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P Ä Ä K I R J O I T U S

 aja-asutuksen jätevesien käsittely on osa vesihuollon  
 kokonaisuutta, joka on kehittynyt maassamme noin vuo-
sisadan aikana. Vedenhankinnan keskittyessä taajamia liitettiin 
viemäriverkostoon, jonka jälkeen viemäriverkostoja on yhdis-
tetty ja jätevedenpuhdistusta keskitetty yhä suurempiin yksi-
köihin. Viemäröidyt alueet ovat laajentuneet sekä siirtoviemä-
reiden vaikutuksesta että etenkin paineviemäröintitekniikan 
kehittyessä mahdollistaen uusien alueiden liittämisen viemäri-
verkostoon. Vesihuolto-osuuskuntien toimintaan sisältyy yhä 
useammin myös viemäröinti, mitä on edistetty ohjeistamalla 
osuuskuntia. 

Kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat 
laajentuneet taajamien ulkopuolellekin. Viimeisimpänä vaiheena 
on laadittu haja-asutusalueiden jätevesihuollon yleissuunnitelmia 
sekä tehty alueellisia rajauksia osana ympäristönsuojelumäärä-
yksiä. Viemäröitävistä alueista on tällä hetkellä riittävästi tietoa 
ja siten myös haja-asutusalueen rajaukset ovat täsmentyneet. 
Viemäröityjen alueiden ja kiinteistökohtaisten ratkaisujen lisäksi 
jäljellä on vielä kiinteistökeskittymiä, joiden jätevedenkäsittelyä 
olisi tehostettava riskittömillä yhteisratkaisuilla tai erottelevilla 
järjestelmillä.  

Lainsäädännöllisten muutosten vaikutuksesta kertarysäystä 
on huomattavasti loivennettu. Ilmeisimmin haja-asutusalueiden 
jätevedenkäsittelyn tehostamistoimien aikajänne on kymmeniä 
vuosia. Siten höylämäisestä ja pakonomaisesta puhdistustason 
lisäämisestä ollaan siirtymässä vaiheittaiseen, mutta jatkuvaan 
ja kohdennettuun järjestelmien saneeraukseen. Hajajätevesiase-
tuksen varsinaisena siirtymäaikana on kiireellisimpiä tehostamis-
toimia suunnattava haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen her-
killä alueilla. Näiden tunnistamisessa on edetty huomattavasti. 

Käytännön ratkaisujen toteuttamiseksi kestävällä tavalla 
vaaditaan asiantuntemusta sekä kiinteistönomistajien tarpeiden 
huomioimista. Kiinteistökohtaisella neuvonnalla nämä vaatimuk-
set yhdistyvät tehokkaasti. Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset 
ovat pitkään yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa toteut-

taneet kiinteistöillä puolueetonta neuvontaa. Tästä huolimatta 
neuvonnan resursseja suunnataan kokemuksien hankkimiseksi 
pilottihankkeisiin. Tarvitaan selkeitä kehittämis- ja ohjaustoimia, 
joilla aikaan saadaan neuvonnan jatkuvuus. Sekä jätevesien käsit-
tely että neuvonnan ja tiedon tarve on jokapäiväistä ja pysyvää.

Harvaan asuttujen alueiden vesi- ja jätehuollon toteutta-
misen olisi oltava taajamien kunnallistekniikan tavoin investointi 
tulevaisuuteen. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen 
asianmukainen jätevesien käsittely lisää kiinteistöjen arvoa ja 
mahdollistaa alueen muun kehittämisen ja hyödyntämisen. Eri-
tyistä merkitystä ja lisäarvoa tuottaa toimivan huoltoverkoston 
luominen. Huollon sisältävä alueellisesti hallittu jätevesien käsit-
tely mahdollistaa myös jätteiden hyötykäytön.

Jätevesilietteet ja käymäläjätteet ovat biojätteitä, joita hyö-
dynnetään jatkossa huomattavasti tehokkaammin. Toki määrät 
ovat pieniä verrattuna muihin orgaanisiin jätteisiin ja etenkin 
eläinten tuottamaan lantaan. Mikäli haja-asutusalueilla vuosit-
tain muodostuvasta fosforimäärästä saataisiin hyötykäyttöön 
noin puolet eli 400 tonnia, se riittäisi noin 40 000 hehtaarin lan-
noitefosforiksi. Kaikkien orgaanisten jätteiden hyödyntämisellä 
voitaisiin korvata hieman alle viidennes epäorgaanisista lannoit-
teista. Tämä vastaisi noin 350 000 peltohehtaarin tarvetta. 

Haja-asutuksen jätteillä saattaa kuitenkin olla tärkeä mer-
kitys eläinkeskittymien lannan hyödyntämisessä. Tähän saakka 
karjanlannan jatkokäsittelyssä ongelmana on ollut riittävän 
kokoisten yksiköiden muodostuminen ja vastaavasti haja-asu-
tusalueilla huoltotoiminnan hajanaisuus ja linjattomuus. Yhteis-
käsittely mahdollistaisi ravinteiden ja orgaanisen aineen hyödyn-
tämisen lähialueella. 

Ympyrä saattaa vihdoin sulkeutua, sillä ennen vesihuollon 
kehittymistä käymäläjätteet hyödynnettiin pelloilla ja niiden 
arvo ymmärrettiin. 

Jukka Koski-Vähälä
Toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Jätevesien käsittelyllä 
lisäarvoa haja-asutusalueille

H

Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä puhuttaessa nostetaan lähes poikkeuksetta ensimmäisenä esille tehostamistarve, haital-
liset vaikutukset, kustannukset, vaatimukset ja määräykset, vapautukset, poikkeamiset ja mitä pahinta, syyllistäminen. Vaikka 
järjestelmät eivät teoreettisesti täyttäisikään lainsäädännön vaatimuksia, kiinteistön omistajat käyttävät niitä kuitenkin vastuul-
lisesti. Viemäröidyllä alueella asuvien tarvitsee tietää vain mistä nupista vetää, mitä viemäriin ei saisi laittaa, ja jos vahinkoja 
sattuu, huuhtaisemalla vastuu siirtyy vesihuoltolaitokselle. Toki tästäkin on maksettava yhä enemmän.
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 ajajätevesiasetuksen voimaantulo  
 vuonna 2004 asetti Liiton ja yh-
distykset uusien haasteiden eteen. Huo-
mattiin, että asetuksen  määräysten to-
teutumiseksi tarvitaan paljon työtä niin 
viranomaisten  kuin haja-asutusalueiden 
asukkaidenkin parissa: viranomaisilta 
puuttui ohjeita ja resursseja ja asukkailta 
tietoa.

Työsarka on suuri, sillä Suomessa on 
vajaat 300 000 vesikäymälällistä kiinteis-
töä viemäriverkoston ulkopuolella. Näis-
tä noin  250 000 on  pysyvässä käytössä 
ja 30 000–50 000 vapaa-ajan käytössä. 
Kaikkiaan  noin miljoona suomalaista 

Vaikuttamista ja käytännön työtä

asuu kiinteistössä, joissa talousjätevesi-
en  käsittely hoidetaan itse.

Liiton ja vesiensuojeluyhdistysten asi-
antuntijat helpottavat yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa viranomaisten 
neuvontatyötä.

YM:n hajajätevesityöryhmä
Liitto teki syksyllä 2006 aloitteen ympä-
ristöministeriön  hajajätevesityöryhmän 
perustamiseksi. Työryhmä perustettiin 
keväällä  2007 ja se toimi kaksi vuotta. 
Liiton edustajana työryhmässä oli Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toi-
minnanjohtaja Jaana Lehtonen.

- Liitto piti työryhmän perustamista 
välttämättömänä, koska näytti  siltä, et-
tei hajajätevesiasetus johda mihinkään 
konkreettiseen toimintaan, Jaana Lehto-
nen sanoo.

Liitto oli aktiivisesti mukana työryh-
mässä. Työryhmä teki aloitteita; se esitti 
muun muassa ARA:n talousjätevesiavus-
tusten tulorajojen nostamista.

Ympäristöministeriön työryhmä on 
työstänyt ja julkaissut viranomaisten ja 
neuvojien avuksi soveltamisoppaan Ha-
ja-asutusalueiden jätevesihuollon tehos-
tamisen toimeenpano (Ympäristöhallin-
non ohjeita 2/2009).

SVYL:n ja vesiensuojeluyhdistysten työ haja-asutusalueilla on tullut entistä tärkeämmäksi viime vuosina, 

kun lainsäädäntöä on muutettu ja puhdistustavoitteita tiukennettu. Yhdistyksissä pääpaino on asukkaiden 

neuvonnassa. Liitto on vaikuttanut valtakunnallisiin ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön.

Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilottihankkeen yleisötilaisuus Muurlan koululla elokuussa 2011. Kuva: Valonia

H

4 AQUARIUS www.vesiensuojelu.fi



- Nyt lainsäädännön muututtua on 
oppaan päivittämisen aika. Oppaan ra-
kennetta myös muutetaan kirjoittamalla 
selkeämpiä neuvoja  esimerkiksi siitä, mi-
ten kunnat voivat antaa tiukempia ohjei-
ta vaikka pohjavesialueille, sanoo Minttu 
Peuraniemi, joka on Liiton edustajana te-
kemässä opasta.

Uudistettu opas on YM:n tietojen mu-
kaan käytettävissä painettuna suomeksi 
ja nettiversiona suomeksi ja ruotsiksi vii-
meistään ensi keväänä.

Tutkimusta, suunnittelua ja 
neuvontaa kentällä
Vuonna 2008 laatimassaan hajajäteve-
sistrategiassa Liitto asettaa päämääräk-
seen jätevesien käsittelyn ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla. Tämä sisäl-
tää jätevesikuormituksen hallitun alenta-
misen, hygieenisen haitan minimoinnin, 
kansantajuisen ja parhaan mahdollisen 
tiedon saatavuuden, parhaan mahdollisen 

Liiton periaatelinjaus:
Haja-asutuksen jätevesien hallinta perustuu käymälätuotteiden ja pesuvesien erot-
teluun, jolloin jätevesien kuutiomäärä minimoituu, kuormitus pienenee ja uloste-
bakteerit eivät sekoitu veteen.

Tavoitetila 2013:
Vedettömät ja vähävetiset käymälät sekä niiden rinnalla toimitettavat, pesuvesien 
käsittelyyn soveltuvat puhdistusjärjestelmät ovat helposti kuluttajien vertailtavissa 
ja ulottuvilla. Erottelevien ratkaisujen suunnittelu ja asentaminen uudisrakennuksiin 
ja peruskorjattaviin kiinteistöihin on suosittua niiden kokonaisedullisuuden ja hyvän 
puhdistustuloksen vuoksi.

SVYL:n valtakunnallisen vaikuttamisen vaiheita

• Liitto teki hajajätevesiasetuksen toimeenpanosta huolestuneena ympäristöminis-
teri Jan-Erik Enestamille esityksen (21.12.2006) hajajätevesityöryhmän perustami-
seksi.

• Liitto kommentoi ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmän taustamuistiota 
ja toimintaa (28.8.2007). Aiheina olivat YM:n hajajätevesityöryhmän tavoitteet, 
haja- asutusalueiden asukkaiden tiedon puute, jätevesien hygieeniset haitat, kun-
tien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset, jätevesijärjestelmien 
suunnittelijat, jätevesijärjestelmien käyttö ja huolto, jätevesiliete ja asetuksen 
toteutumisen seuranta.

• Liitto laati itselleen strategian: Hajajätevesistrategia – tavoitteet ja viestintä 
2008-2009 (20.5.2008)

• YM:n työryhmän aloitettua toimintansa Liitto ilmaisi (28.8.2009) huolenaiheensa 
kirjallisesti kommentillaan, jonka keskeisenä sisältönä on asukkaiden yleinen 
epätietoisuus jätevesiasioista, julkisen keskustelun keskittyminen muihin kuin 
ympäristön kannalta järkeviin jätevesiratkaisuihin sekä jätevesijärjestelmien suun-
nittelun puutteet.

• Liitto tapasi selvitysmies Lauri Tarastin ja toimitti hänelle evästyksiä (15.11.2009).

• Liitto laati kannanoton kiinteistökohtaisen neuvonnan järjestämiseen ja sitä kos-
kevaan valmisteluun (25.3.2010).

• Liitto antoi lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien 
käsittelyvaatimusten toimeenpanosta vuosina 2010-2017 (9.4.2010): “SVYL ry 
katsoo, että esitetyn kaltaista asetusta ei ole tarpeen säätää. Sen sijaan tarvitaan 
asetus, johon on sisällytetty ainakin neuvonnan järjestäminen ja sen rahoituksen 
turvaaminen, pienpuhdistamoiden toimivuuden takaaminen sekä riittävän, konk-
reettisen ja yhtenäisen ohjeistuksen laatiminen viranomaisille.”

• Liitto antoi (6.8.2010) lausunnon ympäristönsuojelulain muutoksesta ja 
(12.11.2010) lausunnon hajajätevesiasetuksen muutoksesta sekä oli vuoden 
lopulla eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavana.

• Liitto on osallistunut neuvonnan pilotoinnin ohjausryhmän toimintaan 2011.

Liiton julkaisemaa Jätevesiopasta jaetaan 
kiinteistöjen omistajille tilaisuuksissa ja 
neuvontakäynneillä. 
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tekniikan saatavuuden ja yhteiskuntatalo-
udellisen mielekkyyden.

Päämäärän toteuttaminen vaatii mo-
nipuolista asiantuntemusta vesiensuojelu-
yhdistyksissä, jotka ovat toteuttaneet ha-
jajätevesihankkeita yhteistyössä kuntien 
ja muden paikallisten toimijoiden kanssa 
koko 2000-luvun ajan.

Liitolla on yhdistysten asiantuntijoista 
koottu hajajätevesityöryhmä, jossa on 12 
jäsentä. Yhteistoimintaa koordinoi Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Määräaikaisten hankkeiden painopis-
te on koulutuksessa, tiedotuksessa ja neu-
vonnassa. Periaatteina neuvonnassa ovat 
riippumattomuus laitevalmistajista, puo-
lueettomuus ja maksuttomuus.

Neuvojat ovat tehneet tuhansia käyn-
tejä haja-asutusalueiden kiinteistöillä sekä 
tarjonneet tietoa kesätapahtumissa, ky-
läyhdistysten tilaisuuksissa ja kirjastois-
sa. Puhelin- ja toimistoneuvonnan lisäksi 
asukkaiden käytettävissä on tietoa yhdis-
tysten verkkosivuilla.

Paikalliset yhdistykset ovat tehneet 
paljon työtä hajajätevesiasian edistämi-

seksi, ja näistä hankkeista kerrotaan tar-
kemmin tämän lehden muissa artikke-
leissa.

Valtakunnallinen pilottihanke
Alueellisissa jätevesineuvontahankkeis-
sa vesiensuojeluyhdistykset toimivat yh-
dessä kuntien ja monien intressitahojen 
kanssa. Hankkeita rahoittavat useimmin 
kunnat, maakuntaliitot, ELY-keskukset 
ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto.

Liitto on vaatinut neuvonnalle lähi-
vuosiksi jatkuvaa rahoitusta myös valtion 
budjetista. Tänä vuonna käynnistyikin 
kolme ympäristöministeriön avustuksil-
la rahoitettavaa pilottihanketta, jotka toi-
mivat Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjan-
maalla ja Varsinais-Suomessa. 

Yksi näistä on SVYL:n, Suomen Oma-
kotiliiton ja Suomen Kylätoiminta ry:n 
yhteinen pilottihanke Etelä-Karjalassa. 
Liiton käytännön toimijoina hankkees-
sa ovat Saimaan vesiensuojeluyhdistys 
alueen toimijana sekä Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry työn laatuvastaavana.

- Pilotoinnissa nämä kolme valtakun-
nallista järjestöä toimivat ensimmäis-
tä kertaa yhdessä. Työnjako ja yhteistyö 
ovat toimineet erittäin hyvin. Avustuk-
set ensi vuodelle ovat tulossa haettavik-
si tänä syksynä ja toivottavasti hankkeet 
jatkuvat myös ensi vuonna, sanoo Jaana 
Lehtonen, joka on myös Liiton edustajana 
Suomen ympäristökeskuksen pilotoinnin 
ohjausryhmässä.

Pilottihankkeiden tavoitteena on ke-
rätä kokemuksia erilaisista jätevesineu-
vonnan toimintamalleista ja kehittää 
neuvontaan yhtenäisiä, valtakunnallises-
ti sovellettavissa olevia menettelytapoja.

Jätevesiopastusta verkossa 
ja painettuna
Jätevesineuvojat ovat jakaneet liiton suo-
meksi ja ruotsiksi painattamaa Jätevesio-
pasta kiinteistökäynneillä ja tilaisuuksissa 
jo tuhansille kiinnostuneille.  Oppaassa 
on kaavio siitä, mitä kaikkea kiinteistöl-
lä tulee tehdä, jotta jätevesijärjestelmä on 
kunnossa määräaikaan 15.3.2016 men-
nessä. Myös lainsäädännön vaatimukset 

Jätevesioppaassa on kaavio, joka helpottaa kiinteistön omistajaa tekemään tarvittavat toimenpiteet. 
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on listattu.
Oppaassa kannustetaan käymälä- ja 

pesuvedet erottelevien ratkaisujen to-
teuttamiseen ja esitellään käymälävaih-
toehdot sekä pesuvesien käsittely. Nämä 
vaihtoehdot havainnollistetaan kaavaku-
vin samoin kuin ratkaisut, joissa käymä-
lä- ja pesuvedet päädytään käsittelemään 
samassa järjestelmässä.

Liiton internetsivuilla www.vesien-
suojelu.fi/jatevesi on verkkosivusto Opas 
jätevesien maailmaan, joka löytyy myös 
ruotsinkielisenä. Sivut selvittävät perus-
teellisesti jätevesiasetuksen vaatimuk-
set kiinteistönhaltijalle: Kiinteistöllä tu-
lee olla selvitys nykyisestä järjestelmästä, 
käyttö- ja huolto-ohjeet sekä päiväkirja 
käytöstä ja huollosta. Jätevesijärjestelmän 
uusimiseen tarvittava suunnittelu, luvat, 
rakennuttaminen, hoito ja huolto sekä jä-
tevesijärjestelmän toimintatapa esitellään 
myös.

Jäteveden käsittelyn vaihtoehdot selvi-
tetään samoin kuin kustannukset. Sivuil-
la annetaan myös yleisiä ohjeita järjestel-
mien käytöstä ja huollosta.

Jäteveden vesistö- ja hygieniavaikutuk-
sista kerrotaan selvittämällä jäteveden si-
sältöä sekä bakteerien ja virusten merki-
tystä ja säilymistä vesistöissä.

Lainsäädännöstä esitellään niin kun-
nan määräykset, ympäristönsuojelulaki, 
jätehuoltolaki, maankäyttö- ja rakennus-
laki kuin terveydensuojelulakikin. Jäteve-
den ABC selvittää alan termejä lukijoille, 
ja sivuilta löytyvät myös linkit lisätietojen 
etsijöille.

Liiton nettisivuilla on myös hakuko-
ne, josta voi etsiä haja-asutuksen jäteve-
siin liittyviä kuntien tietoja, määräyksiä, 

ohjeita ja lomakkeita. Kunnilla voi olla 
paikallisia ja toisistaan poikkeavia mää-
räyksiä.

Jätevesijärjestelmien suunnittelijoiden 
ja muiden alan palveluntarjoajien tietoja 
löytyy toiselta hakukoneelta. Tiedot pal-
velevat asukkaiden lisäksi vesiensuojelu-
yhdistysten neuvojia, jotka välittävät yh-
teystietoja eteenpäin.

