoa, mikäli kiinteistölle asennetaan umpisäiliö tai 

vedenkäyttö on vähäistä. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2009, 5.) 

Rakennusvalvonnan hyväksymä vastaava työnjohtaja vastaa jätevesijärjestelmän 

rakentamisesta. Valvonnasta ja katselmuksista annetaan määräykset rakennuslu-

vassa. Naapureille ilmoitetaan hakemuksen vireilletulosta maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaisesti, jolloin naapureita kuullaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa 

lupapäätökseen ennen sen antamista. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2009, 5.) 

Kuviossa 7 on kuvattu lupamenettely.  

 

KUVIO 7. Lupamenettely (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2009, 7) 
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Jätevesijärjestelmän suunnitelmaan tulee liittää peruskarttaote (1:10 000 tai 1:20 

000), asemakaava korkeuskäyrillä (1:200 tai 1:500), jätevesijärjestelmän suunni-

telma ja leikkauspiirustukset (1:50 tai 1:100), maaperätutkimus, jos rakenteilla on 

imeytyskenttä, selvitys naapureiden kuulemisesta ja arvio ympäristöön joutuvasta 

kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttämisestä. Peruskarttaotteeseen merki-

tään rakennuskohteen sijainti ja asemakaavaan merkitään rakennuksien, jäteve-

sijärjestelmän, jäteveden sekä oman ja naapureiden talousvesikaivojen sijainnit, 

etäisyydet lähellä oleviin rakennuksiin, ojiin sekä naapureiden rajoihin, tontin 

rajat, tilojen rekisterinumerot, mittakaava ja ilmansuunta. (Lahden seudun ympä-

ristöpalvelut 2009, 22.) Liitteessä 3 on tähän työhön liittyvä lupahakemus sekä 

sen liitteet.  
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5 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 

Käyttö- ja huolto-ohje voi olla esimerkiksi kansio, joka sisältää ohjeet ja mahdol-

liset käyttö- ja huoltomerkinnät. Kaikille huoltotoimenpiteille pitää olla selkeät 

ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeet voidaan liittää jätevesijärjestelmän suunnitelmaan. 

(Kujala-Räty 2005, 47.) 

Suunnittelija ja mahdollinen laitevalmistaja ovat velvollisia antamaan yksityis-

kohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joita tulee säilyttää kiinteistöllä. Käyttö- ja 

huolto-ohjeet varmistavat, että kiinteistön asukkaat käyttävät rakennettua jäteve-

sijärjestelmää oikein. Hyvin tehdyt käyttö- ja huolto-ohjeet mahdollistavat sen, 

että kiinteistön asukkaiden vaihtuessa uudet asukkaat ovat selvillä tarvittavista 

hoitotoimenpiteistä. (Ympäristöministeriö 2011, 72.) 

Haja-asutuksen jätevesiasetuksen (209/2011) liitteessä 2 mainitaan, mitkä asiat 

pitää löytyä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista. Ohjeista pitää löytyä  

1. ohjeet jätevesijärjestelmän ja sen laitteiston käytöstä ja niiden vaatimista 

toimenpiteistä  

2. lista kohteista, jotka vaativat säännöllistä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua sekä 

niissä suoritettavat toimenpiteet ja se kuinka usein ne pitää tehdä 

3. toimintaohjeet vikatilanteissa 

4. ohjeet laitteiston määräaikaistarkastuksista käyttökelpoisuuden varmista-

miseksi ja 

5. suunnittelijan, rakentajan ja mahdollisen huoltotahon yhteystiedot (Haja-

asutuksen jätevesiasetus 209/2011). 

Käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja tämän työn järjestelmälle löytyvät liitteestä 

4. Käyttö- ja huolto-ohjeen mallina toimi ympäristöhallinnon yhteisen verkkopal-

velun sivuilta löytyvä mallilomake (Ympäristöhallinto 2013).  

