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JOHDANTO

Kakskerranjärven tila on vuosi vuodelta huonontunut. Veden samentumista ja leväesiintymiä on ollut
silminnähden havaittavissa. Lisäksi muita viitteitä vedenlaadun huonontumiseen on ollut nähtävillä.
Kakskerranjärven tilan parantamiseksi on perustettu Kakskerranjärven neuvottelukunta, joka pyrkii
saamaan aikaan konkreettisia toimenpiteitä Kakskerranjärvellä. Myös Hirvensalon Illoisissa ovat asuk-
kaat olleet huolissaan Illoistenjärven tilasta ja olleet asiasta yhteydessä Turun ympäristönsuojelutoi-
mistoon.

Järviä kuormittavat maatalous, metsät ja asutus. Asutuksen aiheuttaman kuormituksen on aiemmin ar-
veltu olevan noin 5-25 % kokonaiskuormituksesta (Kakskerranjärven valuma-alueen kiinteistöjen jäte-
vesiselvitys, 1992). Asutuksen aiheuttama kuormitus johtuu lähinnä kiinteistöillä syntyvistä pesu- ja
käymäläjätevesistä. Järveen kohdistuva kuormitus on sitä pienempi mitä paremmin jätevedet käsitel-
lään. Nykyään yhä yleistyvät vesikäymälät ja yleinen kiinteistöjen varustetason kasvu ovat omiaan li-
säämään jätevesien määrää ja myös niiden käsittelyn tarvetta.

Lainsäädäntö koskien haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä on muuttumassa. Tulossa olevan uuden
asetuksen mukaan kaikkien viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen on saatettava jäteveden kä-
sittelymenetelmänsä riittävälle tasolle. Ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava kirjallinen sel-
vitys kiinteistöillä käytössä olevista järjestelmistä. 

Nyt haluttiin selvittää järven valuma-alueen kiinteistöjen aiheuttamaa kuormitusta ja jätevesien käsitte-
lyn laatua Kakskerranjärvellä ja Illoistenjärvellä. Erityisesti haluttiin selvittää, mikä on asutuksen aihe-
uttaman kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta ja kuinka paljon lainsäädännön muutokset tuovat
toimenpiteitä kiinteistönomistajille. Lisäksi selvitettiin kiinteistönomistajien valmiuksia uuden asutuk-
sen tuomien velvoitteiden suorittamiseen.
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I  KAKSKERRANJÄRVI, KAKSKERTA
SELVITYS KAKSKERRANJÄRVEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIKUORMI-
TUKSESTA JA JÄTEVESIEN KÄSITTELUN TASOSTA

1. KAKSKERRANJÄRVEN VALUMA-ALUEEN KIINTEISTÖT

Kakskerranjärven valuma-alueella sijaitsee 361 kiinteistöä. Rakennetuista 330:sta kiinteistöistä 78 on
vakituisesti asuttuja ja 252 on vapaa-ajan käytössä. Kiinteistöistä, jotka ovat olleet mukana 1993 teh-
dyssä kyselyssä, otettiin otanta (50 kpl). Lisäksi mukaan otettiin sellaisia uusia kiinteistöjä, jotka eivät
vielä olleet mukana edellisessä kyselyssä (15 kpl). 

Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 65. Vastauksia saatiin 41 kpl eli vastausprosentti oli 63 %. Näistä
8 oli sellaisista uusista kiinteistöistä, jotka eivät ole olleet mukana vuonna 1992 tehdyssä jätevesiselvi-
tyksessä. Yksi näistä uusista kiinteistöistä oli vasta rakennusvaiheessa eikä vielä käytössä.

2. KYSELYVASTAUKSET

2.1 Kiinteistön käyttötarkoitus

Vastanneista kiinteistönomistajista 12 ilmoittaa
kiinteistön käyttötarkoituksen olevan vakituinen
asutus ja 28 vapaa-ajan asutus. Yhdellä vakituisesti
asutulla kiinteistöllä sijaitsee myös vapaa-ajan
asunto. Todellisuudessa Kakskerranjärven valuma-
alueen rakennetuista kiinteistöistä on 23,6 % vaki-
tuisesti asuttuja ja 76,4 % vapaa-ajan kiinteistöjä.
Kuvan 1. mukaan kyselyvastaukset vastaavat melko
hyvin todellista tilannetta.

2.2 Vakituinen asutus

Vakituisesti asuttuja kiinteistöjä on 12 kpl, joissa talouteen kuuluu keskimäärin 2,8 henkeä.  

Kiinteistön pinta-ala ja maaperä

Vastauksen antaneiden kiinteistöjen keskimääräinen pinta-ala on 0,9 ha ja yhteensä pinta-alaa vastauk-
set kattavat 11,3 ha. Maapohjan jakautuminen on esitetty kuvassa 2. Maaperä rakennusten ympärillä on
pääasiassa kalliota ja savimaata (Kuva 3.). Kiinteistön maaperällä on vaikutusta valittaessa kiinteistö-
kohtaista jätevesijärjestelmää.

Kallio
55 %

Savimaa
39 %

Hiekka
6 %

Kuva 3. Maaperä rakennusten ympärillä
(n. 30 m säteellä).

Nurmikko
13 %

Vesijättö-
maata/
suota

4 %

Metsää
38 %

Kalliota
27 %

Peltoa/
Puutarhaa

18 %

Kuva 2. Kiinteistöjen maapohja.

Vakituinen
asunto

27 %

Vapaa-ajan
asunto

73 %

Kuva 1. Kiinteistön käyttötarkoitus (41 kiinteistöä).
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Kiinteistöjen rantaviiva
Kyselyyn vastanneista vakituisesti asutuista kiinteistöistä kolmella on rantaviivaa yhteensä 100 m. Jär-
ven luonnontilainen pohja näillä ranta-alueilla on esitetty kuvassa 4. 

Käyttövesi

Rakennukset, joissa käytetään vettä ja
siten niissä syntyy jätevettä, on esi-
tetty kuvassa 5. Vettä käytetään ja
jätevesiä syntyy vakituisen asutuksen
osalta pääasiassa omakotitalossa.

Käyttöveden hankinta tapahtuu pääasiassa omasta kai-
vosta (Kuva 6.). Jonkin verran on yhteisiä kaivoja ja
vesijohtoja. Muuhun kuin talousvedeksi käytetään myös
järvi- ja sadevettä (Kuva 7.). Käytössä olevat kaivot
ovat pääasiassa porakaivoja (Kuva 8.). 

Muta
20 %

Kallio
40 %

Hiekka/
Sora
40 %

Kuva 4. Järven luonnontilainen pohja.

11

1

5

1

2

0

Omakotitalo

Vapaa-ajan
asunto

Saunarakennus

Käymälä

Talousrakennus

Karjasuoja

Kuva 5. Kiinteistön rakennukset, joissa käytetään vettä ja syntyy
jätevesiä.

Oma
kaivo
84 %

Vesijohto
8 %

Yhteinen
kaivo
8 %

Kuva 6. Käyttöveden hankinta, talousvesi/
käyttövesi (12 kiinteistöä).Järvestä

25 %

Vesijo-
hto8 %

Sadevesi
17 %

Omasta/
yhteisestä
kaivosta

50 %

Kuva 7. Muun käyttöveden hankinta
(12 kiinteistöä).

Porakaivo
90 %

Rengas-
kaivo
10

Kuva 8. Pora- ja rengaskaivojen osuus kaiki-
sta kaivoista.
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Käymäläratkaisu

Vakituisilla asukkailla näyttää olevan vain vesikäymälöitä ja perinteisiä kuivakäymälöitä (Kuva 9.).
Kiinteistöissä, joissa on kuivakäymälä, on myös normaali vesikäymälä. Kemiallisia, sähkö-, komposti-
ym. käymälöitä ei ole vastauksen antaneissa kiinteistöissä.

Puolet kiinteistöistä johtaa käymäläjätevetensä umpisäiliöön ja puolet saostussäiliön kautta maa-
hanimeyttämöön tai pienpuhdistamoon (Kuvat 10. ja 11.) . Kuivakäymälöiden jätteet kompostoidaan tai
kaivetaan maahan (Kuva 12.).

Muut jätevedet

Muita jätevesiä syntyy keittiössä, peseyty-
misessä ja pyykinpesussa (harmaat jäteve-
det). Kuvassa 13. on esitetty harmaiden
jätevesien käsittelytavat. Puolet kiinteis-
töistä johtaa harmaat vetensä yhteen käy-
mälävesien kanssa käsiteltäväksi. Erikseen
saostussäiliössä käsitellyt harmaat vedet
johdetaan poikkeuksetta saostussäiliön jäl-
keen maahanimeyttämöön.

Vesikäymälä
(normaali)
65 % / 9 kpl

Vesikäymälä
(vähävetinen)
21 % / 3 kplKuivakäymälä

(huussi)
14 % / 2 kpl

Kuva 9. Käymäläratkaisu (12 kiinteistöä).

Umpisäiliöön

50 %

Saostussäiliöön

50 %

Kuva 10. Käymälävesien käsittelytapa (12 kiinteistöä).

pienpuhdis-
tamoon

20 %

maahan-
imeyttämöön

80 %

Kuva 11. Saostussäiliöiden jälkeinen jätevesien
jatkokäsittely (5 kiinteistöä).

Kompostoidaan

50 % / 1 kiinteistö

Kaivetaan
maahan

50 % /
1 kiinteistö

Kuva 12. Kuivakäymälän jätteiden käsittely ja lop-
pusijoitus .

Umpisäiliöön

Yhdessä
wc-vesien
kanssa

8 %

Saostus-
säiliöön ja
jatkokäsittelyyn

42 %

Saostus-
säiliöön

42 % /
5 kiinteistöä

Suoraan
maaperään

8 % /
1 kiinteistö

50 % /
7 kiinteistöä

Kuva 13. Harmaiden jätevesien käsittely.
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Kuvassa 14. on esitelty kuinka paljon
kiinteistöissä syntyy eri toiminnoista
harmaita jätevesiä. Esimerkiksi erillisen
saunarakennuksen vesiä ei välttämättä
käsitellä yhdessä muiden vesien kanssa.
Kuvissa 15. – 18. on esitetty kuinka eri
toiminnoissa syntyneet harmaat vedet
käsitellään.

0

2

4

6

8

10

12

Kiinteistössä 
Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa

Umpisäiliöön

Saostussäiliöön

Suoraan maahan kaivet tuun imeytyskuoppaan

Suoraan maaperään

Suoraan avo-ojaan/ järveen

Kuva 15. Keittiössä ja ruuanlaitossa syntyvien 
jätevesien käsittely.

0
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4
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Kiinteistössä Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa

Umpisäiliöön

Saostussäiliöön

Suoraan maahan kaivettuun imeytyskuoppaan

Suoraan maaperään

Suoraan avo-ojaan/ järveen

Kuva 16. Saunassa syntyvien jätevesien käsittely.

0
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4
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12

Kiinteistössä 
Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa
Umpisäiliöön
Saostussäiliöön
Suoraan maahan kaivet tuun imeytyskuoppaan

Suoraan maaperään
Suoraan avo-ojaan/ järveen

Kuva 17. Suihkussa syntyvien jätevesien käsittely.
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Kiinteistössä 
Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa

Umpisäiliöön

Saostussäiliöön

Suoraan maahan kaivet tuun imeytyskuoppaan

Suoraan maaperään

Suoraan avo-ojaan/ järveen

Kuva 18. Pyykinpesussa syntyvien jätevesien käsittely.

12

9

11

11

0 2 4 6 8 10 12

Keittiö/ ruuanlaitto

Sauna/ Peseytyminen

Suihku

Pyykinpesu

Kiinteistöä

Kuva 14. Harmaiden jätevesien synty.
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Umpisäiliöt

Umpisäiliöitä on yhteensä seitsemällä kiinteistöllä ja niiden keskimääräinen tilavuus on 5 m³. Keski-
määräinen umpisäiliön tyhjennysväli vakituisilla asukkailla on 5,5 kk. Yleisimmin umpisäiliö tyhjen-
netään 3-4 kk:n välein ja suurin tyhjennysväli on 12 kk. 

Saostussäiliöt
Saostussäiliöt ovat rakenteeltaan yleensä kaksi- tai kolmiosaisia, mutta mahdollisia ovat myös yksi- ja
neliosainen. Suositusten mukaan harmaille vesille sopii kaksiosainen ja kaikkien jätevesien käsittelyyn
kolmiosainen saostussäiliö. Kuvassa 19. on esitetty vakituisiin asuntoihin asennettujen saostussäiliöiden
määrät.