Kuntatieto-hakukone samoin kuin jä-
tevesialan yrittäjiä listaava hakukone uu-
distetaan ja päivitetään syksyn kuluessa.

Ritva Kupari

Liiton Jätevesioppaassa esitellään erilaiset vaihtoehdot jätevesien käsittelemiseksi. Kuvassa pesuvesien käsittelyohje jätevesijärjestelmässä, jossa käymälä- 
ja pesuvedet erotellaan. Käymäläjätteet voidaan kompostoida tai huuhdella umpisäiliöön.
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Vesiensuojelupolitiikan 
sijaan kannustusta
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen vaikuttaa joka viidennen suomalaisen 

asumiseen ja lisäksi ison joukon vapaa-ajan asumiseen. Näin massiivisen vesiensuojelun toi-

menpidekokonaisuuden järkevä toteutuminen vaatii tuekseen puolueetonta neuvontaa, jota 

vesiensuojeluyhdistykset ovat jo pitkään mutta liian vähillä resursseilla antaneet. 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn on perustuttava asukkaiden viihtyvyyden ja lähiympäristön tilan parantamiseen. Kuva: Perttu Virkajärvi 
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 uolimatta lainsäädännön siirtymä- 
 ajoista sekä kohtuuttomuutta estä-
vistä pykälistä, tehostamisesta ehti eten-
kin vuoden 2010 aikana muotoutua joka 
kiinteistöä koskettava kertaurakka. 

Kiinteistöillä on kuitenkin toteutettu 
jätteiden ja jätevesien käsittelyä jo vuo-
sikymmeniä ympäristöä pilaamattakin. 
Tehostamistoimia on toteutettu raken-
nusten korjausten yhteydessä ja uudisra-
kennuksissa aina. Ympäristöä pilaavissa 
kohteissa tehostamistoimet olisi pitänyt 
suorittaa jo ennen hajajätevesiasetuksen 
voimaantuloa ja riskiä aiheuttavissa koh-
teissa viimeistään asetuksen myötä – eli 
tarpeen mukaisesti. Perusteluita tehosta-
mistoimenpiteiden puolesta ja vastaan on 
esitetty runsaasti, mikä kuvaa toiminta-
kentän moninaisuutta.  

Vesilain vuosikymmenet 
1960-luvun alussa viemäröinti laajeni suu-
rimpien kaupunkien lisäksi pienempiin 
taajamiin ja yhdyskuntien sekä teollisuu-
den jätevesien puhdistamiselle asetettiin 
lupaehtoja. Väestön keskittyessä 1970-lu-
vulla kaupunkeihin vesihuollon painotus 
oli vedenhankinnassa ja viemäröinnissä. 
Tämän jälkeen oli vuorossa vesiensuoje-
lun eli käytännössä jätevedenpuhdista-
moiden toiminnan tehostaminen. 

Vesilaki määräsi myös vesikäymälöi-
den jätevesille sakokaivokäsittelyn tai 
muun puhdistuslaitteen käytön. Myös 
muu huomattavaa haittaa aiheuttava jä-
tevesi oli puhdistettava. Haja-asutuksen 
jätevesien käsittelyn lainsäädännöllinen 
ohjaus oli siten alkanut. 

Kiinteistöjen rakennuslupien yhtey-
dessä annettiin määräyksiä vesikäymä-
lästä perustuen vesilakiin ja myöhemmin 
terveydensuojelulakiin. Näillä toimen-
piteillä pyrittiin estämään huomattava 
haitta vesistölle sekä terveyshaitat. Käy-
tännössä saostuskaivokäsittelyä on yleis-
lakien perusteella täydennetty 1990-lu-
vulta saakka joko maaperäkäsittelyllä, 
laitepuhdistamoilla tai umpisäiliöratkai-
suilla. Toimenpiteet perustuivat haitalli-
siin vaikutuksiin. 

Valtakunnalliset tavoitteet 
tiukentuvat
Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa vuo-
teen 2005 haja-asutuksen vesiensuojelun 
valtakunnalliseksi tavoitteeksi asetettiin 
30 %:n vähennys fosforikuormituksessa. 
Tämä arvioitiin saavutettavan viemäröin-

nin laajentamisella sekä kiinteistökohtai-
silla tehostamisratkaisuilla. 

Vuonna 2000 voimaan tulleen ympä-
ristönsuojelulain mukaan kiinteistökoh-
tainen jätevesien puhdistaminen tulee to-
teuttaa siten, ettei talousvesistä aiheudu 
pinta- ja pohjavesien pilaantumisen vaa-
raa. Lain perusteella säädettiin hajajäteve-
siasetus 542/2003, jonka tavoitteina oli-
vat jätevesikuormituksen vähentäminen, 
vesiensuojelun tavoiteohjelman ja Itäme-
ren suojeluohjelman tavoitteiden saavut-
taminen sekä ympäristöhygieenisten hait-
tojen vähentäminen. Kokonaisfosforin 
kuormitusta oli kiinteistökohtaisesti vä-
hennettävä 85 % tai lievempien päästö-
vaatimuksien alueilla 70 %. Vaatimukset 
perustuivat parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan ja olivat korkeita verrattuna 
vesiensuojelun tavoitteisiin. Vesiensuoje-
lun suuntaviivat vuoteen 2015 sekä ve-
sienhoitosuunnitelmat pohjautuvat kui-
tenkin asetuksen toimeenpanoon ja siten 
haja-asutuksen kuormituksen vähentä-
mistavoite olisi jopa 75 %. 

Toimeenpano etenee hitaasti
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn te-
hostaminen eteni hitaasti ja summit-
taisesti, sillä lainsäädännön muutosten 
lisäksi ei juurikaan käytetty muita ohjaus-
keinoja. Lisäksi toimenpiteet keskittyivät 
markkinavetoisesti hajajätevesiasetuksen 
vaatimusten täyttämiseen eikä varsinais-
ten ongelmien tunnistamiseen. Asetuk-
sen myötä kunnat arvioivat alueidensa jä-
tevesien käsittelyratkaisuja, mikä selkeytti 
viemäröitävien alueiden rajauksia.

Tilanteeseen haettiin ratkaisua työryh-
mätyöskentelyllä, selvitysmiehen työllä 
sekä uudella toimeenpanoon liittyvällä 
asetusesityksellä. Lainsäädännön muu-
toksena esitettiin kuitenkin ympäristön-
suojelulain muuttamista siten, että lakiin 
sisällytettiin poikkeamisia. Lopulta pää-
dyttiin laajempaan ympäristönsuojelulain 
muuttamiseen sekä uuden hajajätevesi-
asetuksen säätämiseen. 

Lainsäädännön muutoksia perustel-
laan kiinteistöjen sekä niiden omistajien 
erityispiirteiden huomioimisella sekä ylei-
sesti toimenpiteiden kohtuullistamisella. 
Lainsäädäntö korostaa myös käyttökoh-
teeseen soveltuvaa käsittelyjärjestelmää. 
Poikkeamiset sekä siirtymäajan jatkami-
nen pidentävät myös toimenpiteiden to-
teutusaikaa. Lainsäädännössä viitataan 
valtakunnallisiin vesienhoidon tavoit-

teisiin, vaikka haja-asutuksen jätevesien 
osalta nämä tavoitteet on sidottu nyky-
käytäntöön eli voimassaolevaan lainsää-
däntöön. 

Nykyisessä tilanteessa on vaarana, että 
toimenpiteiden toteuttaminen ei perustu-
kaan vesistöjen ja ympäristön tarpeeseen, 
mihin jopa vesilain mukaiset toimenpi-
teet perustuivat. Muutamien grammojen 
fosforin vuorokausikuormitusta ei voi 
verrata yhdyskuntien muutamien kilo-
jen kuormitukseen. Siten valtakunnalli-
sista kiloista ja prosenteista olisi siirryt-
tävä alueellisille ja paikallisille tasoille. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn on 
perustuttava vesiensuojelupolitiikan si-
jaan oman viihtyvyyden ja lähiympäris-
tön tilan parantamiseen. Näin saavutet-
taisiin myös kansalaisten hyväksyntä sekä 
toimenpiteiden sisäistäminen. 

Lainsäädäntö mahdollistaa, 
neuvonta edistää
Lainsäädännön soveltaminen mahdol-
listaa vähittäin kaikkien kiinteistöjen 
siirtymisen jätevesien esikäsittelystä nii-
den varsinaiseen käsittelyyn kohtuullisin 
kustannuksin, jolloin lähiympäristön tila 
paranee. Herkimmille alueille kohdenne-
tuilla tehostamistoimilla estetään haital-
liset ympäristömuutokset ja parannetaan 
vesistöjen tilaa. Tarkasteluja ei voida teh-
dä laajassa mittakaavassa summaamalla 
vaan tarvitaan alueellista ja paikallista 
tuntemusta. 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn 
edistäminen vaatii vaikuttavia ohjaus-
keinoja kuten asiantuntevaa neuvontaa 
kiinteistöillä sekä kokonaisuuden hallin-
taa ja ohjausta kunnallisella, maakunnal-
lisella ja valtakunnallisella tasolla. Laa-
jasti kansalaisia koskettavaa asiaa ei tule 
monimutkaistaa vaan kiinteistöille tulee 
tarjota selkeitä toimintamalleja. Siihen on 
mahdollisuus, jos niin halutaan.  

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

H
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Viemäriverkko laajenee 
ja vaatii kunnostusta
Laajentuvat siirtoviemärit sekä sako- ja umpikaivolietteet tuovat haja-asutusalueilta lisää kuormitusta 

jätevedenpuhdistamoille. Vesihuoltolaitosten suurimpia haasteita on vanhentuneen viemäriverkon 

kunnostaminen.

 ätevesien käsittely on edennyt vauh- 
 dikkaasti 1970-luvulta alkaen. Fosforin 
ja orgaanisen aineen aiheuttama kuormi-
tus puhdistamoilta on tilastojen mukaan 
puolittunut kymmenen vuoden välein. 
Nykyisin puhdistamoilla saavutetaan jo 
95–97 %:n vähenemät eikä kuormitus 
enää laske yhtä kiivaasti. 

Kun puhdistamoiden toimintaa on te-
hostettu korkeaan puhdistustasoon, on 
erityistilanteiden merkitys kasvanut. Vie-

J märiverkoston toiminta ja kunto vaikut-
tavat suuresti puhdistamon toimintaan ja 
kokonaistulokseen runsaiden sateiden tai 
lumien sulamisen aikaan. 

Tilastollinen tarkastelu osoittaa, että 
maan alla piilossa olevaa viemäriverkos-
toa ei maassamme ole uusittu sen ikään-
tymisen edellyttämää tahtia vaan verkos-
to on vanhentunutta. Viemäriverkosto ja 
puhdistamo ovat toimintapari, jossa hy-
vään lopputulokseen tarvitaan molempia. 

Vesihuoltolaitosten verkostoinfra-
struktuuriin on sidottuna merkittävä 
pääoma. Verkostojen rakentaminen ja sa-
neeraus ovat vesihuoltolaitoksille tulevai-
suudessa suuri taloudellinen haaste.

Trendinä keskittyminen
Viimeaikainen trendi jätevesien käsitte-
lyssä on ollut keskittäminen. Taustalla on 
pienten puhdistamojen lakkauttaminen ja 
jätevesien johtaminen niiden sijaan suu-

Riihimäen jätevedenpuhdistamo. Kuva: Jari Männynsalo
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remmille puhdistamoille. Keskittämisellä 
tavoitellaan käsiteltyjen jätevesien johta-
mista otollisempaan purkupaikkaan, te-
hokkaampaa käsittelytulosta ja parempaa 
riskien hallintaa. 

Siirtoviemäreiden varrella sijaitsevia 
haja-asutusalueita on samalla liitetty vie-
märöinnin piiriin. Samaan kaivantoon on 
usein myös rakennettu vesijohto varmis-
tamaan laitosten toimintavarmuutta on-
gelmatilanteissa.

Siirtoviemärihankkeiden toteuttami-
sen edellytyksenä on lähes aina ulkopuo-
linen taloudellinen tuki. Tällä hetkel-
lä valtion budjettilinjaukset uumoilevat 
merkittävää muutosta avustusten saata-
vuuteen. Kunnat ja vesilaitokset joutuvat 
miettimään keskittämistä uudelta pohjal-
ta, mikäli taloudellinen tuki katoaa tai vä-

johtoverkostoon on liittynyt noin 90 % 
väestöstä, ja vesijohtoverkoston pituus on 
noin 100 000 km. 

Viemäriverkoston laajentaminen kym-
menelle prosentille väestöstä edellyttäisi 
viemäriverkoston pituuden kaksinker-
taistamista. Epäilemättä viemäriverkos-
ton laajentamista haja-asutusalueille jat-
ketaan tulevaisuudessa, sillä tähän on 
usein voimakas tahtotila. Harvan asutuk-
sen myötä kustannukset ovat kuitenkin 
usein korkeita, ja kiinteistön omistajien 
erilaiset näkemykset verkostoon liittymi-
sen mielekkyydestä saattavat muodostua 
ongelmaksi. 

Haja-asutuksen viemäröinnin toimin-
tatavat vaativat vesihuoltolaitoksilta, kun-
nilta ja viranomaisilta loppuun asti mietit-
tyjä ratkaisuja, jotta viemäröinti voidaan 

Pienillä puhdistamoilla on jo ajoittain 
kevätaikaan ollut ongelmia sakokaivoliet-
teiden aiheuttaman piikkikuormituksen 
vuoksi. Mikäli sakokaivolietteiden määrä 
merkittävästi lisääntyy, edellyttää se mo-
nella puhdistamolla vastaanottopisteen 
teknisten valmiuksien ja kapasiteetin uu-
distamista ajanmukaiseksi. 

Hajajätevesiasetuksen toimeenpano 
on toistaiseksi ollut nykivää, joten sako-
kaivolietteiden määrä ei ole lisääntynyt 
voimakkaasti, eikä lietteiden vastaan-
ottoa ole ryhdytty laajasti kehittämään. 
Toki monessa paikassa uudistuksia on 
tehty. Jätelain uudistuksen myötä sako- ja 
umpikaivojen sisällön vastaanotto tulee 
edellyttämään siirtoasiakirjoja, joten seu-
rantaan ja kirjanpitoon tulee muutoksia. 

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaan-
ottomaksujen muuttaminen kustannuk-
sia vastaavaksi noussee myös jatkossa 
voimakkaammin esille. Tällä hetkellä sa-
kokaivolietteiden vastaanotolle on vain 
vähän muita vaihtoehtoja kuin jäteveden-
puhdistamo. Erilaisia jätejakeita vastaan-
ottavista biokaasulaitoksista voi laitosten 
yleistyessä muodostua varteenotettava 
käsittelypaikka myös sakokaivolietteille. 

Haitallisille aineille raja-arvoja
Haitallisia aineita koskeva tieto lisääntyy, 
ja erilaisten aineiden vaikutukset ja kul-
keutumisreitit tunnetaan yhä paremmin. 
Monille haitallisille aineille on asetettu 
käyttörajoituksia, ja joidenkin aineiden 
käyttö on kokonaan kielletty. Prioriteet-
tiainedirektiivi asettaa raja-arvot direktii-
vissä nimettyjen haitallisten aineiden ve-
sistössä sallituille pitoisuuksille. Jatkossa 
jätevedenpuhdistamoiden tulee tuntea 
oman toimintansa vaikutus näihin vaati-
muksiin omalla purkualueellaan. 

Osa jätevesistä tunnistetuista haitalli-
sista aineista on peräisin kuluttajakemi-
kaaleista. Mikäli halutaan tehokkaasti 
vaikuttaa sekä yhdyskunnissa että haja-
asutusalueella syntyvien jätevesien sisäl-
tämiin aineisiin, on katse käännettävä 
tuotteisiin, joista kuormitus on peräisin. 
Aineiden ympäristövaikutusten selvittä-
minen ja tarvittaessa päästöjen ehkäisy 
vaativat kansainvälistä yhteistoimintaa 
rajoitusten ja säädösten luomiseksi. 

Saijariina Toivikko
vesihuoltoinsinööri

Vesilaitosyhdistys 

henee huomattavasti. Ei ole varmaa, että 
keskittäminen tulee jatkumaan nykyisellä 
tahdilla. 

Viemäriverkosto laajenee 
haja-asutusalueille
Yksi ratkaisu haja-asutusalueiden jäte-
vesien käsittelylle on viemäriverkoston 
laajentaminen. Viemäriverkoston pituus 
Suomessa on noin 50 000 km. Sen pii-
rissä on noin 80 % suomalaisista. Vesi-

toteuttaa teknisesti, taloudellisesti ja yh-
teiskunnallisesti onnistuneesti.

Lietteiden vastaanottoa 
kehitettävä
Haja-asutusalueiden kiinteistökohtais-
ten käsittelyratkaisujen kehittyessä sekä 
niiden paremman hoidon ja valvonnan 
myötä voidaan olettaa, että puhdistamoil-
le päätyy jatkossa huomattavasti aiempaa 
enemmän sako- ja umpikaivolietettä. 

Viemäriverkoston pituus Suomessa on noin 50 000 km. Sen piirissä on 

noin 80 % suomalaisista. Vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 90 % 

väestöstä, ja vesijohtoverkoston pituus on noin 100 000 km. 

Viemäriverkoston laajentaminen kymmenelle prosentille väestöstä 

edellyttäisi verkoston pituuden kaksinkertaistamista.

Nurmijärven Veden Klaukkalan keskuspuhdistamon aktiivilieteprosessi. Kuva: Jari Männynsalo
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 uonna 2003 hyväksyttiin niin sa- 
 nottu hajajätevesiasetus eli valtio-
neuvoston asetus talousjätevesien käsit-
telystä vesihuoltolaitosten viemäriverkos-
tojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). 
Hajajätevesiasetus tuli voimaan vuoden 
2004 alussa. Tuolloin käytössä olleille 
kiinteistöille annettiin kymmenen vuo-
den siirtymäaika asetuksen vaatimusten 
täyttämiselle. Toimeenpano eteni kui-
tenkin hitaasti, ja vuonna 2010 arvioitiin 
vain 10–15 prosentin kiinteistöistä te-
hostaneen jätevesien käsittelyä asetuksen 
edellyttämällä tavalla. 

Hitaaseen toimeenpanoon vaikutti-
vat muun muassa kiinteistön omistajien 
epätietoisuus edellytetystä käsittelyjärjes-
telmästä tai vesihuoltolaitoksen viemäri-
verkoston mahdollisesta laajentamisesta. 
Lisäksi julkisuudessa esillä olleet ristirii-
taiset tiedot eri käsittelyjärjestelmien so-
veltuvuudesta ja toimivuudesta lisäsivät 
kiinteistön omistajien epävarmuutta.

 Jo hajajätevesiasetusta valmisteltaessa 
todettiin, että talousjätevesien käsittelyn 
tehostamisesta voi eräissä tapauksissa ai-
heutua kiinteistön omistajalle kohtuut-
tomia kustannuksia. Tästä syystä ympä-
ristönsuojelulakiin lisättiin vuonna 2005 
mahdollisuus kohtuuttomissa tilanteis-
sa hakea kiinteistökohtaista poikkeusta 
puhdistusvaatimusten noudattamisesta. 
Erityisesti poikkeusmahdollisuuksien 
selventämiseksi ympäristöministeriössä 
valmisteltiin vuonna 2010 hallituksen 
esitys ympäristönsuojelulain muuttami-
sesta (HE 179/2010). 