Jätevesijärjestelmää rakennettaessa olisi suositeltavaa dokumentoida esimerkiksi 

valokuvin, miten työ on edistynyt eri vaiheissa. Kuvista on myös helppo näyttää 

esimerkiksi viranomaisille, millaiselta järjestelmä näyttää ja onko järjestelmä ra-

kennettu suunnitelman mukaisesti. Kiinteistön omistaja voi myös hyödyntää kuvia 

kunnostusta tai saneerausta suunniteltaessa.  
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Jätevesijärjestelmän kuntoa tulisi tutkia vuosittain käyttö- ja huolto-ohjeen mukai-

sesti ja täyttää päiväkirjaan omat huomiot. Lisäksi vedenkulutus ja vesimittarin 

lukema tulisi kirjata ylös kuukausittain. Päiväkirjan voi pitää sähköisessä muodos-

sa, jolloin sen täyttäminen ja muokkaaminen on helppoa. Kaikki jätevesijärjestel-

mää koskevat dokumentit tulee säilyttää, ja suositeltavaa on, että kaikki dokumen-

tit löytyvät samasta paikasta.  

Järjestelmän puhdistustehokkuutta voidaan seurata ottamalla näytteenottoputkesta 

näytteitä ja lähettämällä ne analysoitaviksi. Näytteenoton voi suorittaa itse tai pyy-

tämällä näytteenottajan ottamaan näytteen. Ohjeita näytteenotosta saa laborato-

rioilta, jotka analysoivat näytteitä. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella jätevesijärjestelmä haja-

asutusalueella sijaitsevalle kiinteistölle vuonna 2011 voimaan tulleen jätevesiase-

tuksen (209/2011) vuoksi. Tavoitteena oli selvittää, millainen jätevesijärjestelmä 

kiinteistölle tulisi hankkia, ja suunnitella kiinteistön oma jätevesijärjestelmä.  

Selvityksessä hyödynnettiin eri painettuja ja elektronisia kirjallisuuslähteitä. Tie-

tojen avulla valittiin kiinteistölle sopiva jätevesijärjestelmä, jota tutkittiin tar-

kemmin kiinteistön piirteiden ja tarpeiden mukaan. Selvityksen mukaan kyseiselle 

kiinteistölle paras vaihtoehto tilan puutteen ja savisen maanperän vuoksi oli Pipe-

life Oy:n suodatuskasetit.  

Viidelle hengelle mitoitettu tavallinen suodatuskenttä vaatii 20 m2 tilaa, kun suo-

datuskaseteista tehty suodatuskenttä tarvitsee vain 6 m2 tilaa. Tämän työn suoda-

tuskentän pinta-ala on noin 9,8 m2, koska kenttään ollaan asentamassa kahdeksan 

suodatuskasettia. Lisäksi saviselle maaperälle ei voida rakentaa suodatuskenttää, 

koska savinen maa ei sovellu suodatukseen. Uuden jätevesijärjestelmän kustan-

nukset vaikuttivat myös suuresti valintaan. Suodatuskasetit koettiin kaikista edul-

lisimmaksi vaihtoehdoksi kiinteistölle vähäisen kaivamisen ja helpon asentamisen 

myötä.  

Uuden suodatuskentän todellista puhdistustehokkuutta ei tiedetä ennen kuin jär-

jestelmä on rakennettu ja se on ollut käytössä riittävän pitkään, jotta suodatuska-

settien sisällä oleva biokerros toimisi tahdotulla tavalla.  

Suodatuskaseteilla menee pari kuukautta ennen kuin ne rupeavat toimimaan täy-

dellä teholla, joten ensimmäinen näytteenotto kannattaa suorittaa suunnilleen vuo-

den päästä järjestelmän asentamisesta. Tämän jälkeen näytteitä tulisi ottaa noin 

vuoden välein, jotta toimintaa pystytään seuraamaan. Näytteenotto kannattaa 

myös tehdä tapauksissa, joissa huomaa, että järjestelmä ei enää toimi kunnolla. 

