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Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä koskevat lait ja 
asetukset 
Ympäristönsuojelulaki ja asetus talousjätevesien käsittelystä 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuoli-
silla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) pykälät 154 – 157 §, 
koskien jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueil-
la muuttuivat 3.4.2017.  

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan:  

 1. Jätevesijärjest1elmää ei tarvitse uusia, jos 

- kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen 

- kiinteistö liitetään viemäriverkostoon 

- kiinteistöllä on säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä 

- olet syntynyt ennen 9.3.1943 

- kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä (huussi) 

 

2. Kiinteistön jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa 31.10.2019 mennessä, jos 

- rakennus sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai vedenhankinnan käytössä olevalla tai sii-
hen soveltuvalla pohjavesialueella 

- poiketa voi jos jätevesien määrä huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomat kiinteistön 
omistajalle 

 

3. Kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuren remontin yhteydessä (ei määrä-
aikaa), jos 

- vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus/muutostyö, 
jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan 

- rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa vaativa korjaus tai muutostyö 

 

Lainsäädännön lisäksi tulee huomioida kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja kuntien rakennusjärjes-
tyksissä annetut määräykset sekö kaavoissa annetut määräykset, jotka voivat olla tiukempia ranta- ja 
pohjavesialueilla.  

Lainsäädännössä on edelleen annettu mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea poikkeusta puhdistusvaati-
muksista ranta- ja pohjavesialueella enintään viideksi vuodeksi. Poikkeus haetaan kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaiselta.  

    



 

YYmmppäärriissttöönnssuuoojjeelluullaaiissssaa  oonn  aannnneettttuu  ppuuhhddiissttuusstteehhoollllee  vväähhiimmmmääiissvvaaaattiimmuussttaassoo::  
--  oorrggaaaanniinneenn  aaiinneess  8800  %%  
--  kkookkoonnaaiissffoossffoorrii  7700  %%  
--  kkookkoonnaaiissttyyppppii  3300  %%  

PPuuhhddiissttuusstteehhoo  llaasskkeettaaaann  kkäässiitttteelleemmäättttöömmäänn  jjäätteevveeddeenn  kkuuoorrmmiittuukksseessttaa  ((kkuuoorrmmiittuuss--
lluukkuu  jjaa  aassuukkaassmmäääärrää  mmäääärriittttäävväätt))..  
  
AAsseettuukksseessssaa  oonn  aannnneettttuu  oohhjjeeeelllliinneenn  ppuuhhddiissttuussttaassoo  ppiillaaaannttuummiisseellllee  hheerrkkiillllää  aalluueeiillllaa  
((yymmppäärriissttöönnssuuoojjeelluummäääärrääyykksseett))..  
  
KKeesskkiitteettttyy  vveessiihhuuoollttoo  
  VVeessiihhuuoollttoollaakkii  111199//22000011  ((mmuuuuttookksseett  5544//22000055,,  1488/2009, 
 668811//22001144))  

  
KKuunnnnaallllaa  oonn  llaaiinn  mmuukkaaaann  vveellvvoolllliissuuuuss  oossaalllliissttuuaa  vveessiihhuuoolllloonn  kkeehhiittttäämmiisseeeenn  hhaajjaa--aassuuttuussaalluueeiillllaa,,  
mmiikkäällii  ssuuuurreehhkkoo  aassuukkaassjjoouukkkkoo,,  tteerrvveeyyddeelllliisseett  ttaaii  yymmppäärriissttöönnssuuoojjeelluulllliisseett  ssyyyytt  eeddeellllyyttttäävväätt  
kkeesskkiitteettyynn  vveessiihhuuoolllloonn  jjäärrjjeessttäämmiissttää..  TTäättää  vvaarrtteenn  kkuunnnniissssaa  tteehhddäääänn  vveessiihhuuoolllloonn  kkeehhiittttäämmiiss--
ssuuuunnnniitteellmmaa..  KKeesskkiitteettyynn  vveessiihhuuoolllloonn  ttootteeuuttttaammiisseekkssii  kkoo..  aalluueeeellllee  vvooiiddaaaann  ppeerruussttaaaa  vvee--
ssiioossuuuusskkuunnttaa  ttaaii  mmuuuu  vveessii--  jjaa  vviieemmäärriiyyhhtteeeennlliiiittttyymmää..  
  