Saostussäiliöiden tyhjennysväli on keskimäärin
14,2 kk. Suositusten mukaan saostussäiliöt tulisi
tyhjentää puolen vuoden välein, mutta harmaiden
vesien säiliöt voidaan kuitenkin tyhjentää noin
vuoden välein. Eriteltynä harmaiden vesien saos-
tussäiliöt tyhjennetään keskimäärin 21 kk:n välein
ja kaikkien vesien säiliöt 9,7 kk:n välein.

Pienpuhdistamot

Vastanneista vain yhdessä vakituisesti asutussa kiinteistössä on pienpuhdistamo. Huoltotoimenpiteeksi
on ilmoitettu suodatinpatjojen vaihto. 

Muu vedenkäyttö kiinteistöillä

Muu vedenkäyttö kiinteistöillä (Kuva 20) kohdistuu lähinnä puutarhan kasteluun. Puutarhojen keski-
määräinen etäisyys rannasta vastauksen antaneilla kiinteistöillä on 390 m ja lannoitteita ei käytetä kuin
kahdessa puutarhassa kahdeksasta. Pyykkiä tai mattoja ei pestä järven rannalla vakituisten asukkaiden
toimesta. Autonpesua kiinteistöllään harjoittaa 4 kiinteistönomistajaa, mutta etäisyys rannasta on kui-
tenkin keskimäärin 500 m.

8

1

0

0

4

0 2 4 6 8 10 12

Peseytyminen järvessä

Mattojen pesu järvessä tai rannalla

Pyykin pesu järvessä tai rannalla

Auton pesu

Puutarha tai vastaava

kiinteistöä

Kuva 20. Muu vedenkäyttö kiinteistöllä.

3-osainen
40 %

4-osainen
10 %

2-osainen
50 %

Kuva 19. Kaksi-, kolme- ja neljäosaiset saostussäiliöt
(10 kiinteistöä).
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Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Kiinteistöiltä tiedusteltiin, onko kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä olemassa kirjallista suunnitelmaa ja
onko järjestelmä toteutunut suunnitellulla tavalla. Kymmenellä vakituisesti asutulla kiinteistöllä on jäte-
vesijärjestelmän suunnitelma tehtynä ja toteutuneena suunnitellusti. Vain yhdellä kiinteistöllä ei ole
tehtynä suunnitelmaa.

Taulukko 1. Jätevesijärjestelmän kirjallinen suunnitelma vakituisesti asutuilla kiinteistöillä.
Kyllä Ei Ei vastausta

Kiinteistöllä on kirjallinen 
suunnitelma jätevesijärjestelmä 10 1 1
Jätevesijärjestelmä on 
toteutunut suunnitellulla tavalla 10 - -

Investoinnit

Kiinteistönomistajilta kyseltiin mahdollisia
suunnitelmia kiinteistöjen jäte- ja vesihuollon
sekä  muun varustetason parantamisesta lähitu-
levaisuudessa. Kuvan 21. mukaan vain kaksi
kiinteistöä on aikonut parantaa jätevesihuolto-
aan.

Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin myös haluk-
kuutta mahdollisiin investointeihin jätevesijär-
jestelmän parantamiseksi. Kyselyn ohessa tie-
dotettiin myös todennäköisen lainsäädännön
muutoksen tuomasta jätevesien käsittelyn vel-
voitteesta haja-asutusalueella. Kyselyyn vas-
tanneista 18 % on valmis investoimaan jäteve-
sien käsittelyyn (Kuva 22.). Mahdollisesti tule-
vaisuudessa investointiin on valmis 37 %  ja 18
% kieltäytyy investoimasta jätevesiin. Kiin-
teistönomistajista 27 % ei ottanut kantaa asiaan.

Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin rahallista valmiutta mahdolliseen jätevesijärjestelmän investointiin.
Puolet vastanneista on valmis investoimaan korkeintaan 1000 € ja puolet 1000-2000 € (Kuva 23.). Ku-
kaan ei ole valmis investoimaan yli 2000 €.

0

0

2

0

0 2 4 6 8 10 12

Kiinteistön
varustetasoa

Vesihuoltoa

Jätevesihuolto

Jätehuolto

kiinteistöä

Kuva 21. Kiinteistöille suunnitellut parannukset.

Kyllä
17 %

Ei
17 %

Ehkä
myöhemmin

33 %

Ei vastausta
33 %

Kuva 22. Halukkuus mahdollisiin investointeihin jätteen- ja
jätevedenkäsittelyn parantamiseksi ( 12 kiinteistöä).

Alle 1000 €
50 %

1000 - 2000 €
50 %

Kuva 23. Rahallinen valmius jätevesijärjestelmän
investointeihin (4 kiinteistöä).
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Huoltokustannukset

Jätevesijärjestelmän aiheuttamat vuosittaiset huoltokustannukset saisivat enemmistön mielestä olla kor-
keintaan 100 € vuodessa (Kuva 24.). Kukaan vakituisista asukkaista ei ole valmis maksamaan huolto-
kustannuksia yli 1000 €/vuosi. 

Muu varustetaso

Kaikilla vakituisen asutuksen kiinteistöillä on käytössään sähkö ja juokseva vesi. Useimmilla on myös
lämminvesivaraaja käytössä (Kuva 25.).

0 2 4 6 8 10 12

Sähkö

Lämminvesivaraaja käytössä

Juokseva vesi

Vesi kannetaan käyttökohteisiin
kaivosta/järvestä

Sähköpumppu

Käsipumppu

Kiinteistöä

Kuva 25. Kiinteistön muu varustetaso.

Alle 100 €
60 %

100 - 200
€ 20 % 200 - 1000

€ 20 %

Kuva 24. Rahallinen valmius jätevesijärjestelmän huoltokus-
tannuksiin vuodessa (5 kiinteistöä).
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2.3 Vapaa-ajan asutus

Kiinteistöistä 28 ilmoitti kiinteistön käyttötarkoitukseksi vapaa-ajan asutuksen. Keskimäärin kiinteistöjä
käyttää 2,1 henkilöä 61,1 päivää vuodessa.

Kiinteistön pinta-ala ja maaperä

Kyselyyn vastanneiden vapaa-ajan kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 12,5 ha ja keskimäärin 0,9 ha.
Maapohjan jakautuminen on esitetty kuvassa 26.

Maaperä rakennusten ympärillä on pääasiassa kalliota, mutta myös savimaata ja hiekkaa (Kuva 27.).
Kiinteistön maaperällä on vaikutusta valittaessa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää.

Kiinteistöjen rantaviiva

Kyselyyn vastanneista 25:llä vapaa-ajan kiinteistöillä
on rantaviivaa yhteensä 1400 m ja 
keskimäärin 56 m.

Järven luonnontilainen pohja on esitetty kuvassa 28.

Peltoa/ 
Puutarhaa (ha)

19 %

Metsää (ha)
54 %

Kalliota (ha)
20 %

Luonnonniitty/ 
Kesanto (ha)

1 %

Nurmikko (ha)
6 %

Kuva 26. Kiinteistön maapohja.

Hiekka
23 % Savimaa

28 %

Kallio
49 %

Kuva 27. Maaperä rakennusten ympärillä (30 m 
säteellä).

H iekka/  
So ra
46 %Kallio

17 %

M uta
37 %

Kuva 28. Järven luonnontilainen pohja 
rannassa.
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Käyttövesi

Kuvassa 29. on esitetty kiinteistöillä olevat raken-
nukset, joissa käytetään vettä ja syntyy jätevesiä.
Veden käyttö ja jätevesien synty tapahtuu vapaa-
ajan asutuksen osalta pääasiassa vapaa-ajan asun-
nossa (mökissä), saunassa ja käymälässä.

Käyttöveden hankinta tapahtuu omasta kaivosta
tai vesi kuljetetaan paikalle muualta (Kuva 30.).

Muu käyttövesi otetaan pääasiassa järvestä ja kai-
voista, lisäksi käytetään jonkin verran sadevettä
(Kuva 31.). Kaivot ovat suurelta osin porakaivoja
(Kuva 32.)

Käymäläratkaisu

Vapaa-ajan asukkailla on käytössään
paljon erilaisia käymäläratkaisuja (Kuva
33.), mutta noin joka toinen käymälä on
perinteinen kuivakäymälä(huussi). Vesi-
käymälöiden lisäksi käytössä on pakaste-
käymälöitä, kemiallisia käymälöitä,
erottelevia kuivakäymälöitä ja komposti-
käymälöitä.

R engas-
kaivo
32 %

P o ra-
kaivo
68 %

Kuva 32. Pora- ja rengaskaivojen osuus 
kaikista kaivoista.

Oma kaivo
46 % /  14 kpl

Kuljetetaan
astioissa
muualta

40 % /  12 kpl

Vesijohto
7 % /  2  kpl

Yhteinen
kaivo

7 % /  2  kpl

Kuva 30. Käyttöveden hankinta (Talous-
vesi/ruuanlaittovesi).

Omasta/
yhteisestä
kaivosta

24 % /
9  kpl

Sadevesi
13 % /  5 kpl

Vesijohto
3 % /  1  kpl

Järvestä
60 % /  23 kpl

Kuva 31. Muun käyttöveden hankinta.

Kuivakäymälä
( huussi)

51 % /
16 kpl

Kemiallinen
käymälä

3 % /
1  kpl

Pakaste-
käymälä

3 % /
1  kpl

Erotteleva
kuivakäymälä

9 % /
3  kpl

Vesikäymälä
( vähävetinen)

6  % /
2  kpl

Vesikäymälä
( normaali)
3  % /
1  kpl

Komposti-
käymälä

25 % /
8  kpl

Kuva 33. Käymäläratkaisu.

0 5 10 15 20 25

Omakotitalo

Vapaa-ajan
asunto

Saunarakennus

Käymälä

Talousrakennus

Karjasuoja

Kuva 29. Kiinteistön rakennukset, joissa käytetään vettä ja 
syntyy jätevesiä.
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Vesikäymälöiden jätevedet johdetaan joko umpisäiliöihin tai suoraan imeytyskuoppaan tai maaperään
(Kuva 34.). Kuivakäymälöiden jätteet kompostoidaan tai kaivetaan maahan (Kuva 35.)

Muut jätevedet

Harmaat jätevedet johdetaan (Kuva 36.)
pääasiassa maahan kaivettuun imeytys-
kuoppaan sekä suoraan maaperään, avo-
ojaan tai järveen. Vain 13 % käsitellään
saostussäiliöillä. Niistä 75 % jatkokäsi-
tellään (Kuva 37) ja 25 % johdetaan suo-
raan avo-ojaan.

Harmaiden jätevesien syntypaikat on
esitetty kuvassa 38. Vapaa-ajan asuntojen
harmaista vesistä pääosa syntyy saunassa
ja keittiössä.

Kuvissa 39.-42. on esitetty eri lähteissä
syntyvien harmaiden vesien käsittelyta-
vat. 

0 5 10 15 20 25

Keittiö/
ruuanlaitto

Sauna/
Peseytyminen

Suihku

Pyykinpesu

Kiinteistöä

Kuva 38. Harmaiden vesien synty.

Suoraan
maaperään

20 %Suoraan
maahan

kaivettuun
imeytys-
kuoppaan

20 %

Umpisäiliöön
60 %

Kuva 34. Käymälävesien käsittelytapa (5 kiinteistöä).

Kompostoidaan
68 % /

19 kiinteistöä

Kaivetaan
maahan

32 % /
9 kiinteistöä

Kuva 35. Kuivakäymälän jätteiden käsittely.

Saostus-
säiliöön

13 %

Suoraan avo-
ojaan/

järveen
3 %

Suoraan
maaperään

32 %

Suoraan
maahan

kaivettuun
imeytys-

kuoppaan
52 %

Kuva 36. Harmaiden jätevesien käsittely (31 kiinteistöä).

maahan-
imeyttämöön

25 %

avo-ojaan
25 %

maa-
suodat-
tamoon

50 %

Kuva 37. Harmaiden vesien saostussäiliöiden
jälkeinen jatkokäsitttely (4 kiinteistöä).
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Umpisäiliöt

Umpisäiliöitä on yhteensä kolmella vapaa-ajan kiinteistöllä ja niiden tilavuus on keskimäärin 5 m³.
Tyhjennysväli on keskimäärin 6 kk.