Vaatimusten kohtuullistaminen 
ja poikkeukset
Ympäristönsuojelulain uuden, 9.3.2011 
voimaan tulleen, 27 d §:n mukaan ta-

Hajajätelainsäädännön muutokset 

lousjätevesien puhdistustasoa koskevista 
vaatimuksista voi saada määräajaksi oi-
keuden poiketa, jos vaatimusten noudat-
taminen olisi kiinteistön haltijalle koh-
tuutonta ja ympäristön kuormitus on 
vähäistä. Tämä enintään viiden vuoden 
määräaikainen poikkeusmahdollisuus 
koskee olemassa olevia, vakituisesti asut-
tuja tai vapaa-ajan kiinteistöjä. 

Vaatimusten kohtuuttomuus perustuu 
ensinnäkin siihen, että jätevesien käsit-
telyjärjestelmään tehtävän investoinnin 
odotettavissa oleva käyttöaika voi jäädä 
hyvin lyhyeksi viemäriverkoston tiedossa 
olevan laajennuksen tai kiinteistön halti-
jan korkean iän vuoksi. 

Niin sanotun sosiaalisen suorituses-
teen tapauksissa kohtuuttomuus perustuu 
puolestaan ensisijaisesti kiinteistön halti-
jan taloudelliseen tilanteeseen, joka kiin-
teistön haltijasta riippumattomista syistä 
eli esimerkiksi työttömyyden tai sairau-
den vuoksi on heikentynyt.

Kiinteistön haltijan korkea ikä on kyt-
ketty niihin kiinteistöllä vakituisesti asu-
viin haltijoihin, jotka 9.3.2011 lain voi-
maan tullessa olivat täyttäneet 68 vuotta. 
Tämä niin sanottu automaattilykkäys ei 
koske vapaa-ajan kiinteistöjä eikä sellai-
sia yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä, 
joilla yksikin kiinteistöllä asuvista kiin-
teistön haltijoista on alle 68-vuotias. Au-
tomaattilykkäys kytkeytyy nimenomaan 

kiinteistön kunnossapidosta vastaavan 
kiinteistön haltijan ikään. 

Automaattilykkäyksen tarkoituksena 
ei ole ohjata yli 68-vuotiaita jättämään 
jätevesijärjestelmän parantamistoimet te-
kemättä, sillä kysymys on aina kiinteistön 
arvon ja yleisen kunnossapidon kannalta 
merkittävästä investoinnista.

Ympäristönsuojelulakiin luku 
talousvesien käsittelystä
Ympäristönsuojelulakiin lisättiin 9.3.2011 
voimaan tulleella lainmuutoksella uusi 3 a 
luku talousjätevesien käsittelystä. Luvus-
sa säädetään jätevesien yleisestä puhdis-
tamisvelvollisuudesta viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla kiinteistöillä sekä jätevesi-
en käsittelyjärjestelmälle asetettavista 
vaatimuksista. 

Jätevesien käsittelylle asetettavien 
puhdistustasoa koskevien vaatimusten 
lähtökohdaksi otettiin aikaisempi lievem-
pi käsittelytaso, josta kunnissa voidaan 
poiketa antamalla ankarampia määräyk-
siä pilaantumiselle herkillä alueilla.

Lainmuutoksella on haluttu korostaa, 
että nämä vaatimukset tulee erityisesti ot-
taa huomioon jätevesien käsittelyjärjestel-
mien suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Perusvaatimustason kohtuullistami-
sesta huolimatta talousjätevesien käsit-
telyssä sovellettava perustekniikka säilyy 
luonnollisesti varsin samankaltaisena. 

Maaliskuussa 2011 voimaan tulleet 

hajajätevesilainsäädännön muutokset 

kohtuullistavat jätevesien käsittely-

vaatimuksia. Muutosten tarkoitus 

on madaltaa kiinteistön omistajien 

kynnystä uusia vanhat jätevesien käsit-

telyjärjestelmät ja vähentää ympäristön 

kuormitusta.

V

Lokasäiliön tyhjennystä. Kuva: Aarno Isomäki / Vastavalo
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Säädösten edellyttämä puhdistustaso

Uudessa hajajätevesiasetuksessa talousjätevesien puhdistukselle on määritelty 
vähimmäisvaatimustaso sekä ohjeellinen ankarampi puhdistustaso. Kunnat voivat 
soveltaa ankarampia puhdistusvaatimuksia herkästi pilaantuvilla alueilla. Vaadittava 
puhdistustaso tarkoittaa keskimääräistä puhdistustulosta. Prosentit kertovat, kuinka 
suuri osuus käsittelemättömän jäteveden lika-aineesta on poistettava.

Vähimmäispuhdistustaso: Ankarampi puhdistustaso:

orgaanisen aineen osalta 80 % orgaanisen aineen osalta 90 %
kokonaisfosforin osalta 70 % kokonaisfosforin osalta 85 %
kokonaistypen osalta 30 % kokonaistypen osalta 40 %

Tavanomaisia teknisiä ratkaisuja kiinteis-
töillä ovat siten edelleen saostuskaivo yh-
distettynä maaimeyttämöön tai maasu-
odattamoon sekä laitepuhdistamo, jossa 
on biologinen käsittely ja fosforin kemi-
allinen saostus. Ympäristönsuojelulain ja 
hajajätevesiasetuksen sääntely on tekno-
logianeutraalia, ja monenlaiset tekniset 
vaihtoehdot puhdistustasovaatimusten 
täyttämiseksi ovat siten mahdollisia.

Uuden hajajätevesiasetuksen 
siirtymäaika piteni
Eduskunnan edellyttämällä tavoin ympä-
ristöministeriössä valmisteltiin uusi haja-
jätevesiasetus (209/2011), joka 15.3.2011 

voimaan tullessaan kumosi vuoden 2003 
hajajätevesiasetuksen. Keskeinen muu-
tos uudessa asetuksessa on aiemman lie-
vemmän puhdistustason säätäminen vä-
himmäisvaatimustasoksi, josta kunnissa 
voidaan poiketa antamalla ankarampia 
määräyksiä pilaantumiselle herkillä alu-
eilla. Lisäksi hajajätevesiasetuksen siirty-
mäaikaa jatkettiin vanhojen eli jo vuonna 
2004 olemassa olleiden kiinteistökohtais-
ten jätevesijärjestelmien osalta vuoden 
2016 maaliskuuhun asti.

Uudenkin hajajätevesiasetuksen toi-
meenpanossa kunnan viranomaisilla on 
keskeinen rooli. Kiinteistön omistajil-
le olisi tärkeää saada tieto siitä, millaisia 

määräyksiä kunnassa on talousjätevesien 
käsittelystä tarkoitus antaa. Tämä tarkoit-
taa, että kunnassa on tarpeen viipymättä 
tarkistaa ja tarvittaessa päivittää ympä-
ristönsuojelumääräykset vastaamaan uu-
sia säännöksiä. 

Lisäksi kiinteistön omistajat kaipaavat 
tietoa siitä, mille alueille viemäriverkos-
tojen voidaan odottaa laajentuvan lähi-
vuosina. Tämä edellyttää, että kunnan 
vesihuollon kehittämissuunnitelma ja 
vesihuoltolaitosten toiminta-alueita kos-
kevat päätökset ovat ajan tasalla. Käsitel-
täessä jätevesijärjestelmien rakentamista 
koskevia lupahakemuksia tai ympäris-
tönsuojelulain mukaisia poikkeuslupa-
hakemuksia kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisten ja rakennusvalvonnan 
riittävän yhteistyön varmistaminen on 
myös tärkeää. 

Kuntien työn tukemiseksi valtion va-
roista on tuettu kiinteistökohtaista jäte-
vesineuvontaa, jota antavat useat valta-
kunnalliset järjestöt eri puolilla maata. 
Tehostamalla jätevesineuvontaa pyritään 
varmistamaan, että kiinteistöjen omista-
jat saavat luotettavan tiedon siitä, pitääkö 
oman kiinteistön jätevesien käsittelyä pa-
rantaa. Tässä neuvonnan tehostamisessa 
tarvitaan lähivuosina eri tahojen yhteistä 
panosta.
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Pitoisuudet ovat keskimääräisiä suuruusluokkia, jotka voivat
yksittäistapauksissa poiketa huomattavastikin esitetyistä luvuista.

Aiheuttaa hygieenistä likaantumista vesissä
Kolmihenkinen perhe, 

normaali varustetaso, vesikäymälä
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Vantaanjoen vesiensuojeluyhdis-

tys mittasi viemäröimättömän, 

taajan haja-asutuksen läpi vir-

taavasta ojasta suuria fosfori- ja 

typpipitoisuuksia sekä korkeita 

ulostebakteerimääriä. Haiku-

hankkeen tulokset vahvistavat 

sen, että haja-asutusalueiden 

kotitalouksien käymälävedet 

kannattaa erotella harmaista 

pesuvesistä.

 sumisessa muodostuvat jätevedet  
 sisältävät erittäin runsaasti ravintei-
ta, biologisesti happea kuluttavia aineita 
ja suolistomikrobeja. Fosforia puhdista-
mattomassa jätevedessä on yli tuhatker-
tainen ja typpeä yli satakertainen pitoi-
suus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin 
verrattuna. Orgaaninen aines yhdessä 
jätevesien sisältämän ammoniumtypen 
kanssa kuluttaa happea. Suurin osa näis-
tä vesistöjä kuormittavista haitta-aineista 
on käymälävesissä. 

Kotitalouksien jätevesien 
koostumus
Haja-asutuksen jätevesiasetuksessa on 
esitetty pesuvesien sekä käymälävesien 
kuormitusosuudet kotitalouksien jäte-
vesissä sekä niille puhdistusvaatimukset 
(taulukko 1).

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten 
Liitto on esittänyt jo vuonna 2008 ase-
tuksesta poikkeavan, vesiensuojelullisesti 
perustellumman tulkinnan kotitalouksi-
en jätevesien koostumuksesta. Liitto ot-
taa huomioon myös ulosteperäisten bak-
teerien määrän ja niiden aiheuttaman 
hygieniariskin sekä typpiyhdisteiden hap-
pea kuluttavan vaikutuksen. Vantaanjoen 
ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdis-
tys (jäljempänä Vantaanjoen vesiensuoje-

Käymälä- ja pesuvedet kannattaa erotella

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Haiku-hankkeen pääta-
voitteena on selvittää haja-asutusalueiden kotitalouksien jätevesien laatua ja määrää. 
Kolmivuotinen hanke käynnistyi syksyllä 2009.

Alueella oli myös kesä-elokuussa vesiensuojelyhdistyksen ja kuntien yhdessä toteut-
tama neuvontahanke, jossa neuvojat tekivät noin 200 kiinteistökäyntiä. Kuntien 
rahoittama hanke jatkunee lähivuosina.

A

Harmaat pesuvedet kuormittavat vesistöjä paljon vähemmän kuin käymälävedet. Kuva: Ritva Kupari
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Taulukko 1. Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla -asetuksen (VN asetus 209/2011) liitteen mukailtu taulukko.

Orgaaninen 
aines, BHK7 (ATU)

Kokonais-
fosfori

Kokonais-
typpi

Kuormituksen 
alkuperä

uloste 30 % 30 % 10 %

virtsa 10 % 50 % 80 %

pesu- eli harmaa vesi 60 % 20 % 10 %

Puhdistus-
vaatimus

perustaso 
(tiukka vaatimustaso)

80 %
(90 %)

70 %
(85 %)

30 %
(40 %)

Enimmäis-
kuormitus

perustaso 
(tiukka vaatimustaso) 

10 g/as/vrk
(5 g/as/vrk)

0,66 g/as/vrk
(0,33 g/as/vrk) 

9,8 g/as/vrk
(8,4 g/as/vrk)
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%

Kuva 2. Pesu- ja käymälävesien osuus kotitalouksien 
kokonaishapenkulutuksesta Haiku-hankkeessa. Kokonais-
hapenkulutus = orgaanisten aineiden ja pelkistyneiden 

typpiyhdisteiden aiheuttama hapenkulutus. 

Pesuvedet Käymälävedet

Pelkistyneiden typpiyhdisteiden aiheuttama hapenkulutus

Orgaanisten aineiden aiheuttama hapenkulutus

Kokonaishapenkulutus

Kokonais-
hapenkulutus

Ulostebakteerit
(E coli)

Typpi Fosfori

100

80

60

40

20

0

%

Käymälävesien osuus Pesuvesien osuus

Kuva 1. Kotitalouksista muodostuvien jätevesien suhteellinen 
koostumus käymälä- ja pesuvesissä Suomen Vesiensuojeluyhdis-
tysten Liiton mukaan. Kokonaishapenkulutukseen on laskettu 
mukaan orgaanisten aineiden happea kuluttavan vaikutuksen 
lisäksi pelkistyneiden typpiyhdisteiden happea kuluttava vaikutus. 
1 mg ammoniumia kuluttaa hapettuessaan nitraatiksi 4,33 mg 
happea. Asetuksen puhdistuksen tiukka vaatimustaso on merkitty 
kuvaan punaisella ja perustaso mustalla katkoviivalla. 

Kotitalouksien jätevesien koostumus 

Kuva: Jukka Mankki www.vesiensuojelu.fi AQUARIUS 15



luyhdistys) on kymmentä kiinteistöä kos-
kevassa Haiku-hankkeessaan osoittanut 
tämän totuudenmukaiseksi (kuva 1). 

Haiku-hankkeessa käymälävesien si-
sältämän ammoniumtypen havaittiin ai-
heuttavan jopa suuremman biologisen 
hapenkulutuksen kuin orgaanisten ainei-
den aiheuttama biologinen hapenkulutus 
(kuva 2). 

Pesuvesissä typpiyhdisteiden happea 
kuluttava vaikutus on hyvin vähäistä 
(kuva 2), sillä suurin osa kotitalouksien jä-
tevesien typpiyhdisteistä (90 %) on ulos-
teessa ja virtsassa (vrt. taulukko 1). 

Koska asetuksen puhdistusvaatimus 
typen osalta on alhainen (30 %) ja suu-
rin osa puhdistamoista poistuvasta types-
tä on pelkistyneessä muodossa, kaikkien 
jätevesien yhteiskäsittelystä voi asetuksen 
velvoitteet täyttäessäänkin purkautua 
typpiyhdisteiden aiheuttamana jopa yli 
30 g/as/vrk hapenkulutus. Nelihenkisen 
talouden tuottamat pelkistyneet typpiyh-
disteet voivat siten muuttaa hapettomak-
si noin 12 kuutiota vastaanottavaa vettä 
vuorokaudessa. 

Hitaamman biologisen hajoamisen ta-
kia typpiyhdisteet kulkeutuvat orgaanisia 
aineita herkemmin vesistöihin etenkin, 
jos ne johdetaan panospuhdistamoista 
useiden satojen litrojen pulsseina ojaan. 
Sen sijaan hitaasti aktiiviseen pintamaa-
han johdettaessa orgaaninen aines ei ai-
heuta suurta vaaraa vesistöjen hapenku-
lutukselle. 

Tutkimusojasta katosi happi
Vantaanjoen vesiensuojeluyhdistys sijoit-
ti taajaan asutun viemäröimättömän alu-
een (noin 60 kiinteistöä) läpi virtaavaan 
ojaan automaattisen veden laadun mitta-
anturin syyskesällä 2010 kahden erillisen 
viikon ajaksi. 

Anturi mittasi 10 minuutin välein 
veden sähkönjohtavuutta, lämpötilaa, 
sameutta ja happipitoisuutta. Jälkimmäi-
sen tutkimusviikon aikana anturi mittasi 
myös veden korkeutta erillisen painean-
turin avulla. Lähimmän kiinteistökohtai-
sen panospuhdistamon purkupaikka si-
jaitsi noin 50 metriä ylävirtaan anturista. 

Tutkimusjaksojen aikana havaitut sa-
teesta riippumattomat, hyvin nopeat 
päivittäiset, pääosin yöaikaiset sähkön-
johtavuuden nousut ja niitä seuranneet 
happipitoisuuden laskut (kuva 4) yhdes-
sä virtaaman nopean nousun ja laborato-
rioanalyysien tulosten kanssa ilmentävät 
äkkinäisiä jätevedenpurkauksia panos-
puhdistamoista. 

Automaattinen veden laadun mitta-anturi sijoitettiin valuma-alueen alaosaan tierummun alapuo-
lelle kaivettuun syvennykseen. Kuva: Pasi Valkama

Kuva 4. Ojaveden sähkönjohtavuus ja happipitoisuus ensimmäisen tutkimusviikon aikana.  
Näytteenottoajankodat on merkitty kuvaan pistein. Sateet on merkitty kuvaan nuolin. 
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Lähteet

Särkelä A., Valkama P., Mielikäinen N. & Lahti K., 2011. 

Automaattinen veden laadun seuranta taajan haja-asutuksen jätevesien 
kuormittamassa ojassa. Vesitalous 3/2011: 35-39.

VN asetus 209/2011. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsitte-
lystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

Tutkimuksessa havaittuja sähkönjoh-
tavuushuippuja seuranneet, jopa useiden 
tuntien mittaiset hapettomat jaksot oja-
vedessä (kuva 4) johtuvat todennäköises-
ti typpiyhdisteiden hapenkulutuksesta 
(Särkelä ym., 2011). Ajoittaiset kuurosa-
teet puolestaan hapettivat ja samensivat 
veden sekä laskivat sähkönjohtavuuden 
hyvin nopeasti (kuva 4). 

Toisella tutkimusviikolla korkeimpaan 
kuormitushuippuun osuneessa näytteen-
otossa ojaveden ammoniumtyppipitoi-
suus oli 9,7 mg/l (luonnonvesissä alle 
0,005 mg/l), fosfaattifosforipitoisuus 3,2 
mg/l (luonnonvesissä alle 0,003 mg/l) ja 
E. coli -määrä 27 000 mpn/100 ml (luon-
nonvesissä 0–10 mpn/100 ml).

 Tutkimusoja on käytännössä eko-
logisesti lähes kuollut ja muodostaa si-
ten potentiaalisen terveysriskin alueen 
asukkaille ja kotieläimille. Ammoniu-
min hapettumisesta seuraava veden ha-
pettomuus aiheuttaa myös sekundääristä 
rehevöitymistä sedimenttiin sitoutuneen 
fosforin vapautuessa veteen.

Käymälävedet umpisäiliöön 
Sekoittamalla suhteellisen ”puhtaat” pe-
suvedet ja toisaalta runsaasti ravinteita 
sekä ulosteperäisiä bakteereja sisältävät 
käymälävedet keskenään asetuksen ta-
voitteiden täyttäminen vaikeutuu mer-
kittävästi (kuva 1).

 Johtamalla käymälävedet umpisäili-
öön vähennetään kiinteistökohtaisesta 
jätevesikuormituksesta typpeä 90 %, fos-
foria 80 %, kokonaishapenkulutusta 80 % 
ja ulosteperäisten bakteerien aiheuttamaa 
hygieniariskiä 98 %. Siten käymälä- ja pe-
suvesien erottelu ja erilliskäsittely on ym-
päristöystävällisin, halvin ja vaivattomin 
kiinteistökohtainen jäteveden käsittely-
järjestelmä. 

Haiku-hankkeessa keskimääräinen 
käymälävesien määrä oli noin 30 l/as/vrk 
ja harmaiden vesien määrä reilut 60 l/as/
vrk. Neljän hengen taloudessa 6 kuution 
umpisäiliö, johon johdetaan käymäläve-
det, täytyy tyhjentää siis noin 7 kertaa 
vuodessa. Pelkästään vaihtamalla perin-
teinen wc-istuin vähän vettä käyttävään 
(alle 0,5 litraa/huuhtelu) wc-istuimeen 
(mekaaniset, alipainekäymälät) voidaan 
käymälävesien määrää vähentää yhteen 
viidenteentoista osaan (2 l/as/vrk). Mark-
kinoilta löytyy nykyään matalia umpisäi-
liöitä, jotka voidaan sijoittaa lähelle talon 
perustuksia ja siten minimoida viemäri-
linjan pituus. 