Hajajätevesiasetus (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (552277//22001144))  154 - 157 
§ (muutos 3.4.2017) eeiivväätt  ole voimassa yhtä aikaa vesihuoltolain kanssa.  
  

  TTooiimmiinnttaa--aalluuee  1100  §§   

VVeessiihhuuoollttoollaaiittookksseenn  ttooiimmiinnttaa--aalluueeeellllaa  ttaarrkkooiitteettaaaann  ssiittää  aalluueettttaa,,  jjoonnkkaa  aalluueeeellllaa  ttooiimmiivvaa  
vveessiihhuuoollttoollaaiittooss  oonn  vveellvvoolllliinneenn  hhuuoolleehhttiimmaaaann  vveessiihhuuoolllloonn  jjäärrjjeessttäämmiisseessttää..  TTooiimmiinnttaa--
aalluueeeenn  mmäääärriittttäämmiisseessttää  ppäääättttääää  kkuunnttaa  vveessiihhuuoollttoollaaiittookksseenn  hhaakkeemmuukksseenn  ppoohhjjaallttaa..  

 Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 

 Liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon ja vesihuollon hoitaminen 

 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon ennen 1.9.2014 hyväksytyt 
 toiminta-alueet 

 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon 
 ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja 
 perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tar-
 koitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muu-
 toin asianmukaisesti. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119#a119-2001#a119-2001


 

 Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä lai-
 toksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin joh-
 dettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edelly-
 tyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. 

 10 § (22.8.2014/681) Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon 
 1.9.2014 jälkeen hyväksytyillä alueilla. 

 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesi
 johtoon ja jätevesiviemäriin. 

 Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen 
 vesijohtoon, jos: 

 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-
 alueen hyväksymistä; ja 

 2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatu-
 vaatimukset täyttävää talousvettä. 

 Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesi
 viemäriin, jos: 

 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-
 alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä 
 ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai 

 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä 
 noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. 

 Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittä-
 mästä laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus  tai 
 jolta jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi 
 laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden 
 kiinteistöjen vesihuollosta. 

 11 § (22.8.2014/681) Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen 

 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voi
 massa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön 
 liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen 
 myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava 
 tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä 
 vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. 

 Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119#a22.8.2014-681
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119#a22.8.2014-681


 

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuut-
tomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta 
aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolai-
toksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 

 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
     vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 

 Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuu-
 desta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset 
 täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta   
 vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johta-
 minen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimus-
 ten mukaisesti 

KKeesskkiitteettttyy  vveessiihhuuoollttoo  hhaajjaa--aassuuttuussaalluueeeellllee 
  
YYhhtteeiissvveerrkkoossttoonn  rraakkeennttaammiinneenn  oonn vaihtoehto silloin, jos alue on taajaan asuttu 
ja asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisesti järjestetystä vesihuoltoratkaisusta. 
Vesiosuuskuntaratkaisussa on monta etua. 

• Kiinteistön arvo nousee. 
• Käyttömukavuus ja helppous: Käytä ja maksa! 
• Varma tekniikka ja hyvä puhdistustulos 
• Kuormitus ei jää omalle tontille 
• Huollon voi järjestää yhteisesti tai ostaa 

ammattilaisilta 
• Rakentamiseen on mahdollista saada avus-

tuksia 
• Vesiosuuskuntaa voidaan pitää taloudelli-

sesti kannattavana kun 
o 5 liittyjää 1 km:llä 

 
KKyyllääppuuhhddiissttaammoojärjestelmä voi olla yhteinen naapurien tai kyläläisten kanssa, 
mikäli rakennukset sijaitsevat riittävän lähellä toisiaan. Yhteisten järjestelmien 
etuna ovat muun muassa kustannusten jako ja suurempien järjestelmien parem-
pi toimintavarmuus. Yhteisten järjestelmien käytöstä, huollosta ja kustannus-
ten jaosta kannattaa tehdä kirjalliset sopimukset, jotta ristiriidoilta vältyttäi-
siin. Tämä asia tulee huomioida myös kiinteistöä myytäessä tai ostettaessa. 
    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 