Saostussäiliöt

Vapaa-ajan kiinteistöissä puolet saostussäili-
öistä on kaksiosaisia ja loput yksi- tai kol-
miosaisia. Vain yksi kiinteistönomistaja on
ilmoittanut tyhjennysvälin pituuden, joka täs-
sä kiinteistössä on ollut 3 vuotta. 

0

5

10

15

20

25

Kiinteistö ssä 

Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa
Umpisäiliö ö n
Sao stussäiliö ö n
Suo raan maahan kaivettuun imeytyskuo ppaan
Suo raan maaperään
Suo raan avo -o jaan/ järveen

Kuva 39. Keittiössä syntyvien jätevesien käsittely.

0

5

10

15

20

25

Kiinteistössä 

Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa
Umpisäiliöön
Saostussäiliöön
Suoraan maahan kaivettuun imeytyskuoppaan
Suoraan maaperään
Suoraan avo -o jaan/ järveen

Kuva 40. Saunassa syntyvien jätevesien käsittely.

0

5

10

15

20

25

Kiinteistössä 

Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa

Umpisäiliöön

Saostussäiliöön
Suoraan maahan kaivettuun imeytyskuoppaan

Suoraan maaperään

Suoraan avo-o jaan/ järveen

Kuva 41. Suihkussa syntyvien jätevesien kasittely.
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15

20

25

Kiinteistö ssä 

Yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa

Umpisäiliö ön

Sao stussäiliö ö n

Suo raan maahan kaivettuun imeytyskuo ppaan

Suo raan maaperään

Suo raan avo -o jaan/ järveen

Kuva 42. Pyykinpesuvesien käsittely.

2-osainen
50 %

1-osainen
25 %

3-osainen
25 %

Kuva 43. Kaksi- , kolme- ja neliosaiset saostussäiliöt
(4 kiinteistöä).
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Muu vedenkäyttö kiinteistöillä

Muu vedenkäyttö kiinteistöillä koostuu
lähinnä puutarhan kastelusta ja auton pe-
susta (Kuva 44.). Puutarhat ovat keskimää-
rin 111 m päässä rannasta ja autonpesupai-
kat keskimäärin 103 m päässä rannasta.
Myös järvessä peseytymistä tapahtuu.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Vapaa-ajan kiinteistöistä (yht. 28 kpl) kolme kiinteistöä ilmoitti, että jätevesijärjestelmästä on olemassa
kirjalliset suunnitelmat (Taulukko 2.). Kiinteistöistä 22:lla ei ole kirjallista suunnitelmaa tehtynä.

Taulukko 2. Jätevesijärjestelmän kirjallinen suunnitelma vapaa-ajan asutuksen kiinteistöillä.
Kyllä Ei Ei vastausta

Kiinteistöllä on kirjallinen 
suunnitelma jätevesijärjestelmä 3 22 3
Jätevesijärjestelmä on 
toteutunut suunnitellulla tavalla 3 - -

Investoinnit

Kiinteistönomistajilta kyseltiin mahdollisia suunnitelmia vapaa-ajan kiinteistöjen jäte- ja vesihuollon
sekä muun varustetason parantamisesta lähitulevaisuudessa. Kuvan 45. mukaan muutamat kiinteistöt
ovat aikoneet tehdä parannuksia.

Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin myös halukkuutta mahdollisiin investointeihin jätevesijärjestelmän
parantamiseksi. Kyselyn ohessa tiedotettiin myös todennäköisen lainsäädännön muutoksen tuomasta
jätevesien käsittelyn velvoitteesta haja-asutusalueella. Kyselyyn vastanneista 11 % on valmis investoi-
maan jätevesien käsittelyyn (Kuva 46.). Mahdollisesti tulevaisuudessa investointiin on valmis 35 %  ja
25 % kieltäytyy investoimasta jätevesiin. Kiinteistönomistajista 29 % ei ole ottanut kantaa asiaan. 

11

4

0

0

8

0 5 10 15 20 25

Peseytyminen järvessä

Mattojen pesu järvessä tai rannalla

Pyykin pesu järvessä tai rannalla

Auton pesu

Puutarha tai vastaava

kiinteistöä

Kuva 44. Muu vedenkäyttö kiinteistöllä.

2

2

3

1

0 5 10 15 20 25

Kiinteistön
varustetasoa

Vesihuoltoa

Jätevesihuolto

Jätehuolto

kiinteistöä

Kuva 45. Kiinteistölle suunnitellut parannukset.

Ei vastausta

29 % / 8 kpl

Ehkä
myöhemmin

35 % /
10 kpl

Ei
25 % /
7 kpl

Kyllä
11 % /
3 kpl

Kuva 46. Halukkuus mahdollisiin investointeihin
jätteen- ja jätevedenkäsittelyn parantamiseksi.
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Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin rahallista valmiutta mahdolliseen jätevesijärjestelmän investointiin.
Vastanneista 80 % on valmis investoimaan rahallisesti korkeintaan 1000 € (Kuva 23.), 10 % on valmis
investoimaan 1000-2000 € ja 10 % yli 2000 €.

Huoltokustannukset

Kolmasosa kiinteistönomistajista on sitä mieltä, että jätevesijärjestelmän aiheuttamat vuosittaiset huol-
tokustannukset saisivat olla alle 20 € ja toisen kolmanneksen mielestä alle 100 € vuodessa (Kuva 48.).
Kiinteistönomistajista 23 % vastasi sopivien kustannusten olevan 100-200 € ja 15 % 200-1000 €. 

Muu varustetaso

Kaikilla kyselyyn vastanneilla vapaa-ajan kiinteistönomistajilla on käytössään sähkö ja joka neljännellä
lämminvesivaraaja. Veden siirtotapa vaihtelee.

Yli 2000 €
10 %

1000 -
2000 €
10 %

Alle 1000 €
80 %

Kuva 47. Rahallinen valmius jätevedenkäsittelyn
investointeihin (10 kiinteistöä).

Alle 20 €
31 %

Alle 100 €
31 %

100 - 200 €
23 %

200 -
1000 €
15 %

Kuva 48. Rahallinen valmius jätevesijärjestelmän
huoltokustannuksiin vuodessa (13 kiinteistöä).

0 5 10 15 20 25

Sähkö

Lämminvesivaraaja käytössä

Juokseva vesi

Vesi kannetaan käyttökohteisiin
kaivosta/järvestä

Sähköpumppu

Käsipumppu

Kuva 49. Kiinteistön muu varustetaso.
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2.4 Kalastus harrastuksena Kakskerranjärvellä 

Kalastusta Kakskerranjärvellä ilmoitti harrastavansa 37 % kyselyyn vastanneista talouksista (Kuva 50.).
Pyyntivälineinä käytetään melko tasapuolisesti katiskaa, mato-onkea, verkkoja ja virveliä (Kuva 51.). 

Kalansaaliinsa kyselyssä ilmoitti 14 taloutta.
Kuvassa 52. on esitetty heidän saamansa saaliit
viimeisen kolmen vuoden ajalta. Rapuja ei ku-
kaan ole saanut saaliiksi.

2.5 Muita kommentteja

Kyselyyn vastanneille oli varattu mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja asiaan liittyen. Esille
nostettuja kysymyksiä olivat golfkentän vedenoton vaikutukset vedenpinnan korkeuden vaihteluihin ja
sinilevän esiintymiseen. Levää oli järvellä havaittu. Kakskerran saarelle toivottiin yhteistä kaupungin
järjestämää jätevedenkäsittelyä. Järven tilan havaittiin huonontuneen vuosien aikana ja maanviljelyn
epäiltiin siihen eniten vaikuttaneen. Kyselyn lisäksi toivottiin jonkinlaisia käytännön toimia järven tilan
parantamiseksi.

Osa vapaa-ajan kiinteistönomistajista halusi kiinnittää huomiota siihen, että heidän vedenkäyttönsä on
erittäin vähäistä ja jätevesimääränsä olemattomia. Lisäksi niitä verrattiin maatalouden järveen aiheutta-
maan suhteellisesti paljon suurempaan kuormitukseen. Osa kiinteistönomistajista ei peseydy ja sauno
vapaa-ajan asunnollaan kuin pari kertaa vuodessa. 

Verkot
21 %

Muu
9 %

Mato-onki
24 %Katiska

18 %

Virveli
28 %

Kuva 51. Käytetyt pyyntivälineet.
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45
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0

20

Ahven (kg)

Särki (kg)

Lahna (kg)

Rapu (kpl)

Hauki (kg)

Muita lajeja (kg)

Luva 52. Kalansaaliit Kakskerranjärveltä (14 taloutta).

Taloudessa
ei harrasteta

kalastusta
63 % Taloudessa

harrastetaan
kalastusta

37 %

Kuva 50. Harrastuskalastus Kakskerranjärvellä
(38 kiinteistöä).
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3. VERTAILU KYMMENEN VUODEN TAKAISEEN TILANTEESEEN

Kymmenen vuotta sitten suoritettiin vastaavanlainen kysely Kakskerranjärven valuma-alueen kiinteis-
tönomistajille. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rakennetuille tonteille on rakennettu suurelta osin
vakituisia asuntoja. Aiemmin 15 % Kakskerranjärven valuma-alueen kiinteistöistä oli vakituisesti asut-
tuja. Nyt luku näyttää olevan 27 %. Vakituisesti asutuissa kiinteistöissä asuu keskimäärin 2,8 henki-
löä/talous. Vapaa-ajan käytössä olevissa kiinteistöissä keskimääräinen käyttöaste on nykyään 2,1 hen-
kilöä 61,1 vrk/vuosi. Aiemmin on oletettu sekä vakituisen että vapaa-ajan asutuksen asukasmääräksi 3
henkilöä/talous ja vapaa-ajan asukkaille asumisajaksi 90 vrk/vuosi. Vakituinen asutus aiheuttaa enem-
män kuormitusta kuin vapaa-ajan asutus. Vakituinen asutus on lisääntynyt hieman, mutta ei kovin mer-
kittävästi. Jätevesien käsittelyn taso näyttää nousseen.

Vedenhankintatavat eivät ole merkittävästi muuttuneet kymmenen viime vuoden aikana. Vakituisesti
asutuissa kiinteistöissä käyttövesi hankitaan lähinnä omasta kaivosta, joka yleisimmin on porakaivo.
Vesijohdot näyttävän jonkin verran yleistyneen. Vapaa-ajan kiinteistöillä talous/ruokavesi hankitaan
omasta kaivosta (pääasiassa porakaivoja) tai tuodaan muualta astioissa kuljetettuna. Muu käyttövesi
vapaa-ajan toimintoihin otetaan lähinnä järvestä. 

Vakituisen asutuksen käymälät ovat pääasiassa vesikäymälöitä, joista vain pieni osa on vähävetisiä
käymälöitä. Myös kuivakäymälöitä on käytössä jopa 14 %:lla, joka on huomattavasti enemmän kuin
edellisen kyselyn aikoihin. Vapaa-ajan asuntojen käymälöistä puolet on kuivakäymälöitä ja loput ovat
komposti-, erottelevia kuiva-, vähävetisiä tai normaaleja vesi-, kemiallisia tai pakastekäymälöitä. Ai-
emmin vapaa-ajan asukkaista 6 %:lla oli vesikäymälä, kun tällä hetkellä vesikäymälöitä on yhteensä 9
%:lla. Kuitenkaan vesikäymälöiden osuus ei ole merkittävästi kohonnut vaan selkeästi on keskitytty
vähemmän jätevesiä tuottaviin käymäläratkaisuihin. Kuivakäymälöiden jätteet pääasiassa kompostoi-
daan ja osassa kiinteistöjä kaivetaan maahan.

Muita jätevesiä syntyy keittiössä, peseytymisessä ja pyykinpesussa. Puolessa vakituisista asunnoista
nämä harmaat jätevedet käsitellään yhdessä käymäläjätevesien kanssa. Pieni osa johdetaan suoraan
maaperään ja loput erillisiin saostussäiliöihin. Vapaa-ajan asutuksen harmaat jätevedet johdetaan maa-
han kaivettuihin imeytyskuoppiin, tai suoraan maaperään, ojaan tai järveen. Aiemmin sekä vakituisten
että vapaa-ajan asuntojen pesuvedet johdettiin pääasiassa suoraan maaperään. Joissakin vakituisesti
asutuissa omakotitaloissa pesuvedet käsiteltiin yhdessä käymälävesien kanssa. Vakituisen asutuksen
harmaitten jätevesien käsittely on tärkeämpää, koska kiinteistöissä syntyy jätevesiä enemmän ympäri-
vuotisesta käytöstä johtuen. Yleensä vapaa-ajan asutus tuottaa vain vähäisiä määriä pesuvesiä.