Haiku-hankkeessa saostuskaivosta 

lähtevän pesuveden keskimääräinen typ-
pikuormitus oli vain 1 g/as/vrk, fosfori-
kuormitus 0,27 g/as/vrk ja orgaanisten 
aineiden aiheuttama hapenkulutus 12,3 
g/as/vrk (vrt. taulukko 1, enimmäis-
kuormitus). Siten pesuvesistä jää saostus-
kaivokäsittelyn jälkeen puhdistettavaksi 
asetuksen perustasosta vain keskimäärin 
reilut 2 g/as/vrk orgaanisen aineen aihe-
uttamaa hapenkulutusta. Näiden puhdis-
tamiseen riittää saostuskaivokäsittelyn 
jälkeen yksinkertainen suodin tai johta-
minen biologisesti aktiiviseen maahan. 

Kallis imeytys- tai suodatuskenttä 
tuntuu kohtuuttomalta vaatimukselta 
varsinkin, kun kaikkien kotitalouksissa 
muodostuvien jätevesien yhteiskäsittelys-
tä sallitaan johdettavan ympäristöön typ-

piyhdisteiden aiheuttamana jopa 30 g/as/
vrk hapenkulutus. 

Uusia haja-asutusalueille rakennet-
tavia kiinteistöjä varten tulisi kuntien 
rakennusjärjestykseen ja/tai ympäris-
tönsuojelumääräyksiin kirjata erillisvie-
märöinti talon ulkopuolelle asetuksen 
teknologianeutraaliuden nimissä. Toi-
vomme hartaasti, että Suomen Vesien-
suojeluyhdistysten Liiton päättävät elimet 
veisivät erillisviemäröintiasiaa painok-
kaasti eteenpäin.

Asko Särkelä, ympäristöasiantuntija 
Kirsti Lahti, toiminnanjohtaja

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry

Kuivakäymälä on kustannuksiltaan edullinen ja ympäristölle paras ratkaisu. Malleja on niin ulko- kuin 
sisätiloihinkin. Kuva: Huussi ry
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 ässi-hanke jakautuu kahteen osa-alu- 
 eeseen, yleisneuvontaan ja kiinteistö-
kohtaiseen neuvontaan. Yleisneuvonnas-
ta vastaavat Suomen Omakotiliitto ry:n 
sekä Suomen Kylätoiminta ry:n jäteve-
sineuvojat yhteistyössä Etelä-Karjalan 
Marttojen neuvontahankkeen kanssa. 
Yleisneuvojat järjestävät hankealueella 
yleisötilaisuuksia, kuten kyläiltoja, ja ot-
tavat osaa erilaisiin toritapahtumiin jäte-
vesineuvontapisteillään. 

Kiinteistökohtaisesta neuvonnas-
ta Etelä-Karjalan alueella vastaavat Sai-
maan vesiensuojeluyhdistyksen jäteve-
sineuvojat. Hankkeen laatuvastaavana 
toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympä-
ristön jätevesiasiantuntija.

 
Kiinteistön omistajat 
tavoitetaan kirjeitse
Ennen varsinaisen neuvonnan aloit-
tamista tehtiin paljon taustatyötä sekä 
valmisteltiin neuvontakäyntien sisältö 
vastaamaan asukkaiden tarpeisiin. Kiin-
teistökohtaisen neuvonnan suunnittelu 
aloitettiin käymällä keskustelua kuntien 

Neuvoja kaikkien tarpeisiin

Kesällä Etelä-Karjalassa 

alkanut Jässi-jätevesi-

neuvontahanke on 

tavoittanut satoja kiinteis-

tön omistajia ja palaute on 

ollut positiivista.

kanssa alueista, joilla neuvontaa toteute-
taan. Jokaisesta hankekunnasta valikoi-
tiin yksi alue, jonka kiinteistöille neuvon-
taa tarjotaan. 

Alueet priorisoitiin pääasiassa vesien-
suojelullisesta näkökulmasta yhteistyössä 
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten 
kanssa. Tärkeänä lähtökohtana alueiden 
valinnalle oli Pien-Saimaan alueella PISA 
2013 -hankkeessa tehtävät kunnostustoi-
met, joita jätevesineuvonta osaltaan tu-
kee.

Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa 
testataan Länsi-Uudenmaan vesi ja ym-
päristö ry:n kehittämää ja toimivaksi to-
teamaa toimintamallia: kiinteistön omis-
tajille lähetetään kirje, jossa esitellään 
hanke ja lainsäädännön vaatimukset sekä 
ehdotetaan kiinteistökäynnin ajankoh-
taa. Koska neuvontakäynti on kiinteistön 
omistajalle vapaaehtoinen ja maksuton, 
voi hän tiedotteen saatuaan perua käyn-
nin tai siirtää ajan itselleen sopivaksi.

Jo ennen varsinaisen neuvonnan aloit-
tamista korostui kunnan kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitys. Kuntien kanssa ke-

rättiin neuvonta-alueilla sijaitsevien kiin-
teistöjen omistaja- ja osoitetiedot, ja neu-
vojat suunnittelivat reitit, jotta neuvonta 
voitiin toteuttaa järjestelmällisesti. 

Kunnan ympäristötarkastajien ja ra-
kennusvalvonnan kanssa käytiin myös 
keskusteluja kuntien määräyksistä, jot-
ka vaikuttavat jätevesien käsittelyyn ha-
ja-asutusalueilla. Ympäristövalvonnasta 
saatiin myös alueella toimivien jätevesi-
suunnittelijoiden yhteystietolistat. Näin 
kiinteistön omistajille voidaan antaa tar-
kasti kunnan määräyksiin pohjautuvia 
neuvoja kiinteistökäynneillä ja ohjata hei-
dät oikeiden yhteyshenkilöiden puoleen 
tarvittaessa.

 
Kaiken kattavaa neuvontaa
Neuvojan tehtävänä on kiinteistökäynnin 
aikana käydä yhdessä omistajan kanssa 
läpi kiinteistön nykyinen tilanne, talous-
veden saanti, tämänhetkinen jätevesijär-
jestelmä sekä mahdolliset lähitulevaisuu-
den muutokset kiinteistön varustelussa. 
Lopuksi kiinteistön nykytilannetta verra-
taan uuden asetuksen vaatimuksiin. 

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Niina Tiainen neuvontatyössä lappeenrantalaisella kiinteis-
töllä. Kuva: Anu Nikulainen, Jässi/Omakotiliitto

J
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Toukokuussa 2011 alkanut Jässi-jätevesineuvontahanke on yksi ympäristöministe-
riön rahoittamasta kolmesta pilottihankkeesta. Se kattaa Lappeenrannan, Taipalsaa-
ren, Lemin ja Savitaipaleen kunnat. Hanke toteutetaan Suomen Omakotiliitto ry:n, 
Suomen Kylätoiminta ry:n ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n yhteis-
hankkeena. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Etelä-Karjalan Marttojen neuvontahank-
keen kanssa.

Neuvonnan yhteydessä siis tehdään 
myös kartoitustyötä, jonka perusteella 
voidaan tehdä johtopäätökset jätevesijär-
jestelmän uusimisen tarpeesta. Jokaiselle 
kiinteistölle annetaan lähtötietojen perus-
teella räätälöidyt neuvot. 

Neuvojat eivät kuitenkaan ota kantaa 
siihen, mikä järjestelmä kohteeseen tulisi 
valita, vaan kaikki kiinteistöllä mahdol-
liset vaihtoehdot esitellään ja kerrotaan 
asiantuntevan suunnittelijan merkityk-
sestä järjestelmää valittaessa. 

Vaikka kohteessa ei tarvitsisi uudista-
misia tehdä, kerrotaan kuitenkin oikean 
käytön ja huollon merkityksestä jätevesi-
järjestelmän toimivuudelle sekä annetaan 
kiinteistönomistajalle kyseisen järjestel-
män käyttö- ja huolto-ohjeet. 

Jokaiselle kiinteistölle käynnin päät-
teeksi jätettävän neuvontapaketin avulla 
omistaja saa myös ohjeet, kuinka toimia 
askel askeleelta, mikäli oma järjestelmä 
vaatii uudistamista. Kiinteistölle jätetään 
myös kirjallinen arvio nykyisestä tilan-
teesta ja järjestelmän uusimistarpeesta. 
Tarvittaessa neuvojat auttavat myös jäte-
vesijärjestelmän selvityslomakkeen täyt-
tämisessä. Kyseessä on siis kaiken katta-
va neuvontakäynti.

 
Positiivisia kokemuksia kentältä
Kyselyitä kiinteistökohtaisen neuvonnan 
saannista omalle tontille on tullut jonkin 
verran myös priorisoitujen alueiden ulko-
puolelta. Tämä kertoo siitä, että neuvon-
nalle on tarvetta.

Myös yleisötapahtumissa on ollut pal-
jon osanottajia, ja näin on saatu jätevesi-
neuvontaa annettua myös sellaisille kiin-
teistönomistajille, joiden mökki tai asunto 
ei sijaitse kiinteistökohtaisen neuvonnan 
kohteiksi valituilla alueilla. Tässä siis ko-
rostuu yleisneuvonnan ja kiinteistökoh-
taisen neuvonnan yhteistyön merkitys. 

Jässi-hanke on ensimmäinen näin laa-
jassa mittakaavassa toteutettu jätevesi-
neuvontahanke Etelä-Karjalassa, ja se on 
herättänyt myös alueen median huomion.

 Elokuun loppuun mennessä kiinteis-
tökohtaista neuvontaa oli annettu Tai-
palsaaren ja Savitaipaleen kuntien sekä 
Lappeenrannan kaupungin alueilla. Neu-
vontaa on näillä alueilla annettu sekä va-
kituisesti asutuilla kiinteistöillä että va-
paa-ajan asunnoilla. 

Suurin osa vapaa-ajan asunnoista si-
jaitsee ranta-alueilla, ja ne ovat pääsään-
töisesti olleet vähäisen jätevesimäärän 
kiinteistöjä eli kantovedellisiä kohteita. 
Tällaisilla mökeillä jätevesien käsittelyk-
si riittää pesuvesien johtaminen hallitus-
ti maaperään imeytymään. Parannuseh-
dotukset ovatkin pääasiassa koskeneet 
imeytyspaikan siirtämistä kauemmas ve-
sirajasta tai imetyskaivon tai muun imey-
tysrakenteen kunnostamista. 

Erityisalueilla, kuten pohjavesialueil-
la, uudistamistarvetta on havaittu enem-
män. Näissä kohteissa kiinteistön omis-
tajat ovat jääneet odottelemaan kunnan 
päivitettyjä ympäristönsuojelumääräyksiä 
ennen järjestelmänsä uudistamista. 

Kokemuksiemme mukaan erityisesti 

Kolmen liiton yhteistyötä

- Jässi-hanke on uusi aluevaltaus. Yhteistyötä tehdään valtakunnallisten liittojen välillä 
eli SVYL:n, Suomen Omakotiliiton ja Suomen Kylätoiminta ry:n kesken aivan uudella 
tasolla. Tämä on ollut hieno avaus, Jaana Lehtonen SVYL:stä kehuu.

Yhteistyötä on Jaana Lehtosen mukaan tehty uudella, konkreettisella tavalla myös 
Vesiensuojeluyhdistysten Liiton yhdistysten kesken Saimaalla ja Länsi-Uudellamaalla. 
Länsi-Uudellamaalla tehty työ ja kokemukset on jalkautettu Saimaan alueen hyödyksi.

- Työnjako järjestöjen ja niiden palkkaamien työntekijöiden kesken on sujunut 
erittäin hyvin. Yhdistimme vahvuutemme, ja yhdessä olemme paljon vahvempia kuin 
jokainen erikseen, arvioi Suomen Kylätoiminta ry:n kehitysjohtaja Tuomas Perheen-
tupa. 

- Kolmen järjestön yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Järjestöjen laaja tarttu-
mapinta paikallisiin asukkaisiin on tuonut merkittävää lisäetua. Kaikkiaan neuvon-
tahankkeen saama julkisuus on paljon positiivisempaa kuin vuodentakainen viran-
omaisviestintä, summaa kokemuksia Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Juhani 
Nenonen.

Ritva Kupari

mökkiläisillä tuntui olevan vääriä käsi-
tyksiä siitä, mitä uusi lainsäädäntö heidän 
kohdallaan merkitsee. Samoin ikävapau-
tukseen liittyvä pykälä on aiheuttanut 
paljon keskustelua kiinteistöillä. 

Neuvonta on otettu Etelä-Karjalassa 
hyvin vastaan ja monet kiinteistön omis-
tajat ovat toivoneet kiinteistökohtaisen 
neuvonnan ulottamista laajemmalle alu-
eelle. Siinä piileekin jätevesineuvonnan 
suurin haaste: kuinka voidaan tarjota il-
maista ja puolueetonta jätevesineuvontaa 
kaikille halukkaille? Ratkaisuja pyritään 
löytämään näillä ympäristöministeriön 
rahoittamilla pilottihankkeilla.

 

Niina Tiainen, hajajätevesineuvoja, 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
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Kiinteistökäynti mahdollistaa 

neuvonnan lisäksi tiedon keruun 

jäteveden käsittelyn lähtötilan-

teesta. Tietoa voidaan käyttää 

neuvonnan parantamisessa. 

Käynti kiinteistöllä antaa arvokasta tietoa

 änsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön  
 hajajätevesihankkeissa on saatu kar-
toitustyöllä hyvä käsitys lähtötilanteiden 
kirjosta sekä melkoisen hyvä kuva jäteve-
denkäsittelyn alueellisista erityispiirteistä 

Vuosina 2009-2010 kerätyn tiedon 
pohjalta arvioimme, että erityisalueillam-
me (jäteveden käsittelyn kannalta merkit-
tävillä, herkillä alueilla) noin joka kolmas 
kiinteistöistä on talousjätevesiasetuksen 
puhdistamisvaatimuksen ulkopuolella. 

Jopa 18 %:ssa puhdistukseen velvoite-
tuista kohteista jäteveden käsittely täyt-

tää jo nykyisellään vaatimustason. Noin 
puolet kohteista on akuutin parantamisen 
tarpeessa, eli ne on uudistettava joko ko-
konaan tai osittain 15.3.2016 mennessä. 
Osalla alueista ovat voimassa ympäristön-
suojelumääräykset, jotka vaativat jäteve-
denkäsittelyltä enemmän kuin asetus. 

Kuntakohtaisista määräyksistä johtu-
vaa uudistamistarvetta lienee siten huo-
mattavasti enemmänkin. Monessa alu-
eemme kunnassa on vaadittu jo paljon 
ennen ympäristönsuojelulakia saostus-
kaivokäsittelyä tehokkaampia jätevesi-

Jätevesineuvonta tehdään kartoituksen avustuksella, johon tarvitaan paljon perustietoja kiinteistöltä. Kuva: Heikki Pulkka

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesihanke 2009-2010 ulottui 
yhdeksän kunnan alueelle ja tavoitti n. 550 kiinteistöä. Hankkeessa laadittiin myös 
minimisuositukset erityisalueiden jäteveden käsittelylle sekä toimintamalli kar-
toitus- ja neuvontakäynneille. Jatkohankkeella Linkki 2011 pyritään parantamaan 
neuvontatyön vaikuttavuutta; uusia toimintamalleja kokeillaan 400-500 kartoitus- ja 
neuvontakäynnillä. Hanketta rahoittavat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 
jäsenkunnat sekä Uudenmaan liitto.

L
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järjestelmiä. Monet näistä ovat toiminta-
kunnossa edelleen.

Kolme yleisintä järjestelmää 
vaativat kunnostamista tai 
uudistamista 
Jätevedenkäsittely on pelkkien saostus-
kaivojen varassa keskimäärin 31 %:ssa 
puhdistusvaatimuksen piirissä olevista 
kohteistamme. Nämä olemme tulkinneet 
aina akuutin uudistamistarpeen piiriin. 
Yhtään suoranaisesti laittomassa tilan-
teessa olevaa kohdetta emme ole havain-
neet. Saostussäiliöissä on pientä kunnos-
tamistarvetta, kuten T-haarojen ja pohjan 
puuttuminen. 

Toiseksi yleisin järjestelmätyyppi 
(17 % kohteista) alueellamme on vesi-
käymälän jätevesien johtaminen umpi-
säiliöön ja harmaiden jätevesien käsittely 
maahanimeytyksessä. Maahanimeytyk-
sen haasteena on sen hankala tunnistet-
tavuus, ja toimivuuden tulkintaan tarvi-
taankin yleensä harjaantunutta silmää ja 
hyviä taustatietoja – siis neuvojan ohjeita. 

Maahanimeytykseksi emme ole laske-
neet pelkkiä maahan kaivettuja salaoja-
putkia emmekä sellaisia kohteita, joiden 
maaperä ei selkeästi ole imeytyskykyinen. 
Imeytyksellä täytyy olla selkeät toiminta-
edellytykset.

Tällaisia kaksivesijärjestelmiä on ra-
kennettu erityisesti 1980- ja 1990-lu-

vuilla, ja suurin osa näistä on toiminta-
kunnossa. Kunnostusta voivat kaivata 
umpisäiliö (esim. täyttymishälytin ja tii-
vistykset), saostussäiliöt (esim. T-haarat, 
pohja, yleinen kunto) tai itse imeytys-
kenttä (esim. tuuletusputket tai ympäröi-
vä kasvillisuus).

Alueellamme on harmillisen usein ol-
lut tapana yrittää rakentaa imeytystä sa-
vimaahan. Jos maahanimeytys on todet-
tu toimimattomaksi, on yleensä arvioitu 
että imeytyksen korvaaminen maasuo-
dattamolla olisi riittävä toimenpide asian 
ratkaisemiseksi.

Kolmanneksi yleisin järjestelmä (11 %) 
on kaksivesijärjestelmä, jossa harmaan 
veden käsittely perustuu pelkkiin saos-
tussäiliöihin. Käymäläjätevedet johde-
taan umpisäiliöön. Saostussäiliöstä puut-
tuu yleisen käsityksen mukaan biologinen 
puhdistus, mistä syystä yleisesti tulkitaan, 
että saostussäiliö pelkästään ei riitä puh-
distamaan harmaata vettä riittävästi. 
Myös asukkaiden havainnot jätevesihai-
toista liittyvät harmaan jäteveden puut-
teelliseen käsittelyyn – yhtä lailla kuin 
mustankin. Arvioimme nämä kohteet 
akuutin uudistamistarpeen piiriin muu-
tamaa yksittäistä kohdetta lukuun otta-
matta.

Uudemmat järjestelmät 
usein kunnossa
Muita melko yleisesti esiintyviä järjestel-
miä (5-8 % kohteista) ovat umpisäiliö-
maasuodattamo-yhdistelmä, umpisäi-
liö, maahanimeytys tai laitepuhdistamo. 
Näistä laitepuhdistamo ja umpisäiliö-
maasuodattamo-yhdistelmä ovat uusia 
ratkaisuja, ja useimmiten niiden onkin 
katsottu olevan kunnossa tai vain pieni-
muotoista parantamista vailla. 

Umpisäiliö-maasuodattamo-yhdistel-
mässä pientä kunnostamista ovat voineet 
tarvita umpisäiliö (esim. täyttymishälytin 
ja tiiviys) ja maasuodatuskentän tuuletus-
putket. Saostussäiliöt ovat usein hyväs-
sä kunnossa näin uusissa järjestelmissä. 
Kaikki kohtaamamme laitepuhdistamot 
on rakennettu vuoden 2004 jälkeen, jol-
loin lähtökohtaisesti olemme olettaneet 
järjestelmien olevan kunnossa.