 

KKiiiinntteeiissttöökkoohhttaaiinneenn  jjäätteevveessiieenn  kkäässiitttteellyy  
  
KKäässiitttteeiittää 

 
Umpikaivo on jäteveden umpisäiliö, jolla tarkoitetaan vesitiivistä, talousjäteve-
den tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jä-
teveden purkuputkea ympäristöön. 

 
Sakokaivo eli saostuskaivo on jäteveden yksi- tai use-
ampiosainen vesitiivis, mekaaninen esikäsittelylaite, jonka lä-
pi jätevesi virtaa. Sen tarkoituksena on pidättää jäte-
vedestä laskeutuvat kiintoaineet. 
 

Pienpuhdistamo eli laitepuhdistamo on talousjätevesi-
en käsittelylaite, jossa jäteveden puhdistuminen tapah-
tuu fysikaalisesti, kemiallisesti tai biologisesti tai niiden yh-
distelmänä. Tavallisimpia ovat panos- ja jatkuvatoimiset puhdistamot sekä bio-
suotimet. 
 
Maapuhdistamoja ovat maahanimeyttämöt ja maasuodattimet. Niiden toiminta 
perustuu maaperän biologisiin, fysikaalisiin ja kemiallisiin reaktioihin. 
 
Selvitys jätevesijärjestelmästä on kirjallinen kuvaus kiinteistöllä tällä hetkellä 
käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä.  

  
  



 

SSooppiivvaann  jjäärrjjeesstteellmmäänn  vvaalliinnttaa  
 
Jäteveden puhdistusratkaisuja on erilaisia. Valittava jätevesijärjestelmä riip-
puu muun muassa jätevesien koostumuksesta ja määrästä, tontin maaperästä 
ja koosta. Ympäristöoloiltaan ns. herkillä alueilla (rantatonteilla ja pohjavesi-
alueilla) viranomaisten vaatimukset jätevesijärjestelmille voivat olla muita alu-
eita tiukemmat.  

 
Olemassa olevia rakenteita voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää jätevesi-
järjestelmän korjauksessa. Jos kiinteistöllä esimerkiksi on hyväkuntoiset sa-
ko- tai umpikaivot, voi niitä usein hyödyntää osana uutta järjestelmää. Sellai-
senaan vanhat järjestelmät eivät kuitenkaan yleensä riitä täyttämään uusia 
vaatimuksia. 

 
 
 
 
 
  



 

Alapuolella on esitettynä eräitä kiinteistökohtaisia jätevesien käsit-
telyratkaisuja(hinnat suuntaa antavia) 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Kaikki jätevedet umpisäiliöön  
Rakennuskustannus on noin 3-10m3 1300–
4000 € (mm. säiliön koosta riippuen). Vuotui-
set käyttökulut ovat 300–1500 € (imuautolla 
tehtävä tyhjennys 70–100 € / kerta + lietteen 
vastaanottomaksu n. 5,5 € /m3) 

Jätevesien käsittely pienpuhdistamolla 
Rakennuskustannus on noin 6000–9000 € + asennus. 
Vuotuiset käyttökulut ovat noin 300–
400€/huoltosopimus 

Jätevesille 3-osainen saostuskaivo ja maa-
imeytys tai maasuodatus (+tehostettu fosfo-
rinpoisto) 
Rakennuskustannus on noin 6000 € (tehostettu 
fosforinpoisto noin 500 - 1000 €). Vuotuiset 
käyttökulut ovat noin 100–250€. 