Asutuksen aiheuttamassa ravinnekuormituksessa ei näyttäisi tapahtuneen suurta määrällistä muutosta.
Varsinaisia kuormituslaskelmia tässä selvityksessä ei tehty. jätevesien syntymäärien ja käsittelyn tason
perusteella arvioitiin muutosta kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Aiemmin arvioitu asutuksen
aiheuttamaksi kuormitukseksi 15 % (+/– 10 %). Maanviljelyn osuus 70 % (+/– 20 %) ja metsien 15 %
(+/– 10 %). Asutuksen osuus lienee pysynyt määrällisesti samana.

Tulossa olevan haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä koskevan asetuksen myötä vaaditaan tulevai-
suudessa yhä parempia käsittelymenetelmiä. Tämän velvoitteen lisäksi valuma-alueen asukkailla ja eri-
tyisesti ranta-asukkailla on halua parantaa menetelmiään, jos se järven tilalle on tarpeellista. Toisaalta
osa ihmisistä on sitä mieltä, että koska maanviljely aiheuttaa niin suuria päästöjä, ei asutuksen aiheut-
tamilla päästöillä ole suurta merkitystä.
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4. YHTEENVETO

Pääosa mahdollisesti järveen kohdistuvasta jätevesikuormituksesta koostuu vesikäymälöiden jätevesien
ja harmaiden jätevesien yhteenlasketusta määrästä sekä niiden käsittelyasteesta ja käsittelytehokkuu-
desta. Oletettaessa nyt tehdyn kyselyn otannan edustavan koko Kakskerranjärven valuma-alueen asuk-
kaita ja heidän jätevesikuormitustasoaan, voidaan tehdä arvio järveä mahdollisesta kuormittavasta mää-
rästä. 

Vakituisten asukkaiden kohdalla voidaan olettaa heidän olevan paikalla 100 % vuodessa, koska heidän
poissaolojaan kompensoivat mahdolliset vierailijat. Laskuissa on oletettu, että vedenkulutuksesta kol-
mannes johtuu vesikäymälästä ja kaksi kolmannesta harmaista vesistä. Ottaen huomioon, kuinka mo-
nessa taloudessa jätevesiä käsitellään ja miten, voidaan kokonaiskuormituksesta poistuvan eri puhdis-
tustoimenpitein yhteensä noin 40 %. 

[1/3 * 1 (vesi-wc/kiinteistö) + 2/3 * 1 (harmaat vedet/kiinteistö) ] * 1 vuosi/hlö 
= 1 kuormitusyksikköä/vuosi

1/3 * 0,33 + 2/3 * 0,75 = 0,6 = 60 % 
(keskimääräinen puhdistustoimenpiteiden jälkeinen kuormitus)

Suoraan maaperään tai järveen pääsevä kuormitusmäärä on siis 

[Tuotettu kuormitus/henkilö*vrk] * 0,60 

Tuotettu kuormitus haja-asutusalueiden kotitalouksissa on määritetty tulossa olevassa asetuksessa or-
gaanisen aineksen, typen ja fosforin osalta. Esimerkiksi jos yhden henkilön tuottama keskimääräinen
kuormitusmäärä on fosforia 2,2 g/d, on keskimääräinen puhdistuksen jälkeinen maaperään pääsevä
määrä 1,32 g/d.

Vapaa-ajan asutukselle voidaan laskea ottaen huomioon vähäisemmin syntyvät käymälä- ja harmaat
jätevedet ja vähäisemmän paikalla oloajan, että heidän tuottamansa jätevesikuormitus on 7 % siitä mää-
rästä, jonka vakituinen asukas tuottaa vuodessa. Suhteellisesti vapaa-ajan asutuksen jätevesien käsitte-
lytaso on parempi kuin vakituisilla asukkailla. Ottaen huomioon, kuinka monessa taloudessa jätevesiä
käsitellään ja miten, voidaan kokonaiskuormituksesta poistuvan eri puhdistustoimenpitein yhteensä noin
60 %. 

[1/3 * 1/10 (vesi-wc/kiinteistö) + 2/3 * 0,5 (harmaat vedet/kiinteistö) ] * 1/5 vuosi/hlö 
= 0,07 kuormitusyksikköä/vuosi

1/3 * 0,10 + 2/3 * 0,50 = 0,4 = 40 % 
(keskimääräinen puhdistustoimenpiteiden jälkeinen kuormitus)

Suoraan maaperään tai järveen pääsevä kuormitusmäärä on siis 

[Tuotettu kuormitus/henkilö*vrk] * 0,07 * 0,40 
eli [Tuotettu kuormitus/henkilö*vrk] * 0,03

Uuden lainsäädännön perusteella on joillekin kiinteistöille oletettavissa jätevedenkäsittelyjärjestelmien
parannustarpeita. On laskettavissa, että vakituisesti asutuista kiinteistöistä lähes kaikilla on käymäläjä-
tevedet asiallisesti käsiteltynä ja vain noin joka kymmenennellä kiinteistöllä on harmaiden jätevesien
käsittelyssä puutteita. Vapaa-ajan kiinteistöillä on myös käymäläjätevedet käsitelty melko hyvin, vaik-
kakin harvalla on ylipäätään vesikäymälä. Harmaiden jätevesien käsittelyssä vapaa-ajan kiinteistöistä
kolmasosalla ei ole minkäänlaista käsittelyä tai käsittely on puutteellista. Tämä tarkoittaa yleisesti sitä,
että noin kolmasosalle kaikista kiinteistöistä voi uusi jätevesiasetus tuoda mahdollisia parannustarpeita
ja investointeja. Jätevesimäärien ollessa todistettavasti niin vähäisiä, ettei niistä koidu ympäristönpi-
laantumisen vaaraa, voidaan poikkeuksia asetukseen myöntää.
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II ILLOISTENJÄRVI, HIRVENSALO
SELVITYS ILLOISTENJÄRVEN VALUMA-ALUEEN 
JÄTEVESIKUORMITUKSESTA JA JÄTEVESIEN KÄSITTELUN TASOSTA

1. ILLOISTENJÄRVEN VALUMA-ALUEEN KIINTEISTÖT

Illoistenjärven valuma-alueella sijaitsee noin 35 kiinteistöä, joista osaa ei ole rakennettu. Kyselylomak-
keita lähetettiin yhteensä 26. Vastauksia saatiin 24 kpl eli vastausprosentti oli 92,3 %. Korkean vastaus-
prosentin vuoksi Illoistenjärven valuma-alueelta kerätyt kyselyvastaukset vastaavat hyvin todellista ti-
lannetta.

2. KYSELYVASTAUKSET

2.1 Kiinteistön käyttötarkoitus

Vastanneista kiinteistönomistajista 13 ilmoittaa
kiinteistön käyttötarkoituksen olevan vakituinen
asutus ja 11 vapaa-ajan asutus (Kuva 1.). Yhden
vakituisesti asutun kiinteistön omistaja kieltäytyi
antamasta muita tietoja. Kolmella kiinteistöllä
ilmoitettiin lisäksi olevan jonkin asteista maatalo-
utta.

2.2 Vakituinen asutus

Vakituisesti asuttuja kiinteistöjä on 13 kpl, joissa
talouteen kuuluu keskimäärin 2,2 henkeä.  

Kiinteistön pinta-ala ja maaperä

Vastauksen antaneiden kiinteistöjen keskimääräinen pinta-ala on 2,1 ha ja yhteensä pinta-alaa vastauk-
set kattavat 13,9 ha. Maapohjan jakautuminen on esitetty kuvassa 2. 

Maaperä rakennusten ympärillä on pääasiassa savimaata ja kalliota (Kuva 3.). Kiinteistön maaperällä on
vaikutusta valittaessa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää.
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Kiinteistöjen rantaviiva

Kyselyyn vastanneista vakituisesti asutuista kiinteistöistä vii-
dellä on rantaviivaa, yhteensä 172 m. Järven luonnontilainen
pohja Illoistenjärven ranta-alueilla on kokonaan mutapohjaa
(Kuva 4.). 

Käyttövesi

Kuvassa 5. on esitetty rakennukset, joissa käytetään vettä ja syntyy jätevesiä. Veden käyttö ja jätevesien
synty tapahtuu vakituisen asutuksen osalta pääasiassa omakotitalossa, mutta myös jonkin verran erilli-
sissä saunarakennuksissa. 

Käyttövesi saadaan kolmessa neljästä kiinteis-
töstä omasta kaivosta ja yhdessä neljästä vesi-
johdosta (Kuva 6.). Muuhun kuin talousvedeksi
käytetään myös järvi- ja sadevettä (Kuva 7.).
Käytössä olevat kaivot ovat pääasiassa pora-
kaivoja (Kuva 8.). 

Käymäläratkaisu

Vakituisilla asukkailla näyttää olevan lähin-
nä vesikäymälöitä (Kuva 9.). Myös tavalli-
sia kuivakäymälöitä sekä kompostikäymä-
löitä on käytössä. 
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Suuri osa kiinteistöistä johtaa käymäläjätevetensä
saostussäiliön kautta maahanimeyttämöön, maa-
suodattamoon tai pienpuhdistamoon (Kuvat 10. ja
11.) . Kuivakäymälöiden jätteet kompostoidaan tai
kaivetaan maahan (Kuva 12.). 

Muut jätevedet

Muita jätevesiä syntyy keittiössä, peseytymisessä ja
pyykinpesussa (harmaat jätevedet). Kuvassa 13. on
esitetty harmaiden jätevesien käsittelytavat. Suurin osa kiinteistöistä johtaa harmaat vetensä yhteen
käymälävesien kanssa käsiteltäväksi. Erikseen saostussäiliössä käsitellyt harmaat vedet johdetaan maa-
suodattamoihin tai maaimeyttämöihin (Kuva 14.).

Kuvassa 15. on esitelty kuinka paljon eri toi-
minnoista syntyy kiinteistöissä harmaita jäteve-
siä. Kuvissa 16. – 19. on esitetty kuinka eri
toiminnoissa syntyneet harmaat vedet käsitel-
lään.

Kuva 10. Käymäläjätevesien käsittely (12 kiinteistöä).
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Kuva 14. Saostussäiliöissä erikseen käsiteltyjen har-
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Umpisäiliöt

Umpisäiliöitä on yhteensä kahdella kiinteistöllä ja niiden keskimääräinen tilavuus on 4 m³. Keski-
määräinen umpisäiliön tyhjennysväli vakituisilla asukkailla on 2,5 kk. 

Saostussäiliöt

Saostussäiliöt ovat rakenteeltaan yleensä
kaksi- tai kolmiosaisia, mutta mahdollisia
ovat myös yksi- ja neliosainen. Suositusten
mukaan harmaille vesille sopii kaksiosai-
nen ja kaikkien jätevesien käsittelyyn kol-
miosainen saostussäiliö. Kuvassa 20. on
esitetty vakituisiin asuntoihin asennettujen
eriosaisten saostussäiliöiden määrät, joita
oli yhteensä yhdeksässä kiinteistössä.
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Kuva 16. Keittiöjätevesien käsittely.
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Saostussäiliöiden tyhjennysväli on keskimäärin 15 kk. Suositusten mukaan saostussäiliöt tulisi tyhjentää
puolen vuoden välein, mutta harmaiden vesien säiliöt voidaan kuitenkin tyhjentää noin vuoden välein.
Eriteltynä harmaiden vesien saostussäiliöt tyhjennetään keskimäärin 9 kk:n välein ja kaikkien vesien
säiliöt 16,7 kk:n välein.

Pienpuhdistamot

Yhdelläkään Illoistenjärven valuma-alueen vakituisella asukkaalla ei ole käytössään pienpuhdistamoa.