Maahanimeytyksen riittävyys 
hankala arvioida
Maahanimeytystä kaikille jätevesille on 
rakennettu alueellamme tasaiseen tahtiin 
1980-luvulta näihin päiviin asti. Silmä-
määräisen arvion perusteella noin puolet 
kohteidemme imeytyskentistä on akuu-
tissa uudistamistarpeessa. Joskus ne ovat 

Jätevesineuvoja Karolina Örnmark kyselee kiinteistönomistajalta tietoja jätevesijärjestelmästä. 
Kuva: Minttu Peuraniemi
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kapasiteetiltaan liian pieniä tai ne on ra-
kennettu vääränlaiseen maaperään tai 
pohjavesialueelle. 

Imeytyksen toimintakykyä selvitet-
täessä joudutaan usein tarkastelemaan 
asunnon varustelutasoa ja vanhan järjes-
telmän kapasiteetin riittävyyttä. Kahden 
henkilön käytössä vuosikymmeniä toi-
minut imeytys ei välttämättä kestä suur-
perheen vesimäärää. Usein on katsottu, 
että fosforinpoisto on pitkällä tähtäimellä 
riittämätön. Puolella imeytyskentistä on 
havaittu pientä kunnostustarvetta, ku-
ten tuuletusputkien tai saostussäiliöiden 
kunnostus, ympäröivän kasvillisuuden 
poisto jne.

Umpisäiliöratkaisuja kaikkien jätevesi-
en käsittelyyn on rakennettu kaikilla vuo-
sikymmenillä; nykyisin niitä rakennetaan 
varsinkin kesämökeille. Myös tiettyjen 
kuntien pohjavesialueilla syntyy umpi-
säiliöratkaisuja ympäristönsuojelumäärä-
ysten johdosta. Vanhimmat umpisäiliöt 
alkavat olla kuntonsa vuoksi uudistamis-
tarpeessa.

Näiden järjestelmätyyppien lisäksi 
olemme törmänneet harvakseltaan muu-

tamiin muun tyyppisiin järjestelmäyhdis-
telmiin. Näiden kunnostamis- ja uudis-
tamistarve noudattelee hyvin yleisempien 
järjestelmien tarpeita. Harmaavesisuo-
dattimet ovat olleet osassa kuntia ylei-
siä 1990-luvun lopulla. Niiden ongelmat 
liittyvät inhimillisiin tekijöihin: puhdis-
tamot ovat yleensä ”unohtuneet” pihan 
perälle. 

Väri kertoo uudistamis- tai
kunnostustarpeen
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen 
ja Etelä-Karjalan Jässi-hankkeen neuvo-
jat luokittelevat neuvontakohteet neljään 
luokkaan. Punaiset kohteet ovat akuu-

tin uudistamistarpeen piirissä, keltaisilla 
ovat tarpeen pienet parantamistoimet tai 
kunnostaminen tai järjestelmän toimi-
vuuden erityinen tarkkailu esimerkiksi 
iän takia. Vihreät kohteet ovat kunnossa 
nykyisellään, ja niiltä edellytetään lähinnä 
huoltoa ja ylläpitoa käyttö- ja huolto-oh-
jeen mukaan. Siniset kohteet luokitellaan 
vähäisen jätevesimäärän piiriin.

Tämä johtopäätös annetaan kiinteis-
tönomistajille kirjallisesti ja suullisesti 
kiinteistökäynnillä. Lisäksi annetaan ti-
lanteeseen räätälöity neuvontapaketti, 
joka sisältää useimmiten vesiensuojeluyh-
distysten Jätevesioppaan, kuntakohtaisen 
yhteyshenkilölistan ja etenemisohjeen, 
suunnittelijoiden yhteystiedot sekä ylei-
set käyttö- ja huolto-ohjeet ja toimenpi-
depäiväkirjamallin.

Kiinteistöiltä kerätyt tiedot tallenne-
taan yhdistyksen tietokantaan, josta saa-
daan erilaisia yhteenvetoja jätevesiasian 
kulloisestakin tilanteesta. Tiedot luo-
vutetaan sopimuksesta riippuen myös 
kunnalle. Kunnan ei silloin tarvitse pyy-
tää alueilta erikseen selvityksiä. Tietojen 
perusteella yleisneuvonta ja muut mah-
dolliset toimenpiteet voidaan kohdistaa 
paremmin niille alueille, jotka sitä tarvit-
sevat. 

Tietojen perusteella voidaan arvioida 
mm. haja-asutuksen jätevesikuormituk-
sen vaikutusta vesistöihin ja niiden kun-
nostustarpeisiin. 

Länsi-Uudenmaan Linkki-hajajäteve-
sihankkeessa on kokeiltu neuvontakier-
rosten jälkeisten kokoavien tiedotusti-
laisuuksien järjestämistä. Tarkoituksena 
on edistää kyläyhteisö- tai aluekohtaisesti 
esimerkiksi keskitettyä vesihuoltoa. 

Minttu Peuraniemi, asiantuntija, 
haja-asutuksen jätevedet

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Kiinteistökäynnillä kurkistetaan 
saostussäiliöön. 
Kuva: Minttu Peuraniemi

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke on koostanut kartoitus- ja neuvontakäyn-

neillä keräämistään tiedoista lähtötilanneselvityksen alueen jätevesien käsit-

telyn tilasta 2011. Selvitys ja muu hankkeen tuottama materiaali on julkaistu 

hankkeen loppuraportissa (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 213/2011).
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 arsinais-Suomen haja-asutusalueen  
 jätevesineuvonnan pilottihanketta 
lähtivät toteuttamaan hankekunnat (Ke-
miönsaari, Salo, Sauvo ja Somero), Lou-
nais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Län-
si-Someron jätevesiosuuskunta, Natur 
och Miljö sekä Varsinais-Suomen kestä-
vän kehityksen ja energia-asioiden palve-
lukeskus Valonia. Valonia koordinoi han-
ketta, ja halukkaille tahoille määritettiin 
yhteistyöroolit.

Hankekunnista jokaisella on erityis-
piirteensä, jotka toivat hieman lisähaas-
tetta neuvontatyölle. Salo on suuri, kym-
menen kunnan yhteenliittymä ja reilun 
55 000 asukkaan kaupunki. Sauvo on pie-
ni, runsaan 3 000 asukkaan kunta, jonka 
väkimäärä kesäaikaan moninkertaistuu. 
Kemiönsaari on reilun 7 000 asukkaan 
kaksikielinen saaristokunta.

Hankekunnat järjestivät neuvojille 
työtilat sekä -välineet ja tarjosivat tilat 
yleisötilaisuuksia varten. Natur och Miljö 
on vastannut hankkeen materiaalin kään-

Yhteistyö toimii Varsinais-Suomessa

nöstyöstä ruotsin kielelle ja toiminut apu-
na Kemiönsaaren yleisötilaisuuksien jär-
jestämisessä. 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdis-
tys on ollut apuna hankkeen suunnittelus-
sa, järjestelyissä sekä toimittanut jaettavaa 
materiaalia. Suomen vesiensuojeluyhdis-
tysten liiton Jätevesiopas-lehtinen on to-
dettu erittäin toimivaksi apumateriaaliksi 
neuvontakäynneillä. Alusta asti tiivis yh-
teistyö eri tahojen välillä on ollut tärkeää 
neuvonnan edistymisen kannalta.

Neuvojat kentällä
Hankkeeseen palkattiin viisi neuvojaa. 
Kolme neuvojaa sijoitettiin Saloon, yksi 
Sauvoon ja yksi Kemiönsaarelle, Länsi-
Someron vesiosuuskunta hoitaa neuvon-
taa itsenäisesti yhdessä Valonian kanssa. 
Suomen ympäristökeskuksen järjestämä 
neuvontakoulutus oli huhtikuun lopussa. 
Koulutetut neuvojat aloittivat neuvonta-
työn kiinteistöillä toukokuussa.

Elokuun loppuun mennessä kiinteis-
tökohtaista neuvontaa pilottialuekunnis-
sa oli annettu jo lähes 500 kiinteistölle. 
Neuvontaa jatketaan lokakuun loppuun 
asti.

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa 
on tarjottu kaikille pilottialueen kuntien 
asukkaille lukuun ottamatta uudisraken-
tajia. Asukkaat ovat saaneet vapaaehtoi-
sesti varata ajan kiinteistökäynnille joko 
suoraan neuvojalta tai yleisötilaisuudessa 
tai neuvontapisteissä. Neuvontapisteitä 
on ollut lukuisissa kesätapahtumissa. Li-
säksi paikallisissa lehdissä sekä internetis-
sä on mainostettu neuvontakäyntejä.

Huhtikuun koulutuksessa olivat kaik-
kien yhteistyötahojen edustajat paikalla, 
mikä lisäsi yhteishenkeä. Koulutuksessa 
puhuttiin avoimesti tulevista haasteista 
sekä asetettiin tavoitteet tulevalle hank-
keelle. Hankkeen edetessä palkattujen 
neuvojien omatoimisuus ja joustavuus 
ovat olleet suureksi avuksi. 

Eri tahojen yhteistyö tarjoaa haastei-
ta tiedonkulussa ja aikatauluissa, mutta 
palkitsee laajalla verkostolla, tietotaidol-
la sekä erilaisilla näkökulmilla. Mahdol-
lisiin ongelmatilanteisiin on löytynyt rat-
kaisu kattavasta verkostosta; kukaan ei 
ole joutunut painimaan yksin asioiden 
kanssa.

Heidi Ilmanen, ympäristösuunnittelija

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Ympäristöministeriön haja-asutusalueen jätevesineuvonnan pilottihanke on aktivoinut 

Varsinais-Suomen yhteistyötahot. 

Jätevesineuvontapiste Salon iltatorilla elokuussa. Kuva: Valonia

Varsinais-Suomen haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke on yksi 
ympäristöministeriön rahoittamista pilottihankkeista, nettisivut: 
www.valonia.fi/jatevesi > Neuvonnan pilottihanke.
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Suunnittelijat ovat olleet alku-

metreiltä saakka mukana Pir-

kanmaalla toteutetuissa jäteve-

sineuvontahankkeissa. He ovat 

korvaamaton voimavara.

 okemäenjoen vesistön vesiensuoje- 
 luyhdistys tekee haja-asutuksen jä-
tevesineuvontatyötä Pirkanmaalla jo vii-
dettä vuotta. Neuvontatyön tavoitteena 
on tarjota asukkaille puolueeton tietoka-
nava jätevesiasioihin. Toimintamuotoina 
ovat yleisötilaisuudet ja kiinteistökohtai-
nenkin neuvonta. 

Neuvontatyön alkaessa vuonna 2007 
hyvän jätevesisuunnittelijan löytäminen 
oli hankalaa. Kunnilla oli hajanaisia tieto-
ja oman alueensa suunnittelijoista, mutta 
hekään eivät mielellään antaneet yhteys-

tietoja kyselijöille. Niinpä ensi töiksi ke-
rättiin lista alueen suunnittelijoista. 

Ajan myötä lista jalostui osaajapan-
kiksi, josta löytyy suunnittelijoiden lisäk-
si myös jätevesijärjestelmien rakentajia, 
lietteen tyhjentäjiä ja jätevesilaitteiden 
huoltajia. Jätevesijärjestelmien suunnitte-
lijoille on myös järjestetty lukuisia info-
päiviä. Vuotuinen voimainponnistus on 
ollut neuvojien, suunnittelijoiden ja laite-
valmistajien yhteisosasto Asta Rakentaja 
-messuilla Tampereella.

Suunnittelijat myös neuvojina
Neuvontahankkeessa on kehitetty toi-
mintamalli, jossa jätevesijärjestelmi-
en suunnittelijoita käytetään neuvojina. 
Toimintamallissa on haluttu hyödyntää 
suunnittelijoiden ammattitaitoa ja saat-
taa asukkaat ja suunnittelijat alusta alka-
en keskustelemaan keskenään. 

Toimintamallilla tuetaan paikallista 
yritystoimintaa ja hyödynnetään suun-

nittelijoiden paikallistuntemusta. Tärke-
ää on ollut motivoida asukkaita saneeraa-
maan jo nyt eikä vasta vuosien päästä.

Pirkanmaan neuvontamallissa hanke 
on ostanut kiinteistökohtaisen neuvon-
tatyön paikallisilta jätevesijärjestelmän 
suunnittelijoilta. Hanke vastaa yhteis-
työstä paikallisen kyläyhdistyksen ja kun-
nan kanssa, tiedotuskirjeiden jakelusta ja 
järjestää yleisötilaisuuden kylässä. 

Hankkeen palkkaama neuvoja sopii 
neuvontakäynneistä asukkaiden kanssa ja 
tekee neuvontakäynnit. Käyntien jälkeen 
neuvoja tekee hankkeelle yhteenvedon 
kiinteistöjen vesihuollon tilasta.

Neuvonta ei ole suunnittelua
Kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä 
keskitytään käytössä olevan jätevesijär-
jestelmän kunnon ja saneeraustarpeen 
arvioimiseen sekä asukkaiden neuvomi-
seen. Neuvontakäynnin jälkeen asukkaal-
la on selkeä käsitys siitä, mitä kiinteistöl-

Neuvonta pohjustaa suunnittelua

Jätevesisuunnittelija Katariina Pesonen ja neuvoja Antti Heinonen tutustuvat vanhan jätevesijärjestelmän toimi-
vuuteen Lempäälässä. Kuva: Satu Heino

K
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Järkeä jätevedenkäsittelyyn on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen 
jätevesineuvontahanke, joka toteutetaan vuosina 2010-2012. Tavoitteena on tarjota 
haja-asutusalueen asukkaille puolueetonta tietoa kiinteistökohtaisen jätevedenkä-
sittelyn ratkaisuista. Neuvontatyötä rahoittavat Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistys sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Lisätiedot www.kvvy.fi/jatevesi

Kiinteistön omistajan suunnittelemassa maasuodattamossa 
vesi virtasi ojasta maasuodattamoon eikä päinvastoin niin 
kuin oli tarkoitus. Kuva: Satu Heino

lä tarvitsee tehdä ja miten asiassa pääsee 
eteenpäin. 

Jos asukas päättää uusia järjestelmän, 
hän tilaa suunnitelman haluamaltaan 
suunnittelijalta. Hanke on auttanut suun-
nittelijan valinnassa pyytämällä suunnit-
telijoilta valmiiksi tarjoukset suunnit-
telutyöstä ja pisteyttänyt suunnittelijat 
kokemuksen ja koulutuksen perusteella.

Yksilölliset ratkaisut
Jätevesisuunnittelu eroaa neuvonnasta 
siinä, että suunnittelu tuottaa suunnitel-
man jätevesijärjestelmän konkreettisesta 
toteuttamisesta. Suunnittelija siis valitsee 
yhdessä asukkaan kanssa kiinteistölle tar-
koituksenmukaisimman järjestelmän ja 
esittää suunnitelmassa, miten järjestelmä 
kiinteistölle toteutetaan. 

Suunnittelutyöhön kuuluu aina kiin-
teistöllä tehtäviä mittauksia muun mu-
assa maaston muodoista, järjestelmän 
purkupaikan suunnittelu ja järjestelmän 
mitoitus. Suunnittelijan tulee myös ottaa 
selvää, sijaitseeko kiinteistö alueella, jos-
sa on erityisiä vaatimuksia jätevesien kä-
sittelylle. 

Järjestelmää harkittaessa suunnittelija 
kertoo asukkaalle eri vaihtoehtojen vaa-

timan hoidon ja huollon määrästä sekä 
niistä aiheutuvista kustannuksista. Ei 
ole olemassa patenttiratkaisua, joka toi-
mii kaikilla kiinteistöillä, vaan jokainen 
suunnitelma on räätälöitävä yksilöllisesti 
kiinteistön tarpeiden mukaan.

Suunnittelemattomuus 
kostautuu
Monilla asukkailla on korkea kynnys 
neuvontakäynnin tilaamiseen. Vielä vai-
keampaa on vakuuttaa asukkaat ammat-
tisuunnittelijan tarpeesta. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että käytössä ole-
vien järjestelmien huonon toimivuuden 
takaa löytyy hyvin usein puutteellinen 
suunnittelu ja käsitys järjestelmän toi-

minnasta. 
Yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi 

imeytyskenttien rakentaminen vettä huo-
nosti läpäisevään maastoon, maasuodat-
tamon ohjeiden vastaiset maa-ainekset ja 
rakenteelliset puutteet sekä purkupaikan 
puutteellinen suunnittelu. 

Moni asukas on myös yllättynyt tekni-
sempien järjestelmien vaatiman hoidon ja 
huollon määrästä, jolloin hoitotoimia on 
laiminlyöty. Hyvin suunniteltu on tässä 
asiassa vähintäänkin puoliksi tehty! 

Satu Heino, projektipäällikkö 
Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry 

Tampere

Hyvä suunnitelma säästää rakennusvaiheessa aikaa ja vaivaa. 
Moduulimaasuodattamon asennusta Pälkäneellä. Kuva: Satu Heino
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 dellytyksenä hyvälle ylläpidolle on  
 riittävä perustuntemus oman järjes-
telmän toimintaperiaatteista ja sen eri osi-
en merkityksestä puhdistustuloksen saa-
vuttamisessa. 

Saostussäiliöt – T-haarat ja 
oikea tyhjennysväli
Saostussäiliöt toimivat jätevesien esikä-
sittelynä. Niiden tehtävänä on erotella 
jätevedestä kiintoaines ja vettä kevyempi 
pintaliete. Erottelun edellytys on kunkin 
säiliön lähtöputkessa oleva T-haara. 

Saostussäiliöiden rakenteiden kunto 

Jätevesijärjestelmät vaativat hoitoa ja huoltoa

Kiinteistön omistaja voi vaikuttaa jätevesijärjestelmänsä kuntoon asianmukaisella ylläpidolla. Hyvin hoidetuilla 

järjestelmillä saavutetaan suunniteltu puhdistustulos ja vältytään ennenaikaisilta remonteilta. Säännöllisessä seuran-

nassa havaitaan mahdolliset puutteet ajoissa.

Kiinteistön omistaja tarkkailee panospuhdistamon toimintaa. Kuva: Jari Männynsalo

Neuvontatyössä saatujen kokemusten 
perusteella arvioitu tyhjennystarve yh-
teistilavuudeltaan kahden kuutiometrin 
saostussäiliöille on noin yksi tyhjennys 
per asukas vuodessa. Esimerkiksi kolmi-
henkisen perheen saostussäiliöt, joihin 
johdetaan kaikki jätevedet, on hyvä tyh-
jentää kolme kertaa vuodessa. Liian harva 
tyhjennysväli voi kostautua aikaisempana 
maaperäkäsittelyn remonttina imeytys-
putkiston tukkeutumisen takia. 

Maaperäkäsittely – virtaako vesi?
Maaperäkäsittelyjä ovat joko maasuo-

kannattaa tarkastaa säiliöiden tyhjennyk-
sen yhteydessä. Täytenä tiiviin saostus-
säiliön nesteen pinta asettuu lähtöputken 
alareunan tasolle. Jätevesiasetuksen mää-
räämä tyhjennystarve saostussäiliöille on 
vähintään kerran vuodessa, mutta kiin-
teistön todellinen tyhjennystarve vaihte-
lee jätevesien laadun, asukasmäärän ja säi-
liöiden tilavuuden mukaan. Järjestelmä, 
johon johdetaan käymälä- ja pesuvedet, 
vaatii todennäköisesti useamman tyhjen-
nyskerran vuodessa, kun taas pelkille pe-
suvesille riittäisi harvempikin tyhjennys-
väli kuin kerran vuodessa. 