Kuivakäymälä ja pesuvesien 2-osainen saostus 
ja maaperäkäsittely tai pesuvesille harmaa-
vesisuodatin 
Rakennuskustannukset ovat noin 4000 €. Vuotui-
set käyttökulut ovat noin 100 €. 
 
Kuivakäymälä sisätiloissa + harmaiden vesien 
maaperäkäsittely  
Rakennuskustannukset ovat kuivakäymälällä 800–
3000  € (mallista riippuen) ja harmaiden vesien 
käsittely 1500–3000 €. Käyttökulut ovat noin 
150 €. 



 

KKuuiivvaakkääyymmäällää  vvaaiihhttooeehhttoonnaa  vveessiikkääyymmäälläällllee  
  

Kuivakäymälä on varteenotettava vaihtoehto vesikäymälälle ja kalliimmille jä-
tevesijärjestelmille. Nykyaikaiset kuivakäymälät voidaan sijoittaa sisätiloihin, 
ja oikein hoidettuna ne vastaavat käyttömukavuudeltaan vesivessaa. Malleja 
on erilaisia, ja niihin kannattaa perehtyä huolella ennen ostopäätöstä. Alla on 
koostetusti selitettynä yleisimpiä kuivakäymälätyyppejä. 
 
Erotteleva kuivakäymälä 
Erottelevat kuivakäymälät erottelevat kiinteän ja nestemäisen jätteen. Ylei-
nen käymälätyyppi on erotteleva kuivikekäymälä täi erotteleva komposti-
käymälä. 
 
Kompostoiva kuivakäymälä 
Kompostoivat kuivakäymälät kompostoivat käymäläjätettä, joten käymäläjät-
teet eivät välttämättä tarvitse jälkikompostointia. 
Kompostimullan voi hyödyntää esim. kasvien viljelyssä. 
 
Pakastava kuivakäymälä 
Pakastavissa kuivakäymälöissä laitteisto pakastaa 
käymäläjätteet. Pakastavat kuivakäymälät vaativat 
sähköliitännän. Käymäläjätteet kompostoidaan ja ne 
voidaan hyödyntää esim. kasvien viljelyssä. 
 
Polttava kuivakäymälä 
Tässä kuivakäymälätyypissä käymäläjätteet poltetaan ja käymälästä täytyy 
poistaa vain tuhkat. Kyseinen käymälätyyppi tarvitsee sähköliitännän. 
 
 
 
 
 
 
 
Harmaiden vesien eli pesu- ja tiskivesien puhdistuksesta täytyy huolehtia, 
vaikka käytössä olisikin kuivakäymälä. Vaadittavat puhdistusmenetelmät ovat 
kuitenkin edullisempia eivätkä vaadi suurta huollon määrää. 

  

 
Nykyaikaiset kuivakäymälät voidaan 

asentaa myös sisätiloihin. 



 

  
KKääyymmäällääjjäätttteeeenn  kkoommppoossttooiinnttii  
  

  Mikäli kuivakäymälästä tyhjennettävä käymäläjäte on vain osittain kompos-
toitunutta, kuivattua tai pakastettua, pitää se jälkikompostoida. Näin siitä 
saadaan erinomaista maanparannusainetta. Käymäläjät-
teen kompostointiin menee noin vuosi. Kompostointiaika 
alkaa, kun kompostiin ei enää lisätä tuoretta käymäläjä-
tettä.  

  
 Jos käymäläjätteeseen ei käytön aikana ole sekoitettu 

kuiviketta, on se tehtävä kompostoitaessa. Kuivattu ja 
pakastettu käymäläjäte vaatii sekoittamista ja aikaa, 
jotta kompostoituminen voi käynnistyä. Suomen olosuh-
teissa kompostoituminen tapahtuu kesällä. Mitä viileämpi sää on, sitä hitaam-
paa kompostoituminen on. Suositus kompostoida käymäläjätettä vuoden ym-
päri varmistaa, että käymäläjäte ehtii kompostoitua ulkonakin. Tämän jälkeen 
käymäläjätettä voidaan käyttää turvallisesti ohjeiden mukaan.    

