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KIINTEISTÖN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY
HAJA-ASUTUSALUEELLA
1 TAUSTAA
Jokaisen kuntalaisen tulisi tietää omien toimiensa ympäristövaikutukset. Tähän on velvoite
ympäristönsuojelulaissa (5 §). Asumisen itsessään on toimintaa, josta aiheutuu
ympäristövaikutuksia, esimerkiksi kiinteistöllä syntyvistä jätevesistä. Suomessa harvan
asutuksen takia on vesihuoltolaitosten viemäriverkostoihin liittymättömissä kiinteistössä
asuvien osuus noin miljoona henkilöä eli noin 20 % koko väestöstä. Vesihuoltolaitoksen
viemäriverkostoon liittymätön asukas kuormittaa keskimäärin kuusi kertaa enemmän
vesistöä kuin verkostoon liittynyt asukas, joten jätevesien puhdistukseen haja-asutusalueilla
tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Haja-asutusalueilla syntyvien haittojen torjumiseksi on annettu talousjätevesien käsittelyä
koskevat valtakunnalliset määräykset valtioneuvoston asetuksella (542/2003). Asetus tuli
voimaan 1.1.2004. Talousjätevedellä tarkoitetaan kiinteistöjen vesikäymälöistä, keittiöstä ja
pesutiloista syntyvää tai vastaavista tiloista (mm. karjatilojen maitohuoneet) peräisin olevaa
jätevettä. Asetus koskee viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä.
Asetuksen mukaan jäteveden käsittelyn tulee puhdistaa jäteveden orgaanisesta aineesta 90
%, fosforista 85 % ja typestä 40 %. Puhdistusteho lasketaan vertaamalla puhdistimesta
lähtevää kuormitusta asetuksessa määriteltyyn nimelliskuormitukseen. Jätevesien
käsittelyjärjestelmän tulee olla mitoitettu syntyvän jäteveden määrän, laadun ja
kuormitusvaihtelun perusteella ottaen huomioon kohteen suunniteltu ja muu mahdollinen
käyttö ja käytön vaihtelu asunnon elinkaaren aikana. Jäteveden käsittelyjärjestelmä tulee olla
tehty siten, että vedestä voidaan järjestelmän toiminnan varmistamiseksi ottaa näytteitä sekä
tulevasta että lähtevästä jätevedestä.
Säännökset koskevat välittömästi rakennettavia kiinteistöjä, joiden rakennuslupapäätös on
annettu vuoden 2003 jälkeen ja kiinteistöjä, joissa tehdään luvan- tai ilmoituksenvaraisia
korjaus- ja muutostöitä (lisärakentaminen, jätevesijärjestelmän muuttaminen tms.). Vanhojen
kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee olla kunnossa 10 vuoden kuluessa
asetuksen voimaan tulosta, siis 1.1.2014 mennessä.
Mikäli asetuksen käsittelyvaatimusten noudattamiseksi tarvittavat toimet ovat kalleuden tai
poikkeuksellisen teknisen vaativuuden vuoksi kiinteistön kiinteistönhaltijalle kohtuuttomia ja
ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta voidaan pitää vähäisenä, voi kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen yksittäistapauksissa pidentää määräaikaa enintään kolmeksi
vuodeksi. Tällöin vaaditut toimenpiteet tulee olla tehtynä 1.1.2017 mennessä.

2 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESISELVITYS
Valtioneuvoston asetus edellyttää, että jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys
kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä 1.1.2006 mennessä. Kiinteistöt,
joissa ei ole vesikäymälää, selvitys on laadittava vuoteen 2008 mennessä. Selvitystä ei
tarvitse tehdä kaupungin viemäriverkostoon liitetyistä kiinteistöistä. Selvitys säilytetään
kiinteistöllä ja se esitetään ympäristönsuojeluviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.
Selvityksessä
on
esitettävä
kuvaus
kiinteistön
tämänhetkisestä
jätevesien
käsittelyratkaisuista sekä perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja
käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Kiinteistön haltijan tulee liittää selvitykseen asemapiirros,
josta ilmenee jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat. Selvitykseen on myös
liitettävä jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset
tiedot.