Järjestelmän ympäristöä kannattaa tutkia aina välillä, ja jos jotain poikkeavaa il-

menee, kuten hajuhaittoja, kannattaa vedestä ottaa näyte. 
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LIITE 3/5. Arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja saavutettavasta käsit-

telytuloksesta valitulla käsittelyjärjestelmällä 
 

KUORMITUS BOD7  Kok-P  Kok-N  

 g/hlö/vrk % g/hlö/vrk % g/hlö/vrk % 

uloste 15 29 0,6 25 1,5 10 

virtsa 5 10 1,2 50 11,5 81 

muu 32 61 0,6 25 1,2 9 

yhteensä 52 100 2,4 100 14,2 100 

jätevesijärjestelmään menevä 52 100 2,4 100 14,2 100 

puhdistusvaatimus 42 80 1,7 70 4,3 30 

jätevesijärjestelmän teho  > 98  > 87  > 53 

ympäristöön kohdistuva 

kuormitus 

< 0,8  < 0,2  < 2,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 4. Käyttö- ja huolto-ohje 

Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja 

 

vuosi 

1. Jätevesijärjestelmän käy-

tön, hoidon, huollon ja 

tarkastuksen toimenpi-

teet 

kuukausi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. 

 

Vesimittarin lukema (lit-

raa tai m3, ohje 1)  

            

2.  Vedenkulutus (litraa tai 

m3, ohje 2) 

            

3.  Saostussäiliön tiiviyden 

tarkastus (ohje 3) 

  

4.  Saostussäiliön tyhjennys 

(ohje 4) 

  

5.  Saostussäiliön lieteker-

tyminen (ohje 5) 

  

6.  Saostussäiliön sisäpinto-

jen tarkastus ja mahdol-

listen vuotojen korjaus 

(ohje 6) 

  

7.  Saostussäiliön sisäpuolis-

ten laitteiden kuntotar-

kastus (ohje 7) 

  



 

 

8.  Saostussäiliön täyttö ve-

dellä (ohje 8) 

  

9.  Suodatuskentän alueen 

yleistarkastus (ohje 9) 

  

10.  Kuivatuksen ja pintave-

sien johtamisen toimi-

vuuden tarkastus (ohje 

10) 

  

11.  Viemäriputkilinjojen 

maastotarkastus (ohje 11) 

  

12.  Kaivojen tarkastus ja 

mahdollinen puhdistus 

(ohje 12) 

  

13.  Jakokaivon virtausta sää-

tävien laitteistojen toimi-

vuuden tarkastus (ohje 

13) 

  

14.  Purkuputken ja purku-

paikan tarkastus (ohje 

14) 

  

15.  Puhdistetun jäteveden 

silmämääräinen tarkastus 

(ohje 15) 

  

16.  Vesi- ja viemärikalustei-

den tarkastus (ohje 16) 

  

17.  Kokoomaputkien tarkas-

tus (ohje 17) 

 



 

 

18.  Saostussäiliön lietepatjan 

paksuus (tarvittaessa, 

ohje 18) 

 

19.  Tuuletusjärjestelmän 

tarkastus (ohje 19) 

 

2. Toimintaohjeet vika- ja 

häiriötilanteissa 

Vika/häiriö Toimintaohje 

  

  

  

  

  

3. Havaitut viat ja häiriöt se-

kä niiden korjaukset 

Havaittu vika/häiriö ja päivä-

määrä: 

Miten korjattiin ja päivämää-

rä: 

  

  

  

  

  

  

4. Ympäristökuormituksen 

arviointi 

Edellisen arvioinnin päivämää-

rä, tulokset ja kuormituksen 

vähenemä: 

Seuraava arviointiajankohta: 



 

 

  

 

Ohjeet 

Ohje 1 Jäteveden määrä voidaan arvioida talouden viemäröidyn vedenkulutuksen perusteella. 

Vedenkulutuksen selvittämiseksi vesimittarin lukema kirjataan kuukausittain ylös kuu-

kauden lopussa. Mikäli mittaria ei ole, tulee määrä arvioida muulla tavoin. Tietoa käyte-

tään jätevesijärjestelmän ja jätevesistä aiheutuvan kuormituksen selvittämiseen. 

Ohje 2 Kuukauden vedenkulutus saadaan vähentämällä vesimittarin luvusta edellisen kuukauden 

lukema. 

Ohje 3 Saostussäiliön eri osien lietteen pinta tarkastetaan ennen tyhjentämistä. Nestepinnan tason 

tulee olla ulosjohtavan putken alapinnan tasolla jokaisessa osastossa. Jos pinnantaso on 

alempana, on mahdollista, että säiliö vuotaa. 

Ohje 4 Saostussäiliö tyhjennetään kokonaan. 