  
  
VViirrttssaann  hhyyööttyykkääyyttttöö  
  

    Erikseen kerätty virtsa ei ole ollut kosketuksissa kiinteän ulosteen kanssa. 
Jotkin käymälälaitteet osaavat erotella virtsan istuimessa ja keräävät sen 
erillisen säiliöön. Virsta on erittäin hyvä ravinneliuos ja ravinteet ovat suo-
raan kasveille sopivassa muodossa. Lisäksi se sisältää hivenaineita tasapainoi-
sesti.  

 
 Virtsa on lähes steriiliä, joten sitä voidaan hyödyntää sellaisenaan ilman eril-

listä käsittelyä. Virtsan käsittelyyn on erilaisia tapoja. Se voidaan 
 

• kerätä erilliseen astiaan ja käyttää laimennettuna ravinneliuoksena, lai-
mennussuhde 3:1 tai 10:1 

o Suojavyöhyke kaivoihin ja vesistöihin 15 - 20 metriä 
o Lannoitus mieluiten illalla ja pilvisellä säällä, hyötykasvien lannoi-

tus lopetetaan noin kuukausi ennen sadonkorjuuta 



 

• laittaa puutarhakompostoriin herätteeksi ja kompostoinnin kiihdyttä-
jäksi. 

• imeyttää turpeeseen tai muuhun kuivikeaineeseen ja käsitellä kuten 
kiinteää käymäläjätettä. 

    
  
VVaappaaaa--aajjaannaassuukkkkaaaann  jjäätteevveessiieennkkäässiitttteellyy  

 
Jätevesien käsittelyvaihtoehtojen valintaan vaikuttaa vapaa-ajan asunnon va-
rustelutaso ja rakennuksen etäisyys rannasta (alle 100 metriä)  

••  KKoohhtteeeessssaa  oonn  kkaannttoovveessii  jjaa  kkuuii--
vvaakkääyymmäällää  >>  ssaauunnaann  ppeessuuvveessiillllee  
rriiiittttääää  iimmeeyyttyysskkaaiivvoo  ttaaii  ””ssaauunnaa--
ppaalllloo””,,  jjooss  kkeeiittttiiöössssää  vviieemmäärrii  
nniiiinn  ssiillllooiinn  ssaaoossttuussoossaa  eennnneenn  
iimmeeyyttyyssttää  

••  KKoohhtteeeessssaa  oonn  ppaaiinneevveessii  jjaa  vveessii--
vveessssaa,,  jjookkoo::  

oo  eessiimm..  vveessssaavveeddeett  uummppiissääii--
lliiöööönn  jjaa  mmuuuutt  ppeessuuvveeddeett  
22--ooss..  ssaaoossttuusskkaaiivvoonn  kkaauuttttaa  mmaaaappeerrääkkäässiitttteellyyyynn  ttaaii  ppeessuuvveeddeett  hhaarr--
mmaaaavveessiissuuooddaattttiimmeeeenn  ttaaii  vvaassttaaaavvaaaann  

oo  mmiikkäällii  kkääyyttttöö  yymmppäärriivvuuoottiissttaa,,  jjäätteevveessiillllee  vvooii  ssooppiiaa  mmyyööss  kkoorrkkeeaallaaaattuuii--
nneenn  bbiioollooggiisskkeemmiiaalllliinneenn  llaaiitteeppuuhhddiissttaammoo    

  
  
MMiittäääänn  jjäätteevveessiiää  eeii  ssaaaa  jjoohhttaaaa  ssuuoorraaaann  vveessiissttöööönn!!  