E
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Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien hoito- ja huoltotoimenpiteitä

Järjestelmä Toimintaperiaate Seurantatoimet Ylläpito Vaikutus

Umpisäiliö Kiinteä väliaikainen säilytys jäteve-
sille, josta jätevedet viedään muu-
alle käsiteltäviksi.

Tarkista säiliön kunto ja tiiviys vii-
den vuoden välein.

Tarkista ylitäyttöhälyttimen tai 
-mittarin toimivuus vuoden välein.

Paikkauta/tiivistä vuotava säiliö. 

Hälyttimen huuhtelu.

Erottelevissa järjestelmissä pesu-
vesien puhdistus helpottuu.

Saostussäiliöt Kiintoaineksen suora läpivirtaus 
estyy lähtöputkessa olevan kulman 
tai T-haaran avulla. Liete jää säili-
öön, mutta jätevesi jatkaa matkaa 
varsinaiseen käsittelyyn.

Tarkista säiliön kunto silmämää-
räisesti tyhjennyksen yhteydessä, 
erityisesti tulo- ja lähtöputkien 
sekä betonirenkaiden liitoskohdat. 
T-haarojen tulee olla paikallaan ja 
oikeassa asennossa. 

Tiiviyttä voi arvioida veden pinnan 
tasosta lähtöputkessa. Veden tulisi 
olla lähtöputken alareunassa.

Seuraa tyhjennystarvetta. Älä 
päästä lietettä nousemaan T-haa-
rojen yli tai ali.

Vaihda rikkoutuneet tai heikot 
kannet. 

Paikkauta vuotavat säiliöt. Tiivistä 
renkaiden liitoskohdat betonikai-
voissa. Korjaa T-haarojen asentoa 
tarvittaessa.

Tyhjennä säiliöt käyttötarpeen 
mukaan. Kaikille jätevesille tarkoi-
tetussa järjestelmässä tyhjennys-
tarve on suurempi (useampi kerta 
vuodessa) kuin pesuvesille tarkoi-
tetussa järjestelmässä. 

Tyhjennyksen jälkeen täytä säiliöt 
vedellä T-haaran alareunaan asti.

Toimivat saostussäiliöt poistavat 
suurimman osan orgaanisesta kiin-
toaineesta, mikä vähentää jäteve-
den biologista hapenkulutusta.

Saostussäiliöihin jäänyt kiintoaines 
ei pääse tukkimaan imeytysputkia 
tai purkupaikkaa.

Maaimeytys tai 
maasuodatus

Saostussäiliöiden jälkeen jätevesi 
suodattuu biologisesti aktiivisen 
maan läpi, jossa bakteerien toi-
minta kuluttaa jäteveden sisältämiä 
ravinteita. 

Maasuodatuksessa jätevesi kerä-
tään kokoomaputkistolla erillistä 
purkua varten, kun taas imeytyk-
sessä vesi sekoittuu pohjaveteen.

Seuraa kentän vedenläpäisyky-
vyssä tapahtuvia muutoksia. Pado-
tusta voi seurata  jakokaivosta tai 
viimeisestä saostussäiliöstä. Kor-
kea vedenpinta jakokaivossa tai 
saostussäiliössä viittaa tukokseen.

Seuraa kiintoaineksen muodostu-
mista jakokaivossa.

Tarkista imeytysputkien virta-
ussäätimien oikea asento kerran 
vuodessa. Tavoitteena on tasainen 
kuormitus. 

Tuuletusrakenteiden tarkastus: 
putket suorassa ja roskien pääsyn 
estävät hatut päissä.

Huolehdi esikäsittelyn toimivuu-
desta.

Huuhtele imeytysputket paine-
pesurilla viiden vuoden välein. 
Huuhtelu tapahtuu huuhtelu- tai 
tuuletusputkien kautta jakokai-
volle päin. 

Tyhjennä kokooma- ja jakokaivo 
kiintoaineksesta.

Virtaussäätimien säätö kuormituk-
sen mukaan (suunnittelijan tai val-
mistajan ohjeiden mukaan).

Vaihda kentän suodattava maa-
aines 20 vuoden välein tai kun ken-
tän vedenläpäisykyky on heikenty-
nyt eikä huuhtelu auta.

Toimiva imeytyskenttä poistaa 
jätevedestä orgaanista ainesta, 
typpeä ja fosforia.

Hyvin ylläpidetyt saostussäiliöt 
estävät kentän ennenaikaisen tuk-
keutumisen.

Huuhtelu poistaa imeytysputkiin 
joutuneen kiintoaineksen varmis-
taen veden vapaan virtaamisen 
maaperään.

Kentän tasainen kuormitus paran-
taa puhdistustulosta.

Lumen yläpuolelle ylettyvät tuule-
tusputket ovat edellytys riittävälle 
hapen saannille myös talvisin.

Laitepuhdistamo Aktiivilietemenetelmään tai suo-
datukseen perustuva biologinen 
puhdistusmenetelmä, jota täyden-
netään kemiallisella fosforinsaos-
tuksella. 

Yleisimmät laitetyypit ovat panos-
puhdistamo (aktiiviliete) ja biolo-
ginen suodin (kantoaineeseen kiin-
nittynyt biofilmi/mikrobikasvusto).

Seuraa puhdistamon teknistä toi-
mintaa. Ks. saostussäiliöt edellä, 
jos laitteeseen kuuluu esisaostus 
saostuskaivoissa.

Panospuhdistamo: pumppujen ja 
ilmastimien toiminta, kemikaalin 
syöttö. 

Ilmastuslietteen laskeutuskoe 
kertoo aktiivilietteen määrästä ja 
laadusta.
Biosuodin: pumppujen toiminta, 
kemikaalin syöttö, veden tasainen 
jakautuminen biosuotimelle. 

Noudata laitevalmistajan käyttö- ja 
huolto-ohjeita. 
Tyhjennä saostussäiliöt ja ylijää-
mäliete käyttötarpeen mukaan. 
Tyhjennykset tulee tehdä yleensä 
vähintään kahdesti vuodessa. 

Huolehdi fosforinsaostuskemikaa-
lin riittävyydestä ja oikeasta syöt-
tömäärästä.
Kalkin lisäämisellä vaikutetaan 
myönteisesti puhdistamon alka-
liteetti- ja pH-tasoon, mikä 
parantaa puhdistamon lietteen 
laskeutuvuusominaisuuksia ja puh-
distustulosta.

Hyvin toimiva puhdistamo poistaa 
jätevedestä tehokkaasti ravinteita 
sekä kiintoainesta ja ja orgaanista 
ainesta.

Vasemmalla: Ilmastusliete 
vaahtoaa. Syynä voi olla 
liian suuri lietepitoisuus. 

Oikealla: Biosuodin. 

Kuvat: Jari Männynsalo
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Hieman samea Liikaa lietettä

datus tai maaimeytys. Järjestelmien jä-
tevesiä puhdistava vaikutus tapahtuu 
suodatuskerrokseen muodostuvassa bio-
filmissä. Biologinen toiminta maaperässä 
vaatii happea, ja siksi kentän imeytysput-
kien tulisi olla yhdistettynä maan pinnalla 
oleviin tuuletusputkiin. 

Maasuodatus- tai imeytyskentän pääl-
tä ei saa ajaa autolla tai muulla raskaalla 
kalustolla. Myös pitkäjuuristen puiden ja 
pensaiden istuttaminen kentän päälle tai 
hyvin lähelle ei ole suositeltavaa. Imeytys-
putkien liikkuminen tai painuminen voi 
muuttaa veden virtausta, jonka seurauk-
sena kenttä ei toimi suunnitellulla tavalla.

Jos käymälä- ja pesuvedet käsitellään 
samassa järjestelmässä, tulisi maaperän 
luonnollista fosforinsitomiskykyä tehos-
taa, esimerkiksi viiden vuoden kuluttua 
kentän käyttöönoton jälkeen. Fosforin-
poistoa voidaan tehostaa esisaostuksel-
la, jälkisaostuksella (suodatuskentissä) tai 
kentän suodatinhiekkaan lisättävillä ma-
teriaaleilla. Fosforinpoistokemikaalien ja 
suodatusmateriaalien vaihtoväli ja annos-
telu riippuvat käytetystä järjestelmästä ja 
mitoituksesta. 

Umpisäiliö – vettä säästävät 
ratkaisut kannattavat
Umpisäiliö kerää jätevedet tiiviiseen säi-
liöön, josta ne toimitetaan käsiteltävik-
si kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. 
Umpisäiliöön voidaan kerätä joko käy-
mälä- ja pesuvedet tai pelkästään käymä-
lävedet. Erottelevien järjestelmien lisäksi 
umpisäiliön tyhjennystarpeeseen voidaan 
vaikuttaa käyttämällä vähävetisiä käymä-
läratkaisuja. Vanhan wc-istuimen 9 litran 
huuhtelun sijasta on markkinoilla jopa 0,5 
litralla huuhtelevia wc-istuimia.

Umpisäiliön tiiviyttä kannattaa seura-

ta tyhjennyskertojen kirjanpidolla, jolloin 
suuret muutokset säiliön täyttymisessä 
voidaan havaita. Umpisäiliö- ja sakokai-
volietteen voi mahdollisuuksien mukaan 
hyödyntää omalla pellolla tai tontilla hy-
gienisoinnin jälkeen. Kunnan jätemäärä-
yksistä kannattaa kuitenkin ottaa ensin 
selvää ja tehdä tarvittavat ilmoitukset vi-
ranomaisille.

Laitepuhdistamo – huolto-
sopimus tarpeen
Yleisimmät laitepuhdistamotyypit ovat 
aktiivilieteperiaatteella toimiva panos-
puhdistamo ja kantoainekappaleisiin 
muodostuvan mikrobikasvuston toi-
mintaan perustuva biologinen suodin. 
Molemmissa tapauksissa fosforin poisto 
tapahtuu kemiallisesti fosforinsaostus-
kemikaalilla. Laitepuhdistamot vaativat 
suhteellisen tasaisen tulokuormituksen, 
joten ne eivät sovi kesämökeille.

Laitepuhdistamoiden ylläpitoon pätee 
sama periaate kuin yksinkertaisempiin 
järjestelmiinkin, mutta niissä kiinteistön-
omistajan ymmärtämys puhdistamonsa 
prosessiyksiköistä ja säädöistä on erityisen 
tärkeää. Jatkuvan hyvän puhdistustulok-
sen edellytyksenä on kiinteistönomistajan 
aito kiinnostus puhdistamonsa hoitoon. 
Huoltosopimuksella voidaan varmistaa 
puhdistamotekniikan säännöllinen pe-
rushuolto.

Tärkeimmät käyttö- ja huoltotoimet 
laitepuhdistamoissa ovat: puhdistamon 
teknisen toiminnan seuraaminen, riittävä 
ylijäämälietteen poisto ja oikea fosforin-
saostuskemikaalin syöttö. Puhdistustu-
losta on hyvä seurata aistinvaraisesti näyt-
teenottokaivoon tulevasta vedestä, jossa 
tulisi olla mahdollisimman vähän kiin-
toainetta, sameutta ja hajua. Panospuh-

Erittäin hyvä

distamoiden prosessin kuntoa voi lisäksi 
seurata mittalasissa tai muussa vastaavas-
sa astiassa tehtävällä ilmastuslietteen las-
keutuvuuskokeella. 

Jätevesien puhdistuksessa biologinen 
toiminta on tärkeä osa prosessia, ja 
puhdistusta tekevät mikrobit ovat 
herkkiä erilaisille liuottimille ja koti-
taloudessa käytetyille puhdistusaineille. 

Esra Marvin, jätevesineuvoja
Hannele Havansi, jätevesineuvoja

Jari Männynsalo, ympäristöasiantuntija 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry

Erittäin hyvä Hyvä

Kuvat: Jari Männynsalo

Harmaan veden saostuskaivon T-haara. 
Kuva: Asko Särkelä

Ilmastuslietteen laskeutuskoe
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 ymijoen vesi ja ympäristö ry:n haja- 
 jätevesien neuvontahanke Neuvo vie 
tietoa kiinteistöille ja tapahtumiin. Avuk-
si on perustettu jätevesineuvola.

Kesäkuun alussa käynnistyneen hank-
keen tehtävänä on tarjota riippumatonta 
ja maksutonta kiinteistökohtaista jäteve-
sineuvontaa toiminta-alueellaan vuoden 
2013 loppuun asti. Alue käsittää Kymen-
laakson kokonaisuudessaan, Päijät-Hä-
meestä Sysmän, Hartolan ja Heinolan 
sekä Etelä-Karjalasta Luumäen ja Suo-
menniemen. 

Neuvontatyötä rahoittavat Kaakkois-
Suomen ja Hämeen ELY-keskukset Eu-

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n 
hajajätevesien neuvontahanke kestää 
vuodet 2011-2013. Nettisivut ovat 
osoitteessa http://neuvohanke.fi.

Liikkuva jätevesineuvola

roopan maaseudun kehittämisen maata-
lousrahastosta. 

Neuvonnassa pyritään keskittymään 
yhteen kylään kerrallaan, jolloin resurssit 
saadaan mahdollisimman tehokkaaseen 
käyttöön. Kiinteistökohtaisesti neuvot-
tavat alueet sovitaan yhteistyössä kunti-
en kanssa. 

Käynneistä ilmoitetaan kiinteistön-
omistajille etukäteen kirjeitse, ja asuk-
kaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. 
Kirjeessä olemme lähettäneet paitsi il-
moituksen tulevasta käynnistä, myös esi-
täytetyn kunnan oman selvityslomakkeen 
sekä hankkeen esitteen. Neuvontakäyn-

neissä panostetaan erityisesti asiantunte-
mukseen ja alueellisiin erityispiirteisiin.

Kiinteistökohtaisen neuvonnan lisäksi 
osallistumme aktiivisesti paikallisiin ta-
pahtumiin, joista voidaan mainita esimer-
kiksi Hapanvellimarkkinat Virolahdella 
ja Lähiruokamessut Elimäellä. Olemme 
myös osallistuneet kyläyhdistysten tilai-
suuksiin ja tarvittaessa autamme niiden 
järjestämisessä. 

Hankkeen toimesta on myös perustet-
tu jätevesineuvola, joka on avoinna kes-
kiviikkoisin klo 10-14 Kymijoen vesi ja 
ympäristön toimistossa Kouvolassa. Tar-
vittaessa neuvola kiertää eri paikkakun-
nilla. 

Ympäristöviikolla syyskuussa neuvola 
kiersi Päijät-Hämeen kirjastoissa. Neuvo-
lassa ovat tarjolla neuvojan palvelut sekä 
esite ym. materiaalia. Talvella neuvola 
kiertää vuoroviikoin koko hankealueella. 

Neuvon nettisivuille on koottu mah-
dollisimman kattavasti tietoa toiminta-
alueen kuntien jätevesien käsittelyvaati-
muksista, järjestelmien suunnittelijoista, 
rakentajista ja loka-alan kuljetusyrityksis-
tä (yhteystiedot täydentyvät koko ajan). 
Tietoa-osion materiaalia ja linkkilistaa 
kehitetään jatkuvasti, jotta siitä olisi mah-
dollisimman paljon hyötyä kaikille tiedon 
tarvitsijoille. 

Maija Lehtomäki, projektipäällikkö 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Jätevesineuvoja Mikko Teräväinen arvioimassa imeytyskenttää. Kuva: Henri Koponen
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 eskusteluissa jätevesijärjestelmien  
 uusimiskustannuksista vilisee usein 
summia 10 000 euron ja 15 000 euron vä-
lillä. Monia jätevesijärjestelmiä on myy-
ty ja asennettu tällaisilla kustannuksil-
la, mutta jätevesiremontti on kuitenkin 
useimmissa tapauksissa toteutettavissa 
huomattavasti edullisemmin. 

Yleensä ekologiset tai käymälävedet 
ja harmaat vedet erottelevat jätevesijär-
jestelmät ovat edullisimpia investointi- ja 
ylläpitokustannuksiltaan. Olipa kiinteis-
tölle asennettava jätevesijärjestelmä min-
kälainen tahansa, ovat yli 8000 euron 
investointikustannukset asennuksineen 
normaalikokoisissa kotitalouksissa yleen-
sä ylimitoitettuja tai ylihinnoiteltuja.

Aina ei tarvita suurta remonttia
Uudistus- ja tehostamistarpeessa ovat eri-
tyisesti pelkät sakokaivojärjestelmät, joita 
on arviolta puolessa niistä kohteista, joi-
ta puhdistusvaatimus koskee. Uudistami-
nen on mahdollista toteuttaa kiinteistöstä 
riippuen yleensä 3000–8000 eurolla.

Muissa kohteissa riittävät usein har-
maavesijärjestelmän tehostaminen tai 
pienet korjaustoimet. Kustannukset jää-
vät tällöin normaalisti alle 3000 euron. 
Alta viidenneksessä vakituisesti asutuista 
kiinteistöistä nykyinen järjestelmä täyttää 
jo vaatimukset ja edellyttää lähinnä ylläpi-
totoimia. Suuressa osassa loma-asunnois-
takaan ei tarvita erityisiä toimia jätevesi-
määrän ollessa vähäinen.

Jätevesijärjestelmän uudistamiseen on 
haettavissa talousjätevesiavustusta ja ko-
titalousvähennystä verotuksessa.

Ekologisuus ja erottelu kunniaan
Jätevesijärjestelmän teknisen toimivuu-
den lisäksi ratkaisevaa on, pystyykö ja si-
toutuuko kiinteistönomistaja käytännössä 
pitämään järjestelmänsä toimintakun-
toisena. Tällä hetkellä varmatoimisim-
mat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestel-
mät käymäläjätteille ovat umpisäiliöt tai 
ekologiset, ravinteiden uudelleen käytön 
mahdollistavat kuivakäymälät. Oikein 
hoidettuina tällöin saadaan käymäläjä-

Jätevesiremontti 
voidaan tehdä 
kohtuullisin 
kustannuksin

Menetelmien aggressiivinen markkinoiminen ja myyminen sekä epäselvyydet jätevesijärjestelmien toimivuudessa 
ovat vaikeuttaneet haja-asutusalueen jätevesiasetuksen toimeenpanoa. Jätevesiremontti on kuitenkin toteutettavissa 
yleensä kohtuullisin kustannuksin ja varmatoimisilla järjestelmillä.

tevesien haitallinen vaikutus poistettua 
omalta alueelta. Harmaiden vesien käsit-
tely on järkevää hoitaa erillään kevyellä 
maaperäkäsittelyllä tai harmaavesisuo-
dattimella.

Käymäläjätevesien ja harmaiden vesi-
en erottelu onkin järkevää aina, kun kiin-
teistön putkitusratkaisu sen mahdollistaa. 
Tällöin harmaiden vesien käsittelyssä voi-
daan usein käyttää vanhaa sakokaivojär-
jestelmää apuna. Jos kiinteistön kaikki 
jätevedet menevät samaan putkeen, ovat 
jätevesien käsittelyvaihtoehtoina maape-
räkäsittely tai pienpuhdistamo. 

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestel-
män toimivuus edellyttää kiinteistön-
omistajalta aina perehtymistä järjestel-
män toimintaperiaatteeseen, toiminnan 
seuraamista ja sitoutumista järjestelmän 
ylläpitoon ja huoltoon. 

Juha Niemi, limnologi
Tero Myllyvirta, toiminnanjohtaja

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilman-
suojeluyhdistys ry

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu-
yhdistyksellä on käynnissä neuvonta- ja tiedotushanke 
Jätevesiasetuksen toteutus järkevästi. Hanketta rahoittavat 
Lapinjärven, Loviisan, Mäntsälän, Orimattilan ja Sipoon 
kunnat ja hanke saa maakunnan kehittämisrahaa Uuden-
maan liitolta. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun asti. 
Hanke pyrkii viemään haja-asutusalueen jätevesiasetusta 
läpi järkevällä ja kestävällä tavalla.