Muu vedenkäyttö kiinteistöillä

Muu vedenkäyttö kiinteistöillä (Kuva 21.)
kohdistuu vähäisinä määrinä puutarhan kas-
teluun tai autojen pesuun. Puutarhojen keski-
määräinen etäisyys rannasta vastauksen anta-
neilla kiinteistöillä on 304 m ja lannoitteita
näistä käytetään yhteensä vain 50 kg viidessä
puutarhassa kolmestatoista. Pyykkiä tai mat-
toja ei pestä järven rannalla vakituisten asuk-
kaiden toimesta. Autonpesua kiinteistöllään
harjoittaa 5 kiinteistönomistajaa, mutta etäi-
syys rannasta on keskimäärin 340 m.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Kiinteistöiltä tiedusteltiin, onko kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä olemassa kirjallista suunnitelmaa ja
onko järjestelmä toteutunut suunnitellulla tavalla. Kuudella vakituisesti asutulla kiinteistöillä on jäteve-
sijärjestelmän suunnitelma tehtynä ja neljällä toteutuneena suunnitellusti. Yksi suunnitelma on päivi-
tetty vastaamaan muutoksia. Kuudella kiinteistöllä ei ole tehtynä suunnitelmaa.

Taulukko 1. Jätevesijärjestelmän kirjallinen suunnitelma vakituisesti asutuilla kiinteistöillä.
Kyllä Ei Ei vastausta

Kiinteistöllä on kirjallinen 
suunnitelma 
jätevesijärjestelmä

6 6 1

Jätevesijärjestelmä on 
toteutunut suunnitellulla 
tavalla

4 1 1

Jätevesijärjestelmän suunnitelma on päivi-
tetty muutoksia vastaavaksi
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kiinteistöä

Kuva 21. Muu veden käyttö kiinteistöllä.
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Investoinnit

Kiinteistönomistajilta kyseltiin mahdollisia suunnitelmia
kiinteistöjen jäte- ja vesihuollon sekä  muun varustetason
parantamisesta lähitulevaisuudessa. Kuvan 22. mukaan
vain yksi kiinteistöä on aikonut parantaa jätevesihuolto-
aan.

Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin myös halukkuutta
mahdollisiin investointeihin jätevesijärjestelmän paran-
tamiseksi. Kyselyn ohessa tiedotettiin myös todennäköi-
sen lainsäädännön muutoksen tuomasta jätevesien käsit-
telyn velvoitteesta haja-asutusalueella. Kyselyyn vastan-
neista 8 % on valmis investoimaan jätevesien käsittelyyn
(Kuva 23.). Mahdollisesti tulevaisuudessa investointiin on
valmis 42 %  ja 42 % kieltäytyy investoimasta jätevesiin.
Kiinteistönomistajista 8 % ei ottanut kantaa asiaan. 

Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin rahallista valmiutta mahdolliseen jätevesijärjestelmän investointiin.
Vastanneista 80 % on valmis investoimaan korkeintaan 1000 € ja 20 % 1000-2000 € (Kuva 24.). Ku-
kaan ei ole valmis investoimaan yli 2000 €.

Huoltokustannukset

Jätevesijärjestelmän aiheuttamat vuosittaiset huol-
tokustannukset saisivat enemmistön mielestä olla
alle 100 € tai 100-200 € vuodessa (Kuva 25.). Ku-
kaan vakituisista asukkaista ei ole valmis maksa-
maan huoltokustannuksia yli 200 €/vuosi. 
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Muu varustetaso

Kaikilla vakituisen asutuksen kiinteistöillä on
käytössään sähkö ja juokseva vesi. Useimmilla
on myös lämminvesivaraaja käytössä (Kuva 26.).
Missään kiinteistössä ei vettä pumpata tai kan-
neta vettä käsikäyttöisesti.

2.3 Vapaa-ajan asutus

Kiinteistöistä 11 ilmoitti kiinteistön käyttötarkoitukseksi vapaa-ajan asutuksen. Keskimäärin kiinteistöjä
käyttää 1,9 henkilöä 50,3 päivää vuodessa.

Kiinteistön pinta-ala ja maaperä

Kyselyyn vastanneiden vapaa-ajan kiinteis-
töjen pinta-ala on yhteensä 5,8 ha ja keski-
määrin 1,1 ha. Maapohjan jakautuminen on
esitetty kuvassa 27. Maaperä rakennusten
ympärillä vapaa-ajan kiinteistöillä on savi-
maata ja kalliota (Kuva 28.). Kiinteistön
maaperällä on vaikutusta valittaessa kiin-
teistökohtaista jätevesijärjestelmää.

Kiinteistöjen rantaviiva

Kyselyyn vastanneista vapaa-ajan kiinteistöistä on ranta-
viivaa 7:llä yhteensä 200 m ja keskimäärin 40 m. Järven
luonnontilainen pohja on esitetty kuvassa 29. 
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Käyttövesi

Rakennukset, joissa käytetään vettä ja siten
niissä syntyy jätevettä, on esitetty kuvassa 30.
Veden käyttö ja jätevesien synty tapahtuu va-
paa-ajan asutuksen osalta vapaa-ajan asunnossa
(mökissä), saunassa ja käymälässä.

Käyttöveden hankinta tapahtuu omasta kai-
vosta tai vesi kuljetetaan astioissa paikalle
muualta (Kuva 31.).

Muu käyttövesi saadaan omista kaivoista, järvestä
ja sadevedestä (Kuva 32.). Puolet kaivoista on
porakaivoja ja puolet rengaskaivoja (Kuva33.)

Käymäläratkaisu

Vapaa-ajan asukkailla on käytössään
pääasiassa perinteisiä kuivakäymälöitä (Kuva 34.),
mutta käytössä on myös vähävetisiä vesikäymälöi-
tä, sähkökäymälöitä ja kemiallisia käymälöitä. 

Vesikäymälöiden jätevedet johdetaan joko suoraan
maaperään, umpisäiliöihin tai saostussäiliöihin
(Kuva 35.). Kaikista saostussäiliöistä vedet johde-
taan maahanimeytykseen. Kuivakäymälöiden jätteet
kaivetaan maahan tai kompostoidaan (Kuva 36.)
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Muut jätevedet

Harmaat jätevedet johdetaan (Kuva 37.) pää-
asiassa suoraan maaperään. Osa kiinteistöistä
johtaa harmaat vedet käsiteltäviksi yhdessä
käymäläjätevesien kanssa maahan kaivettuun
imeytyskuoppaan, suoraan avo-ojaan tai jär-
veen. Yhdelläkään vapaa-ajan kiinteistöllä ei
käsitellä harmaita vesiä erikseen saostussäiliöil-
lä. 

Illoisten vapaa-ajan asukkaiden harmaat jäteve-
det syntyvät pääasiassa keittiössä ja saunassa.
Vain kahdella kiinteistöllä on käytössä suihku.
Pyykkiä vapaa-ajanasunnoilla ei pestä.

Kuvissa 38.-40. on esitetty eri lähteissä syntyvi-
en harmaiden vesien käsittelytavat. 
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Kuva 38. Keittiöjätevesien käsittely.
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Kuva 39. Saunavesien käsittely
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Kuva 37. Harmaiden jätevesien käsittely (10 kiinteistöä).
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Umpisäiliöt

Umpisäiliöitä on yhdellä vapaa-ajan kiinteis-
töllä. Tilavuutta ja tyhjennysväliä ei ilmoitettu.

Saostussäiliöt

Vapaa-ajan kiinteistöissä puolet saostussäili-
öistä on kaksiosaisia ja puolet yksiosaisia (Ku-
va 41.). Tyhjennysväli on keskimäärin 2 vuot-
ta. 

Muu vedenkäyttö kiinteistöillä

Muu vedenkäyttö kiinteistöillä on hyvin vä-
häistä koostuu lähinnä puutarhan kastelusta
(Kuva 42.). Puutarhat ovat keskimäärin 111 m
päässä rannasta. Yhden kiinteistön asukkaat
peseytyvät järvessä.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Vapaa-ajan kiinteistöistä (yht. 11 kpl) kolme
kiinteistöä ilmoitti, että jätevesijärjestelmästä
on olemassa kirjalliset suunnitelmat (Taulukko
2.). Kiinteistöistä 22:lla ei ole kirjallista suun-
nitelmaa tehtynä.

Taulukko 2. Jätevesijärjestelmän kirjallinen suunnitelma.
Kyllä Ei Ei vastausta

Kiinteistöllä on kirjallinen 
suunnitelma jätevesijärjestelmä

1 7 3

Jätevesijärjestelmä on toteutunut suun-
nitellulla tavalla

1 -- --

Investoinnit

Kiinteistönomistajilta kyseltiin mahdollisia
suunnitelmia vapaa-ajan kiinteistöjen jäte-
ja vesihuollon sekä muun varustetason
parantamisesta lähitulevaisuudessa. Kuvan
43. mukaan suunnitelmat kiinteistöjen va-
rustetason parannuksiin ovat melko harvi-
naisia. 
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Kuva 43. Kiinteistöjen mahdolliset varustetason parannukset.

1-osainen
50 %

2-osainen
50 %

Kuva 41. Saostussäiliöt (2 kiinteistöä).
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Kuva 42. Muu veden käyttö.
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Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin myös halukkuutta mahdollisiin investointeihin jätevesijärjestelmän
parantamiseksi. Kyselyn ohessa tiedotettiin myös todennäköisen lainsäädännön muutoksen tuomasta
jätevesien käsittelyn velvoitteesta haja-asutusalueella. Kyselyyn vastanneista vain 9 % on valmis in-
vestoimaan jätevesien käsittelyyn (Kuva 44.). Mahdollisesti tulevaisuudessa investointiin on valmis 27
%. Kiinteistönomistajista 55 % kieltäytyy investoimasta jätevesiin. Kiinteistönomistajista 9 % ei ole
ottanut kantaa asiaan. Kiinteistönomistajilta tiedusteltiin rahallista valmiutta mahdolliseen jätevesijär-
jestelmän investointiin. Kaikki vastanneet  olivat valmiita investoimaan rahallisesti korkeintaan 1000 €.

Huoltokustannukset

Puolet kiinteistönomistajista on sitä mieltä, että
jätevesijärjestelmän aiheuttamat vuosittaiset
huolto-kustannukset saisivat olla alle 20 € ja
loppujen mielestä alle 100 € vuodessa (Kuva
45.). 

Muu varustetaso

Kahdeksalla yhdestätoista kyselyyn
vastanneista vapaa-ajan kiinteistön-
omistajista on käytössään sähkö.
Vain kahdella kiinteistöllä on käy-
tössään lämminvesivaraaja ja juok-
seva vesi. Yleisemmin vesi kanne-
taan käsin käyttökohteeseen.
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Juokseva vesi

Vesi kannetaan käyttökohteisiin
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Kuva 46. Kiinteistöjen muu varustetaso.

Ehkä
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27 %
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55 %

Ei vastausta
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9 %

Kuva 44. Halukkuus investoida jätevesijärjestelmän
parantamiseen (11 kiinteistöä).

Alle 20 €
50 %

Alle 100 €
50 %

Kuva 45. Rahallinen valmius huoltokustannuksiin/vuosi.
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2.4  Kalastus harrastuksena Illoistenjärvellä 

Kalastusta Kakskerranjärvellä ilmoitti harrastavansa 10 % kyselyyn vastanneista talouksista (Kuva 47.).
Pyyntivälineinä käytetään vain katiskaa ja mato-onkea. 

Ilmoitetut kalansaaliit olivat melko vähäisiä, vaikka ilmeisesti Illoistenjärveltä kalaa olisi saatavilla.
Kuvassa 48 on esitetty heidän saamansa saaliit viimeisen kolmen vuoden ajalta. 

2.5 Muita kommentteja

Kyselyyn vastanneille oli varattu mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja asiaan liittyen. Esille
nostettuja kysymyksiä olivat mm. kaupungin mahdolliset suunnitelmat viemäröinnin saattamiseksi alu-
eelle. Osa kiinteistön omistajista oli havainnoinut järveä ja sen vesi on asukkaiden mukaan ollut vuosia
uimakelpoista ja pikkukalla riittää. Kiinteistönomistajat ja erityisesti vapaa-ajan asukkaat ovat myös
vakuuttuneita, että heidän jätevesimääränsä ovat niin pieniä ettei järven saastumisen vaaraa ole. Järven
suojelua ja laskuojan ruoppausta pidettiin yleisesti tärkeänä.
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Särki (kg)
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Muita lajeja (kg)

Kuva 48. Ilmoitetut kalansaaliit viimeiseltä kolmelta vuodelta.

Taloudessa
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90 %
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Kuva 47. Kalastus harrastuksena Illoistenjärvellä
(21 kiinteistöä).