  
    
  



 

JJäätteevveessiijjäärrjjeesstteellmmiieenn  kkääyyttttöö  jjaa  hhuuoollttoo    
 
Jätevesijärjestelmän suunnitelmaan kuuluu käyttö- ja huolto-ohjeet, joihin tu-
lee perehtyä tarkoin. Säilytä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä ja opasta 
kiinteistön mahdollisia muita asukkaita ja käyttäjiä jätevesijärjestelmän käyt-
töön. Päiväkirjaa on täytettävä huolto-, korjaus- ja tyhjennys- tapahtumista. 
 

  Esimerkiksi maasuodattimien käyttöikä oikein asennettuna ja huollettuna on 
yleensä 20 - 25 vuotta. Tämän jälkeen suodatinmateriaalit tulee vaihtaa. 

 
 Uusissa jätevesijärjestelmissä, erityisesti pienpuhdistamoissa, on usein tekniik-

kaa, joka vaatii perehtymistä ja opettelua. Järjestelmän ylläpito vaatii tarkkai-
lua ja huoltoa. Joskus hoito- ja huoltotoimenpiteiden tekeminen tuntuu vaikeal-
ta. Silloin kannattaa ottaa yhteyttä alan yrityksiin. Tarvittaessa kaikki hoito ja 
huolto voidaan saada ammattitaitoisesti huoltosopimuksella. 

 
  Sako- ja umpikaivojen riittävän tiheästä tyhjennyksestä täytyy myös huolehtia. 

Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa (jätehuoltomääräykset), tar-
vittaessa useammin. Kun sopiva tyhjennysväli on kokemuksen myötä selvillä, voi 
säännöllistä määräajoin tehtävästä tyhjennyksestä sopia tyhjennysyrityksen 
kanssa.  

 
   

Kunnollinen jätevesijärjestelmä lisää kiinteistön arvoa! 
 
 
 
 
 
 



 

 
Saostuskaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennyksiä hoitavat Imatran seudulla  

esimerkiksi seuraavat yrittäjät: 
 
  
  PPaarriikkkkaallaann  AAuuttoorraahhttii  OOyy    JJäätteekkuulljjeettuuss  KKoossoonneenn  HH..  OOyy    
  ssaaoossttuusskkaaiivvoojjeenn  jjaa  uummppiissääiilliiööiiddeenn    ssaaoossttuusskkaaiivvoojjeenn  jjaa  uummppiissääiilliiööiiddeenn  
  ttyyhhjjeennnnyyss        ttyyhhjjeennnnyyss  
  RRiissttiihhaarrjjuunnttiiee  110000      MMoosskkuuuunnttiiee  110033  
 59100 Parikkala   59310 Parikkala 
  puh. 0400 752 628   puh. 050 075 3018 
 
 
 Puhdistushuolto J. Terävä Ky  Kuljetus E. Tammisto 
 saostuskaivojen ja umpisäiliöiden   saostuskaivojen ja umpisäiliöiden  
 tyhjennys    tyhjennys 
 Silamustie 139   Valajankatu 20 
 56800 Simpele   55800 Imatra 
 puh. 0400 250 015   puh. 05 473 2684 
 
 
 Delete (entinen Puhtaanapito J Kuisma) 
 saostuskaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennys 
 Pajatie 3 
 56150 Puntala 
 puh. 010 271 2210    
 
 



 

MMiissttää  lläähhtteeää  lliiiikkkkeeeellllee??   
 

  SSeellvviittyyss 
  
 Tee selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja päivitä jäteve-
sijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Tässä vaiheessa järjestelmään ei 
tarvitse tehdä muutoksia tai parannuksia.  
 
Selvitys säilytetään kiinteistöllä, ja se esitetään ympäristöviranomaiselle pyy-
dettäessä! Jos kiinteistön jätevesijärjestelmään tehdään muutoksia, on selvitys 
päivitettävä. 
  