Ohje 5 Saostussäiliön seinämiin ja muihin osiin jääneet lietekertymät voivat häiritä järjestelmän 

toimivuutta, joten ne tarvittaessa huuhdellaan pois tyhjennyksen jälkeen. 

Ohje 6 Saostussäiliön sisäpinnat tulee tarkastaa lampun avulla mahdollisten vuotojen vuoksi. 

Vuotokohdat tulee korjata heti. 

Ohje 7 Saostussäiliön sisäiset laitteet huuhdellaan ja tarkastetaan, että ne ovat ehjiä ja omilla pai-

koillaan. Mikäli saostussäiliössä on lähtösiivilä, se irrotetaan ja huuhdellaan. 

Ohje 8 Muovinen saostussäiliö tai muut osat voivat siirtyä ulkopuolisten voimien takia, minkä 

vuoksi säiliö täytetään heti vedellä, jotta mahdollinen liikkuminen estettäisiin. Tällä myös 

estetään rasvojen ja muun kelluvan aineen siirtyminen järjestelmän seuraavaan käsittely-

vaiheeseen. 

Ohje 9 Jätevesijärjestelmän alue tulee olla siisti ja hajuton, eikä pintavettä saa kertyä maanpin-

taan. Alueella ei saa olla pitkäjuurisia kasveja, koska juuret voivat tunkeutua järjestelmän 



 

 

rakenteisiin. 

Ohje 10 Maanpinnan muotoilu pitää tarkastaa ja katsoa, että kaivojen kannet ovat muuta maanpin-

taa ylempänä. Maanpinta pitää olla muotoiltu niin, että vedet valuvat kaivoista ja imeytys-

kentän alueelta poispäin. 

Ohje 11 Tarkastetaan, onko järjestelmän viemäriputkilinjoilla havaittavissa painaumia, halkeamia 

tai veden purkautumista. 

Ohje 12 Kaikki jätevesijärjestelmään kuuluvien kaivojen kunto tarkastetaan. Seinämien, saumojen, 

liitosten ja putkiyhteyksien tulee olla ehjät ja paikoillaan. Tarvittaessa mahdolliset kerty-

mät huuhdellaan vedellä pois. 

Ohje 13 Tarkastetaan jakokaivon virtaussäätimen taso ja säädetään tarvittaessa.  

Ohje 14 Tarkastetaan veden virtaus purkuputkessa. Purkuputken päässä oleva kasvillisuus tai muu 

este poistetaan, pieneläinsuoja tarkastetaan ja huuhdellaan. Purkupaikan yleiskunto ja 

mahdolliset muutokset havainnoidaan. 

Ohje 15 Puhdistetun jäteveden ulkonäkö tarkastetaan ottamalla vettä esim. lasikannuun. Jäteveden 

väriä, sameutta ja kiintoaineen määrää arvioidaan valkoista taustaa vasten. 

Ohje 16 Vuotavat osat voivat turhaan kuormittaa järjestelmää. Vuodot voivat aiheuttaa hajua ja 

kaivon saastumisen, minkä vuoksi vuotokohdat ja tiivisteiden sekä vesilukkojen kunto 

tarkastetaan. Mahdollisen vuodon voi huomata, jos vesimittari pyörii silloin, kun vettä ei 

käytetä. 

Ohje 17 Tarkastetaan veden virtaus kokoomaputkissa. 

Ohje 18 Saostussäiliön normaali tyhjennysväli ei välttämättä riitä. Mikäli halutaan tietää, miten 

täynnä lietettä saostussäiliö on, voidaan lietepatjan paksuus mitata. Mittaukseen tarvitaan 

pitkä tanko ja vaaleata kangasta. Kangas sidotaan tangon päähän, joka tämän jälkeen pai-

netaan kohtisuorassa asennossa mitattavan kaivon pohjaan. Tankoa pyöritetään hetki, 

minkä jälkeen se nostetaan ylös ja lietepatjan paksuus nähdään kankaan värjäytymisestä. 

Ohje 19 Tuuletusjärjestelmän toimivuus voidaan tarkastaan esim. merkkisavulla. Tuuletusputkien 

pitää olla suorassa ja putkien päiden tulee ulottua reilusti maanpinnan yläpuolelle. Lika 



 

 

poistetaan putkien päistä ja hatut laitetaan oikeaan asentoon. 

 

 