K

Kuva: Valonia
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 onien elektroniikkateknologiassa  
 käytettävien raaka-aineiden hupene-
misesta ollaan syvästi huolissaan ja niiden 
kierrättämiseen on alettu etsiä ratkaisuja. 
Europiumin, neodyymin ja monien mui-
den maametallien harvinaistuminen on 
kuitenkin pieni huoli suhteessa siihen, 
että ravinnontuotannon kannalta elin-
tärkeän fosforin louhittavat varannot al-
kavat huveta. 

Fosfori on alkuaine, jota ei voi syn-
teettisesti valmistaa. Uusimpien arvioi-
den mukaan fosforin tunnetut varannot 
riittävät enää 30-80 vuodeksi. Fosfori on 
avainaineena kaikissa lannoitteissa ja si-
ten suoranaisesti kytkettynä ihmiskun-
nan ravinnontuotantoon. Raaka-aineen 
saannin vaikeutuessa kerrannaisvaiku-
tukset näkyvät lannoitteiden hinnan ja 
ruoantuotannon kallistumisena sekä kau-
emmas katsottuna suoranaisena ravinto-
kriisin uhkana, jos fosforia ei aleta kier-

rättää laajemmassa mittakaavassa.
Kestävästä kehityksestä puhuminen 

on ollut jo pitkään ympäristönsuoje-
lun suosikkimantra, mutta silti fosforin 
kierrätystä ei ole otettu huomioon esi-
merkiksi jätevesien käsittelysäännöstöjä 
tehtäessä. Ihmisen syömän ravinnon si-
sältämästä fosforista noin 98 % siirtyy 
suoraan ulosteisiin ja virtsaan ja poistuu 
jätevesien mukana ravinnekierrosta. Kal-
lisarvoista fosforia huuhdotaan kirjaimel-
lisesti alas vessanpöntöstä.

Fosfori voidaan kierrättää
Fosfori sekä muut virtsan ja ulosteiden 
sisältämät ravinteet olisivat kuitenkin jo 
nyt kierrätettävissä takaisin lannoitteek-
si ravinnontuotantoon suosimalla eko-
logisia käymälävaihtoehtoja ja tuomalla 
samanlainen ajattelu myös yhdyskuntien 
jätevesien käsittelyyn. 

Esimerkiksi nykyisen haja-asutusalu-

Fosforin tuhlailu on lopetettava
Maapallon fosforivarat ovat hupenemassa. Lannoitteiden tärkeä raaka-aine voitaisiin ottaa talteen jätevesistä 

ja ehkäistä samalla vesien rehevöitymistä.

een jätevesiasetuksen teknologianeutraa-
li lähestymistapa asettaa kaikki jätevesi-
en käsittelyvaihtoehdot samalle viivalle, 
vaikka ekologiset ja kestävän kehityksen 
mukaiset vaihtoehdot ovat kiistatta paitsi 
ympäristönsuojelullisesti myös taloudelli-
sesti edullisimmat. 

Tehokas fosforin talteenotto olisi 
myös avain vesistöjen rehevöitymison-
gelmiin. Fosforin kierrättämisessä meillä 
olisi opittavaa kehitysmaista: esimerkik-
si Intian Tamilnadussa kaupallinen vessa 
maksaa jokaiselle virtsan ja ulosteen luo-
vuttajalle.

Tero Myllyvirta, toiminnanjohtaja
Mikael Henriksson, biologi

Juha Niemi, limnologi
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 

ilmansuojeluyhdistys ry

M

Arvokkaita ravinteita lietelantasäiliössä Vihdissä. Kuva: Sakari Alasuutari / Vastavalo
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 aja-asutuksen jätevesien niukka- 
 resurssiset käsittelykonseptit (Masu) 
-hankkeessa arvioidaan erilaisten jäteve-
sijärjestelmien kokonaistehokkuutta ja 
koko elinkaaren aikaisia ympäristövai-
kutuksia. Laboratorio- ja kenttätutki-
muksissa painotetaan hygieniariskin mi-
nimointia ja niukkaresurssisten kuten 
erottelevien menetelmien kehitystyötä. 

Järjestelmien toimivuudesta on käyty 
monitahoista keskustelua. Käytännön ko-
keiden taustaksi Masu-hankkeessa koot-
tiin yhteen vuoden 2005 jälkeen tehtyjä 
selvityksiä, jotka koskivat eri tyyppisten 
jätevesijärjestelmien toimivuutta. Yh-
teenvedossa käytettiin analyysitulok-
sia SYKE:n, vesiensuojeluyhdistysten, 
Ruotsin lääninhallituksen ja Valonian te-
kemistä mittauksista.

Näin saatiin tarkasteltavaksi kaikkiaan 
489 mittaustulosta 96 kohteesta. Tuloksia 
ei tarkasteltu järjestelmäkohtaisesti, vaan 
eri puhdistamotyyppien tuloksia vertail-
tiin keskenään. Yhteenvedossa suurin 
osa mittaustuloksista oli panospuhdista-
moilta, joita oli kaikkiaan 317; maasuo-
dattamoista mittaustuloksia oli 88, maa-
suodattamoista jälkisuodatuksella 42 ja 
biosuotimista 42 kappaletta. 

Panospuhdistamoja on testattu viime 
vuosina paljon, koska ne ovat olleet mark-
kinoilla lyhyen aikaa ja toisaalta maaperä-
käsittelystä on jo paljon aikaisempaa tut-
kimustietoa (mm. Hiltula ja Lakso 1996).

Maasuodattamot toimivat 
tasaisimmin
Keskiarvoista ja keskihajonnoista voi-
daan todeta, että maaperäkäsittely toimii 
eri vaihtoehdoista tasaisimmin tulosten 
vaihteluvälien jäädessä pieneksi (Kaaviot 
1, 2 ja 4). Perinteisissä maasuodattamois-
sa käsitellyn veden fosforipitoisuudet oli-
vat suurempia kuin tehostetuissa suodat-
tamoissa, joissa keskiarvoksi saatiin alle 
3 mg/l. Jälkisuodatuksella varustettujen 

Masu-hankkeessa koottiin yhteen ja vertailtiin tutkimustuloksia 
haja-asutuksen jätevesijärjestelmien toimivuudesta.

maasuodattamojen tulokset olivat fos-
forin osalta samalla tasolla tehostettujen 
suodattamojen kanssa. Suodattamot, jois-
sa lähtevän veden fosforipitoisuus oli yli 5 
mg/l, koostuivat pääosin vanhoista koh-
teista tai niissä sakokaivoa ei ollut tyhjen-
netty riittävän usein. 

Typen ja orgaanisen aineksen käsitte-
lyssä maaperäkäsittelyvaihtoehdoista saa-
tiin myös parempia tuloksia kuin muis-
ta käsittelymenetelmistä. Kokonaistypen 
vaihteluväli oli suuri kuten muillakin kä-
sittelymenetelmillä, mutta orgaanisen ai-
neksen osalta maaperäkäsittely näyttää 
toimivan erittäin hyvin. Huomionarvois-
ta on, että fosforin jälkikäsittely nostaisi 
jonkin verran orgaanisen aineksen pitoi-
suuksia.

Perinteisten maasuodattimien tulok-
sista nähdään, että todennäköisesti maa-
suodattamojen alhaiset happipitoisuudet 
parantavat typpireduktiota fosforireduk-
tion kustannuksella ja suuremmilla hap-
pipitoisuuksilla fosforireduktio kasvaa 
pienentäen typpireduktiota. Typen poisto 
vaatii toimiakseen vähähappista vaihetta, 
kun taas fosforia vapautuu hapettomissa 
olosuhteissa kemiallisten reaktioiden seu-
rauksena.

Vuoden 2005 jälkeen tehdyt maasuo-
dattamojen analyysitulokset ovat hyvin 
linjassa aiempiin tutkimuksiin. Huomioi-
tavaa tuloksissa on myös se, että testissä 
mukana olleet maasuodattamojärjestel-
mät olivat pääosin uusia. 

Panospuhdistamoissa 
suurta vaihtelua
Suuri osa panospuhdistamoista toimii tu-
losten perusteella varsin epätasaisesti, ja 
sama puhdistamo voi eri näytteenotto-
kerroilla antaa toisistaan hyvinkin poik-
keavia tuloksia. Esimerkiksi lähtevän jä-
teveden fosforipitoisuus saattoi vaihdella 
usealla puhdistamolla alle 1 mg/l ja yli 
10 mg/l välillä. Myös typen ja orgaani-
sen aineen pitoisuudet vaihtelivat paljon. 

Mikäli jonkun muuttujan pitoisuudet 
olivat panospuhdistamoissa korkeat, se 
vaikutti yleensä samansuuntaisesti myös 
muihin muuttujiin, toisin kuin maasuo-
dattimilla. Eniten muiden pitoisuuksien 
tuloksiin vaikuttaa orgaanisen aineen pi-
dättyminen. 

Mittaustuloksien mukaan puhdista-
moissa, joiden BOD7-päästöt olivat alle 
45 mg/l, olivat fosforipäästöt keskimää-
rin 66 % ja typpipäästöt 38 % pienemmät 
verrattuna tapauksiin, jossa BOD7-pitoi-
suus oli yli 45 mg/l. Orgaanisen aineen 
korkeat pitoisuudet taas liittyvät yleensä 
kiintoaineen karkaamiseen panospuhdis-
tamolta. Syynä tähän on yleensä epäon-
nistunut selkeytysvaihe ilmastuksen jäl-
keen, joka voi johtua saostuskemikaalin 
annostelusta tai liian lyhyestä laskeutus-
ajasta.

Kun lähtevän fosforin pitoisuus oli yli 
10 mg/l, vika liittyi useimmiten saostus-
kemikaaliin tai kuolleeseen aktiiviliettee-
seen (Kaavio 3). Kahdeksassa tapaukses-
sa 18:sta kemikaalinsyöttö ei toiminut tai 

Savonia-amk:n koordinoiman Tekes-rahoitteisen Masu-hankkeen toteuttaa viisi 
tutkimusorganisaatiota sekä kymmenen muuta toimijaa, joista yksi on Savo-Karjalan 
vesiensuojeluyhdistys ry. Hanke alkoi vuonna 2009 ja päättyy vuoden 2011 lopussa.

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys on osallistunut useisiin tutkimus- ja kehit-
tämishankkeisiin, joissa on tarjottu täydennyskoulutusta jätevesisuunnittelijoille, 
selvitetty maasuodattamoiden toiminnan tehostamista, laadittu haja-asutusalueiden 
jätevesihuollon yleissuunnitelmia sekä toteutettu neuvontaa.

H

Jätevesijärjestelmät vertailussa
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kemikaali oli loppu ja myös kahdeksassa 
tapauksessa 18:sta aktiiviliete oli toden-
näköisesti kuollut. Jos otetaan nämä 16 
kemikaalin syötön ongelman tai kuolleen 
aktiivilietteen tapausta pois, laskee lähte-
vän fosforin keskiarvo tasolle 3,0 mg/l ja 
keskihajonta tasolle 2,9. Tällöin päästään 
samoihin arvoihin maasuodattamoiden 
kanssa. 
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Aktiivinen seuranta ja 
huolto tarpeen
Jotta hyviäkin tuloksia antaneiden pa-
nospuhdistamojen toiminta saataisiin 
tasaisemmaksi ja luotettavammaksi, on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti saos-
tuskemikaalin syötön toimivuuteen, ak-
tiivilietteen elossa pitämiseen sekä jälki-
selkeytyksen onnistumiseen. Tämä vaatii 
aktiivisuutta puhdistamon omistajilta. 

Laitepuhdistamojen toiminnan var-

mistaminen vaatii tiheää toiminnan seu-
rantaa sekä säännöllistä ja ammattitaitois-
ta huoltoa. Maasuodattamojen toiminnan 
edellytyksenä ovat toimiva ja huollettu 
saostussäiliö sekä ikääntyneiden suodat-
tamojen uusiminen. Masu-hankkeen tu-
lokset julkistetaan hankkeen päättyessä, 
jolloin on saatavilla tietoa eri puhdistus-
menetelmien kokonaisvaikutuksista.

Ville Matikka, projekti-insinööri
Savonia-amk

Kaavio 3: Panospuhdistamoiden huonoimmat fosforitulokset johtuivat 
yleensä kemikaalinsyötön ongelmista tai kuolleesta aktiivilietteestä.

Kaavio 1: Tulokset osoittavat, että maaperäkäsittely poistaa fosforin 
tasaisen tehokkaasti.

Panospuhdistamot

Keskiarvo Keskihajonta

Eri puhdistamotyypeiltä lähtevän veden 
fosforin keskiarvot ja -hajonnat (mg/l)

Biosuotimet Maasuodattamot MS-Jälkisuodatin

4,6

8,7

4,5 4,7

3,4 3,1 2,8 3,3

Kaavio 2: Typen poistossa biosuotimet pääsevät lähes maaperäkäsit-
telyn tasolle.

Panospuhdistamot

Keskiarvo Keskihajonta

Eri puhdistamotyypeiltä lähtevän veden 
typen keskiarvot ja -hajonnat (mg/l)

Biosuotimet Maasuodattamot MS-Jälkisuodatin

66,4

38,7

48,0

26,0

45,9

26,3

39,9

21,5

Kaavio 4: Maaperäkäsittely poistaa orgaanista ainesta tehokkaammin 
kuin muut menetelmät. 

Panospuhdistamot

Keskiarvo Keskihajonta

Eri puhdistamotyypeiltä lähtevän veden 
orgaanisen aineen keskiarvot ja -hajonnat (mg/l)

Biosuotimet Maasuodattamot MS-Jälkisuodatin

22,3

41,7

23,1

42,4

5,4 7,1

16,8

22,8

Eri puhdistamotyyppien puhdistetun 
veden fosforinpitoisuudet
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- Juuri nyt Kemiönsaaren kunnassa kes-
kustellaan puhdistamoratkaisusta, joka 
täytyy tehdä lähivuosina. Suunnitelma 
päästää puhdistamovedet merenlahteen 
on saamassa vaihtoehdon, jossa peruste-
taan jätevesikosteikko, sanoo Annalena 
Sjöblom.

Kunnan päättäjät ovat tutustuneet 
Ruotsissa toimiviin jätevesikosteikkoi-
hin, jotka ovat samalla virkistys- ja lintu-
alueita. Aidalla on suljettu vain kosteikon 
alkupää, mihin jätevedet johdetaan.

Ruotsissa kosteikot hyväksytään osak-
si puhdistusmenetelmää toisin kuin Suo-
messa. Meillä kosteikko katsotaan vain 
purkupaikaksi ja puhdistustavoitteet pi-
tää saavuttaa puhdistamossa. Kosteikko-
jen perustaminen on Suomessa ylimääräi-
nen kustannus toisin kuin naapurimaassa.

Korkeat kustannukset estivät Sjöblo-
min mukaan kierrätysratkaisujen synnyn 
hankkeessa, jossa tavoiteltiin uusien vesi-
osuuskuntien perustamista Turunmaalle. 
Hanke Avlopp I kretslopp kehitti vuosina 
2008-2010 saariston kyliin kuusi erilaista 
jätevesiratkaisua eri kokoisiin kyliin ja eri-
laisiin oloihin. 

- Kahdeksan uutta vesiosuuskuntaa 
syntyi, mutta kierrätys ei toteutunut, ker-
too Sjöblom, joka toimi hankkeen projek-
tipäällikkönä.

Kuivakäymälät yleistyvät
Kuivakäymälät ovat Sjöblomin mukaan 
jo yleisiä saariston vapaa-ajan asunnois-
sa. Vakituisissa asuintaloissa niitä on joi-
takin kymmeniä.

2000-luvun alkupuolella Sjöblom veti 

Alhagenin jätevesikosteikko Nynäshamnin kunnassa Ruotsissa. Kosteikko poistaa tehokkaasti typpeä. 
Kuva: Annalena Sjöblom

Raportti Avloppp I kretslopp – avloppslösningar för byar I den åboländska skär-
gården nettiosoitteessa http://media.kimitoon.fi/dynamic/forvaltning/pdf/

Avlopp_i_kretslopp_2011_webb1.pdf

Annalena Sjöblom: Västanfjärd – utsläppsfri kommun, Västanfjärd – päästötön 
kunta, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 1/2005,  
www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=129160&lan=fi

Tietoja kuivakäymäläratkaisuista Käymäläseura Huussi ry, www. huussi.net

Ravinteet kiertoon saaristossa

Annalena Sjöblom on perehtynyt saaristokyliin sopiviin jätevesien kierrätysmalleihin.

Päästötön kunta -projektia nykyisin Ke-
miön kuntaan kuuluvassa Västanfjärdis-
sä. Kymmeneen koetalouteen sijoitettiin 
kuivakäymälä tai erotteleva käymälä.

Tavoitteena oli kannustaa ottamaan 
käyttöön peras ekologinen ratkaisu ta-
lousjäteveden käsittelylle. Jätevesien 
ravinteet haluttiin käyttää uudelleen 
viemällä ne takaisin viljelysmaille. Väs-
tanfjärdiin perustettiin muun muassa 
kunnallinen virtsasäiliö, josta viljelijät 
voivat ottaa vanhennettua virtsaa pelloil-
leen hyötykäyttöön.

Hanke herätti paljon julkisuutta ja koe-
taloudet olivat valintoihinsa pääosin tyy-
tyväisiä. 

- Kaiken kaikkiaan, mitä yksinkertai-
sempi käymäläratkaisu sitä toimivampi 
lopputulos, Sjöblom summaa kokemuk-
sia.

Kaiken lähtökohtana on se, että Itä-
merta ei pilattaisi lisää päästämällä sinne 
jätevesiä. Ne sisältävät arvokkaita ravin-
teita, typpeä ja fosforia, jotka kannattaa 
käyttää hyödyksi maataloudessa ja korva-
ta niillä keinolannoitusta, hän muistuttaa.

Ritva Kupari

Projektipäällikkö Annalena Sjöblom 

edistää kuivakäymälöiden ja erottele-

vien jätevesiratkaisujen rakentamista 

Turunmaan saaristoon.
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Hankkeet etenevät rinnan 

Jätevesien purkuoja Oulaisissa keväällä 2011. 
Koulun saostussäiliön vedet johdetaan avo-
ojaan. Parannustoimet ovat tarpeen. 
Kuva: Heikki Yliniemi

Kysy rohkeasti – neuvomme näppärästi 
- mottona Pohjanmaalla

Länsirannikolla, kolmen Pohjanmaan maakunnan alueella toimii sangen kattava haja-
jätevesihankkeiden verkosto.  Hankkeet on pääosin rahoitettu maaseudun kehittä-
misrahaston kautta kanavoidulla EU-rahoituksella.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
tukee hankkeita mahdollisuuksien mukaan.

Siten hajajätevesitiedotusta ja -neuvontaa on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n 
toiminta-alueella hyvin saatavilla, vaikka yhdistyksellä ei ole omia hankkeita. Yhteis-
työtä tehdään alueella toimivien jokineuvottelukuntien ja -työryhmien kautta sekä 
osallistumalla tarpeen mukaan hankkeiden tilaisuuksiin. Myös Liiton hajajätevesi-
esitteitä on jaettu hankkeiden kautta asukkaille.

Kuntien mahdollisuudet riittävään neuvontaan ja tiedotukseen ilman hankkeiden 
tuomaa lisäresurssia ovat vähäiset. Tavoitteena onkin saada alueelle ympäristömi-
nisteriön pilotointirahaa vahvistamaan hankeverkostoa ja turvaamaan neuvonta- ja 
tiedotushankkeiden jatkuvuus.

Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ympäristöministeriön rahoittaman jäte-
vesineuvonnan pilottihankkeen vetäjänä 
Pohjois-Pohjanmaalla on ProAgria Oulu, 
jolla on yhden osa-aikaisen hankevetäjän 
lisäksi käytettävissään seitsemän jätevesi-
neuvojaa. Yhtä lukuun ottamatta neuvo-
jat ovat hankekuntien alueilta ja kokeneita 
jätevesiin ja niiden käsittelyyn liittyvissä 
tekniikoissa. 

Hankkeeseen kuuluvat Haapavesi, 
Oulainen, Pyhäntä ja Siikalatva. Kuntien 
läpi virtaavat Pyhäjoki, Siikajoki ja Lamu-
joki, joiden rannoilla on vapaa-ajan asu-
tusta. Näissä kunnissa on myös muutama 
järvi, joilla on paljon vapaa-ajan asutusta 
ja muuta virkistyskäyttöä. Asukkaita alu-
eella on noin 23 000. 

Pohjois-Pohjanmaalla on mm. näissä 
kunnissa meneillään myös Tiedottamal-
la parempaan vesien tilaan -hanke, jota 
koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus. Nämä kaksi hanketta ovat yhdistä-
neet voimavarojaan ja etenevät keskitetys-
ti yhdessä. Hankekuntien viranomaisiin 
kuuluu viisi rakennustarkastajaa, yksi ym-
päristötarkastaja ja yksi ympäristösihteeri.

Elokuun loppuun mennessä hankealu-
een kylissä on järjestetty seitsemän tiedo-
tustilaisuutta, joihin on osallistunut noin 
90 asukasta. 

Kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä 
on pyydetty tähän mennessä varovaises-
ti, noin 35 kertaa, joista parikymmentä 
pyyntöä on tullut elokuun aikana. Neu-
vontakäyntejä on mainostettu paikallis-
lehdissä, kuntatiedotteissa, tonkkapos-
tissa, kauppojen seinillä, nettisivuilla ja 
radiossa. Lisäksi neuvontakäynneistä on 
ollut lehtijuttu ja lisää on tulossa. 

Odotettavissa vilkastuvaa
Varovainen kiinnostus kesän aikana joh-
tunee osittain lomista ja osittain viljelijöi-
den kiireistä. Osa varovaisuudesta tuntuu 
johtuvan myös negatiivisesta asenteesta ja 
odotuksesta, että ”vielä se muuttuu kui-
tenkin”. Hankkeen vetäjät kertovat, että 
jätevesineuvonnan kysyntä on vilkastu-
nut syksyn mittaan. 

Hankealueen kunnissa vesijohtove-
si tulee 80–90 %:iin asuinkiinteistöistä, 

Jätevesineuvonnan valtakunnallinen pilottihanke ja alueellinen tiedotushanke ovat yhdistäneet 
voimansa Pohjois-Pohjanmaalla.

mutta järjestetyn jätevesiviemäröinnin 
ulkopuolella on vielä 20–30 % kiinteis-
töistä. Kunnissa on useita hankkeita, jois-
sa kunnallinen jätevesiviemäröinti ulote-
taan asuinalueille lähivuosina. 

Tunnusomaista on, että kaikkia viemä-
röityjäkään alueita ei ole vielä määrätty 
vesihuoltolain mukaiseksi jätevesiviemä-
röinnin toiminta-alueeksi. Hankealueen 
kunnissa ei ole voimassa olevia ympä-
ristönsuojelumääräyksiä. Yhteneväisten 
määräysten valmistelu on aloitettu niin, 
että kuntakohtaiset eroavaisuudet otetaan 
huomioon.

Suomen ympäristöopisto SYKLI jär-
jestää syksyllä Oulussa Haja-asutusalu-
eiden vesihuollon suunnittelijakoulu-
tuksen, joka tukee Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen toteuttamaa tiedotus-
hanketta Tiedottamalla parempaan vesi-
en tilaan ja käytännössä myös hajajäteve-
sipilottihanketta. 

Eeva Heiska, ympäristösihteeri
Oulaisten kaupunki
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Miten Kittilässä vuollaan kultaa?

Kultaa ei irroteta kalliosta hakuilla vaan erotellaan mutkik-
kaassa prosessissa, selvisi vierailulla Kittilän kultakaivokses-
sa. Kaivos tuottaa 5000 kiloa kultaharkkoja vuodessa.

Agnico-Eaglen Kittilän kultakaivosalue näytti portilta katsottuna 
tehdasalueelta isoine rakennuksineen ja savuineen. Kaivospiiri on 
apualueineen noin 850 hehtaaria ja Euroopan suurimpia kulta-
kaivoksia. Kahden avolouhoksen lisäksi louhitaan myös maan alla. 

Omia työntekijöitä on 400 ja lisäksi ulkopuolisia urakoitsijoi-
ta 150-200 henkilöä. Tuotanto käynnistyi vuoden 2008 lopulla. 
Kaivoksen eliniäksi on arvioitu ainakin 15 vuotta, mutta malmin-
etsintä on jatkuvaa toimintaa, joten elinikä voi pidentyä. 

Lapissa toimii lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia malminetsin-
täyhtiöitä. Koko Suomen valtaushakemuksista noin 75 % ja val-
tausalueista noin 60 % on Lapissa. 

Kulta on malmin sisällä niin pieninä hiukkasina, ettei sitä erota 
paljaalla silmällä. Ennen kuin kulta on saatu harkoiksi asti, takana 
on pitkällinen prosessi. 

Malmi louhitaan, murskataan ja jauhatetaan jopa alle 0,08 
mm:n raekokoon. Vaahdotusprosessissa malmista erotetaan kul-
taa sisältävät rikki- ja arseenikiisut. Kultaa sisältävät sulfidimine-
raalit hapetetaan painehapetuksella (autoklaavi). Sen jälkeen liet-
teessä vapaana oleva kulta liuotetaan syanidiliuotuksessa, mistä 
kulta otetaan talteen aktiivihiileen. Siitä kulta erotetaan happo-
pesussa, jonka jälkeen seuraavasta elektrolyysistä saatava kultaa 
sisältävä sakka sulatetaan ja valetaan kultaharkoiksi. 

Syanidiliuotuksen jäännöslietteestä syanidi tuhotaan kemialli-
sesti ennen rikastushiekka-altaalle johtamista ja vesi kierrätetään 
takaisin prosessiin eikä sitä johdeta ulos ympäristöön. 

Veden kierrätystä 
Prosessivettä Kittilän kaivoksen rikastamo ottaa läheisestä Seu-
rujoesta vuoden aikana keskimäärin 130-160 m3/h. Pääosa ri-
kastusprosessin käyttämästä vedestä on kuitenkin ns. kierrätys-
vettä, joka on rikastushiekan varastoaltailta palautettavaa pro-
sessivettä. 

Varastoaltaat ovat tiivispohjaisia, joten alueen pohjaveteen 
prosessivesiä ei pääse.

Kaivoksen ympäristöluvassa on tarkat, joen virtaamaan sido-
tut, prosessivesien jokeen johtamista koskevat määräykset. Lu-
vassa on myös määräykset ympäristön tarkkailusta, näytteiden 
otosta ja tulosten raportoinnista.

Kaivoksen ympäristöasioista vastaa kolme-neljä ympäris-
töalan ammattilaista. Näytteiden otosta huolehtivat kaivoksen 
sertifioitu näytteenottaja ja ulkopuolinen riippumaton näytteen-
ottaja. Näytteet analysoi ulkopuolinen riippumaton laboratorio. 

Lisäksi kaivos ottaa näytteitä omassa laboratoriossaan analy-
soitavaksi. Niiden avulla pyritään saamaan mahdollisimman no-
peasti tulokset, jotta mahdollisiin esim. raja-arvojen ylityksiin voi-
daan reagoida ensi tilassa.

Riitta Vilmilä, toiminnanjohtaja
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry

Kaivoksen piha muistuttaa tehdasaluetta. Kuva: Riitta Vilmilä

Ilmakuva Kittilän kaivosalueesta. Kuva: Hannu Vallas / Agnico-Eagle

Kittilän kaivoksella on kaksi avolouhosta. Kuvassa Suurikuusikon avolouhos. 
Kuva: Riitta Vilmilä
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Haasteena on saada lapset irti elektronisesta viihteestä ja ulos luon-
toon. Tätä varten Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuo-
jeluyhdistyksen alueelta on valittu joukko järviä, joilla nuorille anne-
taan mahdollisuus tutkia ja saada opettavia luontoelämyksiä. 

Järville on valmisteilla oppaita, joista löytyvät kaikki reittikuvauksis-
ta paikan päällä tehtäviin tutkimuksiin ja kokeisiin. Ennen kaikkea järvi-
oppaat sisältävät laajat kuvagalleriat kasveista ja eläimistä.

Hankkeen lopputuotteena jokaiselle järvelle valmistuu yksilöity 
opas. Oppaan avulla kävijä tietää tarkalleen, mistä hän Loviisan Pit-
käjärven rannalta löytää lihaa syövän kihokin tai mistä hänen kannat-
taa Hopjärven rannalta poimia rantakiviä ja ihailla niihin kiinnittyneitä 
nielujuotikkaita.

Opas kädessä opettajilta ja ryhmäohjaajilta ei puutu mielenkiintois-
ta kerrottavaa kasveista ja ötököistä. Löytämisen ilon kannustamina 

nuoret tutkijat laajentavat luonnontuntemustaan ja jokaisesta löyde-
tystä eliöstä tulee osa suurempaa kokonaisuutta. 

Järvioppaiden laadinnassa haasteita riittää, sillä oppaiden on täy-
tettävä opettajien tarpeita informatiivisesta faktatiedosta samalla kun 
niiden tulisi myös avautua nuoremmalle yleisölle. Se on tietynlainen 
Carl von Linnén ja Nalle Puhin symbioosi.

Hankkeen puitteissa järjestetyistä ympäristökasvatustilaisuuksista 
saatu palaute on poikkeuksetta ollut yksimielinen WOW! ja kiinnos-
tus tulevia järvioppaita kohtaan on suuri. Hankkeen rahoittaa Maa-
seudun kehittämisyhdistys SILMU ry.

Mikael Henriksson, biologi
Tero Myllyvirta, toiminnanjohtaja

Juha Niemi, limnologi
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys

Kato vesiskorpioni! Tutkijat työnsä ääressä. Kuva: Tero Myllyvirta

Järvioppaita Itä-Uudellamaalla
Hankkeessa Ihminen osana luontoa – ympäristönkasvatuksesta käytännön toimiin kunnostetaan järviä ja edistetään ympäristökas-
vatusta itäisellä Uudellamaalla. Oleellinen osa hanketta on kehittää lähivesistöjä areenoiksi ympäristökasvatusta varten.
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Käsikirja vesiosuuskuntien 
osakkaille
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys jakoi vuonna 2010 vesistöjen 
hajakuormituksen vähentämisavustuksen Kustavissa toimivan Kauris-
salon vesiosuuskunnan ja Turun ammattikorkeakoulun kesken. 

Turun AMK haki avustusta ravinnesieppo -hankkeelle ja Kauris-
salon vesiosuuskunta viemäriverkoston ja kiinteistöpumppaamoiden 
huolto ja käyttöohjekirja -hankkeelle. 

Kaurissalon vesiosuuskunta tuotti osakkailleen oppaan Vettä kraa-
nasta ja likavedet viemäriin – käsikirja vesijohdon ja paineviemärin 
käyttäjälle.

Vesiensuojeluyhdistys teetätti oppaan pohjalta yleisluontoisen kä-
sikirjan Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle – Vesijohdon ja painevie-
märin käyttö. Käsikirja on tarkoitettu asukkaille, jotka vesi- ja/tai vie-
märiosuuskunnan jäsenenä käyttävät kiinteistöllään osuuskuntamuo-
toisia vesihuoltopalveluja. 

Opas antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita siitä, mitä käyttä-
jän kannattaa ottaa huomioon vesijohtoa ja/tai viemäriä käytettäes-
sä. Vesiosuuskunnat edistävät omalla toiminnallaan haja-asutusalueen 
elinvoimaisuutta sekä, mikä parasta, tekevät tärkeää työtä hajakuor-
mituksen vähentämiseksi.

Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle – Vesijohdon ja paineviemärin 
käyttö on ladattavissa yhdistyksen nettisivuilta 
www.lsvsy.fi > julkaisut ja linkit.

Heidi Ilmanen, ympäristösuunnittelija
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Luontoyrittäjälle vesiensuojelupalkinto 
Biologi Mattias Kanckos sai Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vuoden 
2011 vesiensuojelupalkinnon ansiokkaasta, vesien- ja ympäristönsuoje-
lua edistävästä työstä. Palkinnon saajan kotijoki on Ähtävänjoki, jonka 
varrella hän on kasvanut ja retkeillyt pienestä pitäen. 

Kanckos on vajaan kymmenen vuoden aikana tehnyt lukuisia luon-
to- ja ympäristöalan inventointeja ja selvityksiä sekä suunnitellut ja to-
teuttanut vaellusreittejä. Kanckoksen perustama luontoalan yritys tar-
joaa selvitysten lisäksi monipuolisia luontoalan palveluita yrityksille ja 
asukkaille. 

Mattiaksen asiantuntevassa opastuksessa moni luontokohde on 
meloen tai lumikenkäillen avautunut osanottajille aivan uudella taval-
la, mikä on omiaan lisäämään lähiympäristön ja -vesistöjen arvostusta. 

Vattenvårdspris till en naturföretagare
Österbottens vatten och miljö rf:s vattenvårdspris tilldelades naturfö-
retagaren Mattias Kanckos för förtjänstfullt arbete som gynnar vatten- 
och miljövård. Esse å är pristagarens egna hemå, där han har vuxit och 
vandrat hela sitt liv.

Kanckos har under knappa tio år utfört otaliga natur- och miljöin-
venteringar och utredningar samt planerat och verkställt vandringsle-
der. Naturföretaget som Kanckos har grundat erbjuder förutom utred-
ningar även mångsidiga naturtjänster till företag och invånare. 

Tack vare Mattiaś  sakkunniga guidning under paddlingsturer och 
vandring med snöskor har många naturobjekt säkerligen öppnats för 
deltagarna på ett helt nytt sätt, vilket leder till en större uppskattning 
av närmiljön och –vattendrag. 

Eeva-Kaarina Aaltonen
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kuvateksti : Mattias Kanckos

Mattias Kanckos
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Uusi toiminnanjohtaja 
Kymessä
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n 
toiminnanjohtajana aloitti 15. 
syyskuuta hydrobiologi  Esa Kor-
keamäki.

Uusi toiminnanjohtaja 
Lounais-Suomeen
Lounais-Suomen vesiensuoje-
lyhdistyksen toiminnanjohtajaksi 
on 1.1.2012 alkaen nimitetty FM 
Joni Holmroos. Hän työskente-

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on saanut uusia toimihenkilöitä. Kenttämestari Jari Siltanen aloitti 
lokakuussa 2010. Tiia Palm tuli toimistoapulaiseksi huhtikuussa 2011, ja pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivi-
mäen määräaikainen työsuhde vakinaistettiin toukokuussa 2011.

Yhdistys muuttaa uusiin, remontoituihin toimitiloihin joulukuun alussa. Uusi osoite Lohjalla on Länsi-
Louhenkatu 31.

Anna-Liisa Kivimäki

Esa Korkeamäki Joni Holmroos

Tiia Palm

Jari Siltanen

Esa Korkeamäki on työsken-
nellyt aiemmin pitkään luontoon 
ja vesiluontoon liittyvissä EU-
hankkeissa. Viimeksi hän oli pro-
jektipäällikkö Kalakannat ja istu-
tusten kehittäminen -hankkees-
sa kehitysyhtiö Cursor Oy:ssä.

- Suurimmat haasteet uudes-
sa työssäni liittyvät alueen pape-
riteollisuuden rakennemuutok-
siin, jotka vaikuttavat vesiensuo-
jeluyhdistyksenkin toimintaan, 
Korkeamäki sanoo.

- Täällä on tehty hyvää ja 
hyödyllistä työtä. Toiminta on 
erittäin kiinnostavaa ja tulen hy-
villä mielin siihen mukaan.

Ritva Kupari

lee myös Lounais-Suomen vesi- 
ja ympäristötutkimus Oy:n toimi-
tusjohtajana vuoden alusta lähti-
en.

Tätä ennen Holmroos työs-
kenteli Raision-Naantalin vesilai-
toksen johtajana.

- Merkittävä ongelma on Lou-
nais-Suomen jokien Saaristome-
ren merialueille aiheuttama kuor-
mitus. Haastetta riittää siinä, mi-
ten kuormitusta voi vähentää, 
Holmroos sanoo.

Ritva Kupari

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry muuttaa joulukuussa. Kuvassa Länsi-Louhenkatu 31:n uudet toimitilat 
Lohjalla.

Uusia työntekijöitä Lohjalla
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Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry /
Föreningen vatten- och luftvård för 
Östra Nyland och Borgå å rf
Runeberginkatu 17 / Runebergsgatan 17  
06100 Porvoo/Borgå
p. 040 5112 216
faksi (09) 5202 210
www.vesi-ilma.fi 

Kemijoen vsy ry
c/o Riitta Vilmilä
Kurjenmutka 5
96900 Saarenkylä 
p. 040 5131 967
riitta.vilmila@pp.inet.fi

Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry
Hatanpäänkatu 3 B, PL 265
33101 Tampere
Hämeenlinnan laboratorio
Kutalantie 5, PL 118
13101 Hämeenlinna
p. (03) 246 1111
faksi (03) 246 1200
www.kvvy.fi

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
p. (05) 5445 920  
faksi (05) 3202 259
www.kymijoenvesijaymparisto.fi

Lounais-Suomen vsy ry /
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristö-
tutkimus Oy 
Telekatu 16, 20360 Turku
p. (02) 2740 200
faksi (02) 2381 838
www.lsvsy.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry /
Västra Nylands vatten och miljö rf
Tehtaankatu 26 / Fabriksgatan 26
1.12. 2011 alkaen Länsi-Louhenkatu 31 / 
Västra-Louhigatan 31
PL / PB 51, 08010 Lohja / Lojo
p. (019) 323 623, faksi (019) 325 697
www.luvy.fi
Raaseporin toimipiste /  
Servicepunkten i Raseborg
Raaseporintie 9 / Raseborgsvägen 9 
10 600 Tammisaari / Ekenäs

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Österbottens vatten och miljö rf
Strengberginkatu 1 / Strengbergsgatan 1
PL/PB 87, 68601 Pietarsaari / Jakobstad
p. (06) 7244 848
faksi (06) 7851 216
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa

Saimaan vsy ry / 
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Hietakallionkatu 2
PL 17, 53851 Lappeenranta
p. 020 7790 470
faksi 020 7790 479
www.svsy.fi

Savo-Karjalan vsy ry /
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
p. (017) 2647 200 tai 0500 848171
faksi (017) 2647 217
Joensuun laboratorio
Jokikatu 8, 80220 Joensuu
www.skvsy.fi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy ry
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki
p. (09) 2727 270    
faksi (09) 2410 340
www.vhvsy.fi

Suomen vesiensuojeluyhdistykset
www.vesiensuojelu.fi

Tilaa Aquarius lähimmästä vesiensuojeluyhdistyksestä

Eikö Aquarius tule vielä sinulle? Voit tilata lehden lähimmästä vesien- 
suojeluyhdistyksestä tai Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:stä. 

Yhteystiedot näet tältä sivulta.