Toimenpidelupa ja rakennuslupa 
 
Jätevesijärjestelmiin liittyvä korjaus- tai muutostyöt vaativat rakennusvalvon-
taviranomaisen myöntämän luvan. Rakennettaessa uutta jätevesijärjestelmä si-
sältyy myös rakennuslupaan. Imatran seudun Rakennusvalvontaviranomaisten 
yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. Uuden jätevesijärjestelmän ra-
kentaminen sekä vanhan korjaus- ja muutostyöt ovat aina vähintään rakennus-
valvontaviranomaisen toimenpideluvan vaativa toimenpide, joten ota yhteyttä 
myös kunnan rakennusvalvontaan.  

 
Jätevesisuunnitelma 
 
JJäätteevveessiissuuuunnnniitteellmmaa  ttaarrvviittaaaann,,  kkuunn  jjäätteevveessiijjäärrjjeesstteellmmäänn  mmuuuuttooss  oonn  aajjaannkkoohh--
ttaaiissttaa..  OOttaa  yyhhtteeyyttttää  aammmmaattttiittaaiittooiisseeeenn  ssuuuunnnniitttteelliijjaaaann  ttaaii  ssuuuunnnniitttteelluuyyrriittyykk--
sseeeenn  jjäätteevveessiissuuuunnnniitteellmmaann  tteekkeemmiissttää  vvaarrtteenn..    
  
SSuuuunnnniitteellmmaassssaa  oonn  eessiitteettttyynnää  mmuuuunn  mmuuaassssaa  kkiiiinntteeiissttöönn  aasseemmaappiiiirrrrooss  jjaa  ttaarrvviittttaa--
vvaatt  kkuuvvaatt..  LLiissääkkssii  ssuuuunnnniitteellmmaassssaa  hhuuoommiiooiiddaaaann  ttoonnttiinn  mmaaaappeerrää  jjaa  kkoorrkkeeuussvvaaiihhttee--
lluutt..    YYmmppäärriissttöövviirraannoommaaiinneenn  aannttaaaa  ttaarrvviittttaaeessssaa  llaauussuunnnnoonn  ssuuuunnnniitteellmmaassttaa..    
 



 

Ammattitaitoinen suunnittelija tietää parhaiten, minkälainen jätevesijärjestel-
mä kiinteistölle soveltuu. Kiinteistönomistaja vastaa jätevesien riittävästä puh-
distuksesta ja järjestelmien toimivuudesta. Ilman ammattitaitoisen suunnitteli-
jan apua toimivan jätevesijärjestelmän suunnittelu on lähes mahdotonta. Suun-
nittelutyö voi tuntua kalliilta, mutta toimimaton jätevesijärjestelmä tulee äkkiä 
vielä kalliimmaksi.  
 
 
 
 
 

Imatran seudulla toimivia suunnittelijoita ja suunnitteluyrityksiä on 
listattu tämän oppaan loppuun. 

  
 

SSSeeelllvvviiitttäää   llliiiiiittttttyyymmmiiisssmmmaaahhhdddooolllllliiisssuuuuuusss   vvviiieeemmmääärrriiivvveeerrrkkkkkkoooooonnn   
 
Ota selvää, onko asuinalueellesi suunniteltu kunnallista tai vesiosuuskunnan-
viemäröintiä. Tietoja viemäröintisuunnitelmista ja vesiosuuskunnista voit kysyä 
muun muassa kuntien vesilaitoksilta ja Imatran seudun ympäristötoimesta.  
 
Viemäröinti on pitemmän päälle huolettomin tapa käsitellä jätevedet. Liittymis-
maksut voivat tuntua suurilta, mutta on hyvä huomioida myös kiinteistökohtais-
ten jätevesijärjestelmien vaatimat käyttö- ja huoltokulut.  

 
Mikäli viemäröintiä on edes suunniteltu alueelle, kannattaa odottaa lopullista 
päätöstä viemäröinnin rakentamisesta, ennen kuin aloitetaan oman jätevesijär-
jestelmän uudistaminen. Kaikille haja-asutusalueille viemäröinnin vetäminen ei 
ole mahdollista. 

 
 Muista myös kotitalousvähennys. Lisätietoja: www.vero.fi 



 

MMiissttää  aappuuaa??  
  