32
3. YHTEENVETO

Pääosa mahdollisesti järveen kohdistuvasta jätevesikuormituksesta koostuu vesikäymälöiden jätevesien
ja harmaiden jätevesien yhteenlasketusta määrästä sekä niiden käsittelyasteesta ja käsittelytehokkuu-
desta. Oletettaessa nyt tehdyn kyselyn otannan edustavan koko Illoistenjärven valuma-alueen asukkaita
ja heidän jätevesikuormitustasoaan, voidaan tehdä arvio järveä mahdollisesta kuormittavasta määrästä. 

Vakituisten asukkaiden kohdalla voidaan olettaa heidän olevan paikalla 100 % vuodessa, koska heidän
poissaolojaan kompensoivat mahdolliset vierailijat/kyläilijät. Laskuissa on oletettu, että vedenkulutuk-
sesta kolmannes johtuu vesikäymälästä ja kaksi kolmannesta harmaista vesistä. Ottaen huomioon, kuin-
ka monessa taloudessa jätevesiä käsitellään ja miten, voidaan kokonaiskuormituksesta poistuvan eri
puhdistustoimenpitein yhteensä noin 52 %. 

[1/3 * 0,85 (vesi-wc/kiinteistö) + 2/3 * 1 (harmaat vedet/kiinteistö) ] * 1 vuosi/hlö 
= 0,95 kuormitusyksikköä

1/3 * 0,45 + 2/3 * 0,50 = 0,48 = 48 %
(keskimääräinen puhdistustoimenpiteiden jälkeinen kuormitus)

Suoraan maaperään tai järveen pääsevä kuormitusmäärä on siis 

[Tuotettu kuormitus/henkilö*vrk] * 0,95 * 0,48 

eli [Tuotettu kuormitus/henkilö*vrk] * 0,45

Tuotettu kuormitus haja-asutusalueiden kotitalouksissa on määritetty tulossa olevassa asetuksessa or-
gaanisen aineksen, typen ja fosforin osalta. Esimerkiksi jos yhden henkilön tuottama keskimääräinen
kuormitusmäärä on fosforia 2,2 g/d, on keskimääräinen puhdistuksen jälkeinen maaperään pääsevä
määrä 1,0 g/d.

Vapaa-ajan asutukselle voidaan laskea ottaen huomioon vähäisemmin syntyvät käymälä- ja harmaat
jätevedet ja vähäisemmän paikalla oloajan, että heidän tuottamansa jätevesikuormitus on 7 % siitä mää-
rästä, jonka vakituinen asukas tuottaa vuodessa. Suhteellisesti vapaa-ajan asutuksen jätevesien käsitte-
lytaso on parempi kuin vakituisilla asukkailla. Ottaen huomioon, kuinka monessa taloudessa jätevesiä
käsitellään ja miten, voidaan kokonaiskuormituksesta poistuvan eri puhdistustoimenpitein yhteensä noin
%. 

[1/3 * 0,09 (vesi-wc/kiinteistö) + 2/3 * 0,5 (harmaat vedet/kiinteistö) ] * 1/5 vuosi/hlö 
= 0,07 kuormitusyksikköä

1/3 * 0,10 + 2/3 * 0,70 = 0,50
(keskimääräinen puhdistustoimenpiteiden jälkeinen kuormitus)

Suoraan maaperään tai järveen pääsevä kuormitusmäärä on siis 

[Tuotettu kuormitus/henkilö*vrk] * 0,07 * 0,50 
eli [Tuotettu kuormitus/henkilö*vrk] * 0,035

Uuden lainsäädännön perusteella on joillekin kiinteistöille oletettavissa jätevedenkäsittelyjärjestelmien
parannustarpeita. On laskettavissa, että vakituisesti asutuista kiinteistöistä suurella osalla on käymälä-
jätevedet asiallisesti käsiteltynä ja noin joka kuudennella kiinteistöllä on harmaiden jätevesien käsitte-
lyssä puutteita. Vapaa-ajan kiinteistöillä on myös käymäläjätevedet käsitelty hyvin, mutta hyvin har-
valla on vesikäymälä. Harmaiden jätevesien käsittelyssä vapaa-ajan kiinteistöistä joka toisella ei ole
minkäänlaista käsittelyä tai käsittely on puutteellista. Tämä tarkoittaa yleisesti sitä, että myös Illoisten
alueella noin kolmasosalle kaikista kiinteistöistä voi uusi jätevesiasetus tuoda mahdollisia parannustar-
peita ja investointeja. Jätevesimäärien ollessa todistettavasti niin vähäisiä, ettei niistä koidu ympäristön-
pilaantumisen vaaraa, voidaan poikkeuksia asetukseen myöntää.
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III HAJA-ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ 
KOSKEVAN UUDEN ASETUKSEN VAIKUTUKSET KIINTEISTÖN-
OMISTAJILLE JA VIRANOMAISELLE

Kyselyllä haluttiin kartoittaa myös tulossa olevan uuden haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskevan
asetuksen (Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla) vaikutuksia kiinteistönomistajalle sekä kunnan ympäristöviranomaisille. 

1. ASETUKSESTA

Asetus määrittelee hyväksyttävät jätevesienkäsittelymenetelmät sekä jätevesien käsittelyvaatimukset.
Asetus velvoittaa haja-asutusalueiden kiinteistönomistajan toimittamaan jätevesijärjestelmästään selvi-
tyksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Selvityksen perusteella tulee voida arvioida jätevesistä
aiheutuva kuormitus vesiin ja laatia asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Asetuksessa on tarkemmin
määritelty mitä selvityksen tulee sisältää. Esitettäviä asioita ovat mm. kuvaus jätevesien käsittelyratkai-
susta ja arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta. Selvitykseen tulee myös liittää asemapiirros jäte-
vesijärjestelmän sijainnista ja jäteveden purkupaikasta. Lisäksi siihen on liitettävä jätevesijärjestelmän
käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, jotka on tarkemmin lueteltu asetukses-
sa. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää asetuksessa määritellyt yleiset vaatimukset. Uudisrakentamisen
yhteydessä tai jo olemassa olevaa järjestelmää parannettaessa on laadittava suunnitelma jätevesien ko-
koamista, käsittelyä ja johtamista varten. Jätevesijärjestelmälle tulee olla ajan tasalla olevat käyttö- ja
huolto-ohjeet. Asetuksessa on tarkemmin määritelty mitä suunnitelman sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden
tulee sisältää. 

Selvitys jätevesijärjestelmästä on annettava vuoden kuluessa asetuksen voimaan tulosta tai kahden vuo-
den kuluessa, jos kiinteistössä ei ole vesikäymälää. Asetus velvoittaa kiinteistönomistajaa saattamaan
jätevesijärjestelmänsä vaatimukset täyttävälle tasolle kymmenen vuoden kuluessa asetuksen voimaan
tulosta. 

2. VAIKUTUKSET KIINTEISTÖNOMISTAJALLE

Koska jätevesijärjestelmät ovat erityisosaamisen ala, jota varmastikaan jokainen kuntalainen ei hallitse,
jää selvitys jätevesijärjestelmistä jossain määrin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen harteille. 
Kyselyssä kiinteistönomistajilta kyseltiin, onko jätevesijärjestelmistä jossain rakennus tai remontointi-
vaiheessa tehty kirjallista suunnitelmaa. Olemassa oleva ja mahdollisten muutosten mukaiseksi päivi-
tetty kirjallinen suunnitelma helpottaa ympäristönsuojeluviranomaiselle annettavan selvityksen tekoa.
Kakskerranjärven valuma-alueella vakituisesti asutuista kiinteistöistä valtaosalle on tehtynä kirjalliset
suunnitelmat jätevesijärjestelmästä. Illoistenjärven valuma-alueella vakituisesti asutuille kiinteistöille
on noin puolelle tehty kirjallinen suunnitelma. Sen sijaan sekä Kakskerrassa että Illoisissa vapaa-ajan
kiinteistöistä suurimmalle osalle ei ole tehty minkäänlaisia suunnitelmapapereita.

Jätevesijärjestelmän saattaminen lain vaatimalle tasolle voi aiheuttaa kiinteistönomistajille haja-
asutusalueilla suuriakin kustannuksia. Kyselyssä esiteltiin tulossa olevaa lainsäädännön muutosta.
Kiinteistönomistajilta kyseltiin halukkuutta ja valmiuksia investointeihin jätevesijärjestelmien paranta-
miseksi lain vaatimalle tasolle. Kakskerrassa pieni osa ja Illoisissa puolet kiinteistönomistajista ei halu-
aisi investoida jätevesienkäsittelyyn. Suuriin investointeihin ei haluta ryhtyä, ellei edessä ole jo muu-
toinkin tehtävä kiinteistön varustetason parantaminen. 

Jätevesijärjestelmän toimivuuden takaamiseksi on kiinteistönomistajan suoritettava joitakin huolto- ja
hoitotoimenpiteitä, joiden laatu riippuu valitusta järjestelmästä. Suurin osa huoltotoimenpiteistä vaatii
rahallista panostusta. Kyselyssä kyseltiin myös huoltokustannusten sopivaa tasoa. Yleisesti toivottiin
vuosittaisten huoltokustannusten jäävän alle sadan euron. Rahansäästö huoltotoimenpiteissä voi kuiten-
kin kostautua laitteen toimimattomuutena. Esimerkiksi jos saostussäiliöitä ei tyhjennetä riittävän usein,
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niiden puhdistusteho jää olemattomaksi ja maahanimeyttämö voi tukkeutua.

Yleisesti jonkin asteista epävarmuutta on havaittavissa nyt tehdyn kyselyn kautta. Monille on hieman
epäselvää minkälainen laite on heidän kiinteistölleen asennettu. Umpi- ja saostussäiliöt sekä maa-
hanimeyttämö, maasuodattamo ja imeytyskuoppa sekoitetaan helposti keskenään. Myös muita epäsel-
vyyksiä ja väärinkäsityksiä ja virheellisiä näkemyksiä on ilmennyt. 

3. VAIKUTUKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISELLE

Asetus velvoittaa asetuksen noudattamisen valvontaviranomaisiksi kunnan ympäristönsuojelu- ja ra-
kennusviranomaiset sekä alueellisen ympäristökeskuksen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta
uuden asetuksen edellyttämien selvitysten keräämiseen kiinteistönomistajilta kuluvasta ajasta tehtiin
arvio. Koko prosessiin arvioitiin kuluvan työaikaa keskimäärin noin 1 – 3 h /kiinteistö, ottaen huomioon
kaikki toiminnot, joita selvitysten saaminen virkamieheltä edellyttää. Lisäksi arviolta noin yksi kahdes-
takymmenestä kiinteistöstä vaatii virkamieheltä työaikaa vähintään tässä arvioidun maksimiajan verran.

Selvitysten saaminen kiinteistönomistajilta voidaan järjestää tiedottamalla asetuksen tuomista velvoit-
teista ja vain odottelemalla kiinteistönomistajilta omatoimista selvityksenantoa. Toinen mahdollisuus
on, että viranhaltija ottaa yhteyttä alueen kiinteistönomistajiin pyytäen selvitystä ja antaen samalla in-
formaatiota ja ohjeistusta selvityksen tekemiseen. 

Yhteydenotto voi olla postitse toimitettavan informaatiopaketin ja erillisen kyselylomakkeen muodossa,
ja joista käyvät kaikki selvitykseen haluttavat tiedot ilmi. Kyselylomakkeen/ informaatiopaketin toimit-
tamisessa postitse kiinteistönomistajille on erityisenä hankaluutena kiinteistörekisterin osittain puutteel-
liset yhteys- ja osoitetiedot. Kuitenkin postitse lähetetyillä ohjeistuksilla on se etu, että tieto kulkee no-
peammin kiinteistönomistajille ja he osaavat helpommin antaa tarvittavat tiedot. Ilman valmista kaava-
ketta voi selvitysten saaminen ruuhkautua siirtymäkauden loppuun ja annetut selvitykset voivat olla
siinä määrin epätarkkoja, että niiden tarkentamiseen kuluu vastaavasti työaikaa ja resursseja. Myös
puuttuvien selvitysten etsiminen on vaikeaa ilman alustavia tietoja/listoja viemäriverkon ulkopuolisista
kiinteistönomistajista.