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Selvityksen tarkoituksena on, että kiinteistöllä kulloinkin oleva haltija olisi tietoinen
jätevesijärjestelmästä, sen hoidon ja huollon tarpeesta, jätevesien vaikutuksesta ympäristöön
sekä mahdollisista velvoitteista jätevesien käsittelyn tehostamiseksi. Selvityksen perusteella
on siis voitava arvioida, täyttääkö järjestelmä lainsäädännön velvoitteet vai tarvitaanko
järjestelmän tehostamista.
Selvitystä laatiessanne voitte käyttää valmista kaupungin internetsivuilta ladattavaa
lomaketta. Mikäli omistuksessanne on useampi kunnalliseen jätevesiverkkoon
kuulumattomia kiinteistöjä, voitte kopioida kyseisen lomakkeen tai käydä kaupungin
rakennustoimistossa
pyytämässä
tarvitsemanne
määrän
lomakkeita.
Kaikkien
omistuksessanne olevien jätevettä tuottavien rakennusten kohdalta tulee laatia oma selvitys.
Pyydetyt tiedot voi antaa myös itse tehdyllä lomakkeella tai vapaamuotoisella selvityksellä.

3 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI KUNNOSTAMINEN
Kun vanhaa jätevesijärjestelmää lähdetään uusimaan, on kiinteistönomistajan tehtävä
kirjallinen toimenpideilmoitus Someron kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään
14 päivää ennen aiottuun toimenpiteeseen ryhtymistä. Sekä uuden järjestelmän
rakentaminen että vanhan tehostaminen edellyttää asianmukaista suunnitelmaa.
Suunnitelman tulee olla yksityiskohtainen ja vaatii osaamista, jonka hallitsevat parhaiten
vesihuoltoon perehtyneet suunnittelijat.
Kiinteistökohtaisella viemäröinnillä ei päästä yhtä hyviin tuloksiin kuin keskitetyssä
käsittelyssä. Ensimmäisenä vaihtoehtona suunnitelmaa laadittaessa tulisi siten selvittää,
voidaanko jätevedet lähitulevaisuudessa johtaa Someron kaupungin viemäriverkostoon.
Kannattaakin käydä tutustumassa kaupungin teknisessä toimistossa vesihuollon
kehittämissuunnitelmaan, jossa viemäröinnin laajentamissuunnitelmat on esitetty.
Kehittämissuunnitelman pohjalta Somerolle on laadittu vesihuoltolain (119/2001) edellyttämät
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet. Näillä alueilla kiinteistöillä on ensisijainen velvollisuus
liittyä kaupungin jätevesiverkostoon. Toiminta-aluekartat on nähtävillä kaupungin teknisessä
toimistossa
tai
internetistä
ositteesta:
http://www.somero.fi/kuntapalvelut/tekninen/ympsuojelu/vesihuolto/. Alueilla, joille kunnallista
viemäriä ei ole tulossa, kannattaa selvittää voitaisiinko kiinteistön jätevesihuolto hoitaa
yhteistyössä naapureiden kanssa.
Tärkeillä pohjavesialueilla, vesistöjen läheisyydessä ja tiheästi rakennetuilla alueilla ainakin
WC-vedet on johdettava umpisäiliöön. Pesuvedet voidaan useimmiten johtaa maastoon
esimerkiksi saostuskaivojen ja maaperäkäsittelyn avulla. Ranta-alueilla jätevesien
käsittelyssä tulee ottaa huomioon myös kaavamääräykset. Muilla alueilla kaikki jätevedet
voidaan yleensä käsitellä yhdessä käyttäen saostuskaivoja ja maaperäkäsittelyä
(maasuodattamo tai maahanimeyttämö) tai pienpuhdistamoa.
Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä
on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Esimerkiksi kantoveden
varassa tai lämminvesivaraajaa vailla olevien saunojen jätevesien käsittelyssä voidaan
käyttää edelleen perinteistä kivipesäimeytystä, kunhan se sijoitetaan riittävän kauaksi
rannasta.
Lisätietoja: Ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä, PL 41, 31400 Somero, puh: 02–779 1284, 044–
779 1284, s.posti: timo.klemela@somero.fi
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