Neuvoa voit kysyä näistä paikoista: 
   
  Imatran seudun ympäristötoimi  Imatran kaupunki 
  Ympäristöinsinööri  Rakennustarkastaja  

Merja Kaksonen  Ritva Ihalainen 
  puh. 020 617 4302                              puh. 020 617 4313 
  merja.kaksonen@imatra.fi  ritva.ihalainen@imatra.fi 
 

Parikkalan kunta                                                Rautjärven kunta                                                                                
 Rakennustarkastaja            Rakennustarkastaja  
 Seppo Vento Pasi Kautto               
 044 7811220 puh. 040 029 9281 
       seppo.vento@parikkala.fi                pasi.kautto@rautjarvi.fi 
   

Ruokolahden kunta                                          
       Rakennustarkastaja Timo Kapanen                        
       puh. 044 4491 252                                 
     timo.kapanen@ruokolahti.fi 
        
        
 
                                

                                   
 

                            
           
  
 
 
 
 
 

 



 

Jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja kkookkoonnaaiissppaallvveelluunn  ttaarrjjooaajjiiaa  
IImmaattrraann  sseeuudduullllaa (päivitetty 2017) 
 
Matti Kemppinen, rakennusmestari, Kannaksentie 60, 59100 Parikkala, puh. 0400 695 894;  
matti.kemppinen@pp1.inet.fi 
 
Pasi Anttonen, puh. 044 417 4622, Lopotinkatu 8, Simpele 
 
Helena Reponen, Puumala, puh. puh. 040 630 6900, helena.reponen@saimaan.fi 
 
Maveplan Oy, Jouko Heiskanen, salaojateknikko puh. 0400 153 195, Ruokolahti;  
jouko.heiskanen@maveplan.fi 
 
SkinnBuild Oy, Antti Malaska, LVI-suunnittelija, Lappeenranta,  
puh. 040 881 932 
 
Arto Pöllänen Tmi Artpro, Kaarnatie 2, 59800 Kesälahti puh. 045-180 3393, ar-

to.rak.mestari@gmail.com 

 
LVIS-Suunnittelu Kei-Cad Ky, Imatra puh. 05 473 4787, 0400 659 952 
 
LVI-Liukku Ky, F.O. Virtasenkatu 3, 55100 Imatra, puh. 010 666 8444 
 
LVIK-insinööritoimisto Termoins Oy, Tainionkoskentie 1 B, 55100 Imatra, puh. 020 743 3770 
 

Insinööritoimisto Aspesa Oy, Asko Arbelius, Konnunsuo, Lappeenranta, puh.0400 616 274  
 
Juha Tervonen, Luumäki, puh. 040 568 6818  
 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit / Lappeenranta, puh. 05 415 0850 ja Anssi Alander, puh. 

0440 854221,  anssi.alander@elisanet.fi 

 
TMV Tech Ky, Savitaipale, puh. 050 520 4633 tommi.vainikka@pp.inet.fi 
 
Eero Toivola, Lappeenranta, puh. 0400 576 444,  
eero.toivola@pp1.inet.fi 
 

mailto:matti.kemppinen@pp1.inet.fi
mailto:helena.reponen@saimaan.fi
mailto:jouko.heiskanen@maveplan.fi


 

Kuokkakaksikko, Jukka Lifländer puh. 0500 752 300  jukka.liflander@menorengas.fi 
 
Jätevesitaitajat, Soil Optium Ky, Mikkeli  
puh: 010 616 8362, www.jatevesitaitajat.fi  
 
Insinööritoimisto Geosaimaa Oy, Kievarinkatu 2 - 4, Lappeenranta,  
puh. 05 415 3730 
 
Raita Environment, Rajamäki, puh. 0400 912 111 
 

 
 
 

Jätevesioppaan ovat laatineet alun perin Marja Jääskeläinen ja Mikko Repo 
Jätevedet talteen – ravinteet puhtaiksi - hankkeessa (2011 – 2014) 

Päivitetty 2017 
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