Yhteystietojen hankinta,
yhteyden ottaminen

tai tiedottaminen
10 min

Saadaan vastaus,
tarkistetaan se

20 min

Ei saada vastausta,
otetaan yhteyttä uudelleen

tai yritetään tavoittaa
toista kautta
 10-20 min

Hyvä
Puutteellinen

Pyydetään
tarkennusta
10-60 min

Arkistointi
10 min

Neuvonta,
kysymyksiin
vastaaminen

0-2 h

Valitukset,
muut eriävät
mielipiteet

0-2 h

Tonttikäynnit
0-2 h

Kuva 1. Kiinteistöä kohti kuluva aika selvityksiä kerättäessä.
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Monen kiinteistönomistajan kohdalla voi olla vaikeuksia riittävän täydellisen selvityksen antamisessa
jätevesijärjestelmästä, varsinkin jos järjestelmän kirjallinen suunnitelma on puutteellinen ja epätarkka
tai sitä ei ole olemassa. Apua tarvitaan varmasti järjestelmien oikeaksi nimeämisessä, kuormituksen
arvioinnissa, huolto-ohjeiden laatimisessa sekä muiden vaadittujen tietojen antamisessa. Viranomaisen
aikaa kuluu selvitysten yleiseen läpikäyntiin sekä jo saatujen vastausten täydentämiseen, tarkentamiseen
ja tarkistamiseen. Tavoittamatta jääneiden kiinteistönomistajien tavoittamiseen ja tietojen arkistointiin
kuluu myös työaikaa.



LIITE 1 / SELVITYKSESSÄ KÄYTETTY KYSELYLOMAKE JA LAINSÄÄDÄNTÖTIIVISTELMÄ 1(10)

PERUSTIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

Kiinteistön omistajan nimi: __________________________________________________ 

Puhelin ___________________ Yhteystiedot ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kiinteistön nimi ______________________  Rekisteri nro_________________________________

_____________________________________ ___________________________________________

Kunta ____________________ Kylä ______________________________________

Osoitetiedot ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

� Kiinteistö/tila/rakennus ei ole enää omistuksessani/käytössäni, koska se on    
� myyty, kenelle ________________________________________________________
� vuokrattu, kenelle _____________________________________________________

(osittain/kokonaan)

Kiinteistön käyttötarkoitus: � vakinainen asunto, talouteen kuuluu  _____ henkilöä
Voitte rastittaa useita vaihtoehtoja. � vapaa-ajan asunto

� tilalla on maa- tai metsätaloutta
� tilalla ei ole mitään asumis- tai virkistyskäyttöön tarkoitettua 

rakennusta, eikä maatalous-, tai muuta vastaavaa toimintaa
� tilalle on suunnitteilla rakennus: ___________________________
� muu, mikä_____________________________________________

Vapaa-ajan asunnon käyttömäärä keskimäärin: Käyttäjämäärä _______ henkilöä 
Käyttöaika _______ päivää / vuosi

Kiinteistön/tilan pinta-ala on  ____________ha  (tai ilmoitettuna neliömetreinä
_______________m²)

Kiinteistön maapohja
(karkeasti arvioitu osuus kuivalla maalla eri vaihtoehdoille ilmoitettuna hehtaareina)

� kallio             ______ha � vesijättömaa/suo         ______ha 
� pelto/puutarha ______ha       � luonnonniitty/kesanto ______ha 
� metsä            ______ ha         � nurmikko                   ______ha 

� muu, mikä_________ ______ha

Maaperä rakennusten ympärillä (noin 30 m säteellä)
� kallio � hiekka � savimaa � muu; ____________________________

Kiinteistöllä on rantaviivaa: � kyllä, noin ______metriä
� ei (jos vastasitte ei, siirtykää seuraavaan kohtaan)
 

Järven luonnontilainen pohja ranta-alueellanne pääasiassa
� kallio � hiekka/sora � muta
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RAKENNUKSET, NIIDEN KÄYTTÖ JA RAKENNUSPAIKKA

Tilalla olevat rakennukset tai muut kohteet, joissa 
– käytetään vettä 
– syntyy jätevesiä tai jätettä

Voitte rastittaa useampia vaihtoehtoja.
� omakotitalo
� vapaa-ajan asunto
� saunarakennus    
� käymälä
� talousrakennus
� karjasuoja
� muu rakennus; ________________________
� tilalle ei ole rakennettu tai rakenteilla yllämainittuja kohteita

      
KÄYTTÖVEDEN HANKINTA

Talousvesi/ruokavesi

� vesijohto Kaivo on:
� omasta kaivosta � rengas-/kuilukaivo
� yhteisestä kaivosta � porakaivo
� lähde 
� kuljetetaan astioissa muualta � muu; ______________________________

Muu käyttövesi (sauna ym.):

� vesijohto � omasta/yhteisestä kaivosta
� järvestä � sadevesi � muu; ____________________________

Veden käyttökohteet: __________________________________________________________

JÄTEVESIEN LÄHTEET JA KÄSITTELY

Käymäläratkaisu   

� vesikäymälä (normaali) � kemiallinen käymälä 
� vesikäymälä (vähävetinen) � sähkökäymälä
� kuivakäymälä (perinteinen ulkohuussi) � pakastekäymälä
� kompostikäymälä � biologinen käymälä
� erotteleva kuivakäymälä � muu; _____________________

        (kuiva-märkäerottelu)

Käymälän malli/merkki/valmistaja _______________________ rakennusvuosi ___________
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Käymäläjätevedet johdetaan:

� umpisäiliöön * *Katso liitteenä oleva sanasto 
� saostussäiliöön * ja sen jälkeen:

� avo-ojaan 
� pienpuhdistamoon *
� maaperäkäsittelyyn *, joka on: �  maahanimeyttämö *

�  maasuodattamo *
� suoraan maahan kaivettuun imeytyskuoppaan; etäisyys rannasta _______metriä
� suoraan maaperään; purkupaikan etäisyys rannasta _________metriä
� mahdollinen kuiva-aines käytetään

_______________________________________________
� muualle;

____________________________________________________________________

Kuivakäymälän jätteet sijoitetaan:

� kaivetaan maahan � kompostoidaan � kuljetetaan muualle �

muu;___________________

Vedenkulutus muualla kuin vesikäymälässä

Missä kaikissa toiminnoissa käytätte tai voitte käyttää kiinteistöllänne vettä?
� (A) keittiö / ruuan laitto
� (B) sauna / peseytymisvedet
� (C) suihku
� (D) pyykin pesu 
� (E) muualla; _______________________________

Edellä mainitussa kohteissa syntyvät jätevedet johdetaan:

 (ympäröikää yllä olevia vaihtoehtoja vastaavat kirjaimet)
A B C D E - käsiteltäväksi yhdessä vesikäymälän jätevesien kanssa
A B C D E - umpisäiliöön* *Katso liitteenä oleva sanasto
A B C D E - saostussäiliöön* ja sen jälkeen 

� avo-ojaan 
� pienpuhdistamoon*
� maaperäkäsittelyyn*, joka on: �  maahanimeyttämö*

�  maasuodattamo*
A B C D E - suoraan maahan kaivettuun imeytyskuoppaan; etäisyys rannasta _______metriä
A B C D E - suoraan maaperään; purkupaikan etäisyys rannasta _________metriä
A B C D E - suoraan avo-ojaan/järveen
A B C D E - mahdollinen kuiva-aines käytetään _____________________________________
A B C D E - muualle; __________________________________________________________
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Saostus- ja umpisäiliöt, pienpuhdistamo; tyhjennys ja huolto

Umpisäiliöitä on _______kpl, tilavuus yhteensä _______m³
Säiliön tyyppi/valmistaja____________________________________________________

Tyhjennysväli on ________________________________

Saostussäiliö on � 1-osainen   � 2-osainen   � 3-osainen  � ___-osainen  (Kaivojen lukumäärä)
Säiliön tyyppi/valmistaja____________________________________________________

Tyhjennysväli on ________________________________

Loka-autonkuljettaja / yritys, joka hoitaa umpi- ja saostussäiliöidenne tyhjennykset:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Pienpuhdistamon tyyppi/valmistaja ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Mitä huoltotoimenpiteitä suoritatte ja kuinka usein? ____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Muu vedenkäyttö / jätevesikuormitus

� peseytyminen järvessä
� mattojen pesu järvessä tai rannalla
� pyykin pesu järvessä tai rannalla
� auton pesu; pesupaikan etäisyys rannasta __________ m
� puutarha tai muu vastaava, lähin etäisyys rannasta _______m, käytetyt lannoitteet

_______kg/v
� muu; ____________________________________________

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 

Onko kiinteistön jätevesijärjestelmistä tehty kirjallinen suunnitelma jossain rakennus- tai remon-
tointivaiheessa? (Suunnitelmassa voi olla asemapiirros, mitoitus ja/tai muita tietoja jäteveden käsittelystänne.)

� Kyllä � Ei

– Onko jätevesijärjestelmä toteutunut tarkasti suunnitellulla tavalla?
� Kyllä � Ei

– Onko suunnitelman piirrokset ja muut tiedot päivitetty vastaamaan mahdollisia muutoksia, joita
jätevesijärjestelmän rakennus/muutosvaiheessa on tehty?

� Kyllä � Ei
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Investoinnit ja huoltokustannukset

Oletteko aikoneet lähitulevaisuudessa parantaa
�  kiinteistönne varustetasoa? � vesihuoltoanne? � jätevesihuoltoanne? � jätehuoltoanne?

Oletteko valmis investoimaan jätteenkäsittelyn tai jätevesijärjestelmän parantamiseen omalla
kiinteistöllänne? (Muuttuva lainsäädäntö, ks. liite)

� Kyllä � Ehkä myöhemmin � Ei

Valmius investointiin � alle 1000 € � 1000 - 2000 € � yli 2000 €

Valmius jätevesijärjestelmän huoltokustannusten maksamiseen vuodessa

� alle 20 € � alle 100 € � 100 - 200 €� 200 - 1000 € � yli 1000 €

KIINTEISTÖN MUU VARUSTETASO

Kiinteistöllä on � sähkö 
� lämminvesivaraaja käytössä 
� juokseva vesi 
� vesi kannetaan käyttökohteisiin kaivosta tai järvestä
� käsipumppu

KALASTUS
 

Harrastetaanko taloudessa kalastusta
� kyllä         � ei

Käytetyt pyyntivälineet
� verkot � virveli � katiska � mato-onki � ______________
Havaitut kalalajit viimeisen kolmen vuoden aikana ja niiden pyyntimääräarvio vuodessa

� ahven; ________kg � lahna; ________kg � hauki; ________kg
� särki;   ________kg � rapu;   _______ kpl � muita lajeja: _______________

______________________________________________________________________
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G. VAPAA SANA
Haja-asutuksen jätevesien aiheuttamat haitat vesistöissä ovat rehevöityminen, hapenkulutus ja hygi-
eeniset haitat. Rehevöityminen aiheuttaa veden samentumista, mikä johtuu levien ja vesikasvien li-
sääntymisestä. Tämä, jätevesien sisältämien orgaanisten aineiden hajoaminen sekä ammoniumtypen
hapettuminen kuluttavat vesistön happivaroja. Jätevedet ja runsas leväntuotanto aiheuttaa veteen ma-
ku- ja hajuhaittoja sekä kalaston muutoksia. Jätevesi saattaa pilata pohjaveden joko maaperässä tai
valumalla maanpintaa pitkin oman tai naapurin kaivoon. Ympäristöhygieenisiä haittoja ja epäsiiste-
yttä voivat aiheuttaa avo-ojiin tai maastoon johdetut jätevedet. Jätevesien käsittelyllä ja käsittelemättä
jättämisellä on merkitystä.

Jokaisen asukkaan havaittavissa olevia muutoksia voivat olla mm. rantojen ja kalanpyydysten li-
moittuminen, veden hajun, värin ja sameuden/kirkkauden muuttuminen, kasvillisuuden määrän ja
lajikoostumuksen muuttuminen, sini- ym. leväesiintymät, pohjan laadun ja hajun muuttuminen sekä
kalojen määrän, kokojakauman, lajikoostumuksen ja maun muutokset.

Onko teille tämän kyselyn myötä tullut esiin kysymyksiä, kommentoitavaa tai muuta huomautetta-
vaa? Kertokaa omin sanoin heränneistä ajatuksista ja tekemistänne havainnoista. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Sanastoa haja-asutuksen jätevesienkäsittelyyn liittyen
Tämä pieni sanasto on laadittu suunnitteilla olevan lainsäädännön mukaisten termien tarkentamiseksi.
Jotkin vanhat, tutummat sanat tullaan tulevaisuudessa korvaamaan tässä esitetyillä. Olemme tässä
kyselyssä siirtyneet jo tulevaan käytäntöön sanojen tutuksi tulemisen nopeuttamiseksi.

Talousjätevesi = vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja
laitteista sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa, kuten
karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnosta peräisin
oleva jätevesi

Jätevesijärjestelmä = rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella olevien viemäreiden sekä
jätevesien käsittelyjärjestelmien muodostama kokonaisuus

Saostussäiliö = ent. saostuskaivo, jäteveden yksi- tai useampiosainen vesitiivis mekaa-
ninen esikäsittelylaite, jonka läpi jätevesi virtaa. Pääasiallisena tarkoi-
tuksena pidättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat ja kelluvat ainesosat

Umpisäiliö = ent. umpikaivo, vesitiivis, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varas-
toimiseen tarkoitettu säiliö, josta ei ole jätevedenpurkuputkea ympäris-
töön

Maapuhdistamo = yhteinen nimitys jäteveden maahanimeyttämöille ja maasuodattomoille

Maahanimeyttämö = ent. maahanimeytys, maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden
käsittelylaitteisto, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi
imeytetään maaperään puhdistumaan ennen pohjaveteen kulkeutumista, 

Tuntomerkki: maan päällä näkyvät saostussäiliön ja jakokaivon kansien
lisäksi maaimeyttämön tarkastusputket

Maasuodattamo = ent. maasuodatus, maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden kä-
sittelylaitteisto, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi
puhdistuu kulkiessaan tietyistä maa-aineksista muodostuvan suodatin-
kerroksen läpi, kootaan putkistolla ja johdetaan edelleen ojaan, maas-
toon tai pintavesiin, 
Tuntomerkki: maan päällä näkyvät saostussäiliön ja jakokaivon kansien
lisäksi maasuodattamon tuuletusputket ja tarkastusputket, purkuputki

Pienpuhdistamo = talousjäteveden käsittelylaitteisto, joka on jokin muu kuin saostussäiliö,
umpisäiliö tai maapuhdistamo
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevia pykäliä on vesilaissa, terveydensuojelulainsäädännössä, maankäyttö- ja
rakennuslainsäädännössä, jätelaissa, laissa eräistä naapuruussuhteista, vesihuoltolaissa sekä 1.3.2000 voimaan tulleessa
ympäristönsuojelulaissa. 

Ympäristönsuojelulaki:

103 § Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus
Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet on käsiteltävä
ennen niiden johtamista maahan tai vesistöön siten, että jäteveden puhdistus vastaa vähintään 18 §:n nojalla annetussa
asetuksessa tarkoitettujen puhdistustoimien tehoa. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamattomina
maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

18 § Talousjätevedet 
Ympäristöministeriö voi asetuksella säätää jäteveden puhdistuslaitteista ja menetelmistä, umpikaivoista, näiden laitteiden
käytöstä ja kunnossapidosta, imeytysalueesta ja lietteen poistamisesta.
Ympäristönsuojelulain (19 §) uutena keinona luvanvaraisuuden ulkopuolella oleviin toimintoihin ja tilanteisiin puuttumi-
sessa on yleiset kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset.

Asetusehdotus:
Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Asetusehdotuksesta annettujen lausuntojen vuoksi asetuksen aikataulu on viivästynyt. Tämän hetkisten arvioiden mukaan
asetus tulisi voimaan vuoden 2003 aikana. Asetus koskee talousjätevesien käsittelyä ja johtamista sekä jätevesijärjestel-
mien ylläpitoa sellaisilla kiinteistöillä, joita ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon. Asetus koskee
myös jätevesistä muodostuvia lietteitä sekä niiden keräystä ja käsittelyä. Asetusta ei sovelleta ympäristönsuojelulain mu-
kaista ympäristölupaa edellyttävään toimintaan eikä vähäisiin jätevesiin, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen
vaaraa. Niistä on kuitenkin tehtävä tarvittava selvitys. 

Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesistä aiheutuvia päästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia ottaen huomi-
oon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Asetusehdotuksessa on annettu 10 vuoden siirtymäaika, jonka aikana myös
vanhojen kiinteistöjen on saatettava järjestelmänsä asetuksen vaatimusten mukaiseksi. 

Määritelmät
1) Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesu-,
ym. -tiloista ja laitteista sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa jätevettä.
2) Jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella olevien viemäreiden sekä jätevesien
käsittelyjärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta.
3) Haja-asutuksen kuormitusluvulla tarkoitetaan yhden asukkaan käsittelemättömien jätevesien keskimääräistä kuormi-
tusta grammoina vuorokaudessa (g/d). Orgaanisen aineksen (BHK 7 ) osalta se on 50 g/d, kokonaisfosforin 2,2 g/d ja
kokonaistypen 14 g/d. 
4) Lietteellä tarkoitetaan jätevesistä käsittelyssä muodostuvaa laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jäte-
vedestä omana jakeena.

Jäteveden käsittelyjärjestelmät
Käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen ja sen tulee toimia siten, että asetuksessa asetetut vaatimukset täyt-
tyvät. Talousjäteveden käsittelyjärjestelmiä ovat mm. seuraavat menetelmät tai laitteet:
1) Saostussäiliö (saostuskaivo) on jäteveden yksi- tai useampiosainen, vesitiivis mekaaninen esikäsittelylaite. Sen tar-
koituksena on erottaa jätevedestä laskeutuvat ja kelluvat kiintoaineet.
2) Umpisäiliö (umpikaivo) on vesitiivis, jäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettu säiliö, josta ei ole
jäteveden purkuputkea ympäristöön.
3) Maahanimeyttämö on maahan kaivettu tai pengerretty jäteveden käsittelylaitteisto, jossa esikäsitelty jätevesi imeyte-
tään maaperään puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen.
4) Maasuodattamo on maahan kaivettu tai pengerretty jäteveden käsittelylaitteisto, jossa esikäsitelty jätevesi puhdistuu
kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan suodatinkerroksen läpi, kootaan putkistolla ja johdetaan
edelleen ojaan, maastoon tai pintavesiin. 
5) Maapuhdistamo on yhteinen nimitys jäteveden maahanimeyttämöille ja maasuodattamoille.
6) Pienpuhdistamolla tarkoitetaan muuta talousjäteveden käsittelylaitetta kuin em. menetelmiä. Laitteen toimintaperiaate
voi olla mekaaninen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdistelmä.
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Jätevesien käsittelyvaatimukset
Viemäriin joutuvaa kuormitusta on vähennettävä noudattamalla ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Talousjätevedet
on käsiteltävä ympäristöolosuhteet huomioon ottaen parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla ja siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jätevesistä vesiin joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineksen (BHK 7 ) osalta vähintään 90 %, kokonais-
fosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna laskennalliseen haja-asutuksen kuor-
mituslukuun. Alueilla, joilla asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on vähäistä eikä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen
vaaraa aiheudu, voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä sallia lievempiä päästövaatimuksia. Tällöin jätevedet on
käsiteltävä siten, että vesiin joutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineksen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin
osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormituslukuun.

Selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet
Jätevesijärjestelmästä on laadittava selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.
Kiinteistöissä, joissa ei ole vesikäymälää aikaa on kaksi vuotta. Selvitys on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle.
Selvityksen perusteella on pystyttävä arvioimaan jätevesistä aiheutuva kuormitus vesiin. Selvityksessä on esitettävä ku-
vaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä arvio siitä ympäristöön joutuvasta kuormituksesta. Selvitykseen on
liitettävä asemapiirros, josta ilmenee jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikka. Lisäksi siihen on liitettävä
jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. 

Käyttö- ja huolto-ohjeissa tulee olla jätevesijärjestelmän turvallisen käytön ja ympäristön kannalta parhaan käytännön ja
luotettavan toimintatuloksen varmistamiseksi tarvittavat tiedot. Ohjeet on pidettävä ajan tasalla ottamalla huomioon jär-
jestelmän tehostamistoimet ja muut muutokset. Lisäksi käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää järjestelmän eri osia koske-
vat hoito-, tarkastus- ja kirjanpitovaatimukset.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä
Talousjätevesien kokoamista, käsittelyä ja johtamista varten on laadittava suunnitelma uudisrakentamisen yhteydessä tai
jos olemassa olevaa jätevesijärjestelmää parannetaan. Suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemuk-
seen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Suunnitelman perusteella viranomaisen on voitava arvioida järjestel-
män ja siihen sisältyvien laitteiden soveltuvuus rakennuspaikalle, niiden huollettavuus, suunnitellut huoltojärjestelyt ja
asetuksen mukaisten vaatimusten täyttyminen. 

Jätevesijärjestelmä on rakennettava hyväksytyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisesti. Suunnittelijan, rakennustyön
toteuttajan ja työnjohdon pätevyydestä on otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa on sää-
detty sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on määrätty. 

Jätevesijärjestelmästä poistettavan lietteen ja muun jätteen kuljetus muualle käsiteltäväksi on toteutettava jätelain 10§:ssä
tarkoitettuna järjestettynä jätteenkuljetuksena.

Suomen ympäristökeskuksen tulee ylläpitää luotettaviin selvityksiin, tutkimuksiin, seurantoihin ja testauksiin perustuvaa
tiedostoa yleisimmistä käsittelymenetelmistä ja laitteista sekä niillä saavutettavista puhdistustuloksista. Ajantasainen tieto
tulee olemaan helposti valvontaviranomaisten ja yleisön saatavilla.
Asetuksen noudattamista valvovat kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset sekä alueellinen ympä-
ristökeskus.

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Turun kaupungin kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, jotka tulevat voimaan vii-
meistään 1.8.2002. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympä-
ristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Alla on käyty läpi tärkeimmät jätevesien
käsittelyä koskevat kohdat.

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella kiinteistö tulee liittää viemäriin, jolla jätevedet johdetaan
keskitettyyn jätevesien puhdistukseen. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuu-
desta.

Jätevesien käsittely kaupungin jätevesiviemäriin liittymättömillä kiinteistöillä:
Jätevedet tulee kiinteistöllä puhdistaa asianmukaisesti kolmiosastoisella saostussäiliöllä ja maahanimeyttämöllä, maa-
suodattamolla tai pienpuhdistamolla. Jos käsitellään harmaita jätevesiä tai jäteveden määrä on poikkeuksellisen vähäi-
nen, niin saostuskaivo voi olla kaksiosastoinen. Puhdistetut jätevedet voidaan johtaa edelleen ojaan tai imeyttää maahan.
Talous- tai vapaa-ajanrakennusten harmaat jätevedet voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niiden
määrä on vähäinen (kannettu vesi) eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
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Sijoitettaessa jätevesien maaperäkäsittelylaitteistoja sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikkaa tulee noudattaa seuraa-
via vähimmäissuojaetäisyyksiä:
Kohde                Vähimmäissuojaetäisyys (m)
Talousvesikaivo 20-50
Vesistö   20
Tie, tontin raja    5 
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella
- maasuodattamossa  0,50
- maahanimeyttämössä  1,00

Erillisestä saunarakennuksesta tulevat pesuvedet, mikäli niiden määrä on vähäinen, voidaan imeyttää 20 metriä lähem-
mäksi rantaviivaa, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin saunarakennus. Jätevesien puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa siten, että
tulvakorkeuden aikanakaan vesi ei pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuk-
sesta myöntää poikkeuksen suojaetäisyysvaatimuksista, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
Kiinteistön haltijan tulee huolehtia, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja laitteistojen puhdistusteho
vastaa niille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi ne tulee rakentaa siten, että niiden puhdistusteho on tutkimuksin tarkistetta-
vissa. Kiinteistön haltijan tulee tarvittaessa varmistaa puhdistuslaitteistojen toiminnan teho näytteenotoin tai muulla hy-
väksyttävällä tavalla. 

Saostuskaivot, umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vapaa-ajan
asuinkiinteistöjen tai muut vähäisessä käytössä olevat umpi- ja saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.
Saostuskaivot, joihin johdetaan ainoastaan pesuvesiä, tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jätevedet ja jätevesiliet-
teet tulee toimittaa kaupungin keskuspuhdistamolle tai muuhun viranomaisen hyväksymään paikkaan.
Kiinteistön haltijan on pyydettäessä toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedot, joista ilmenevät puhdistuslait-
teiden huollot, säiliöiden tyhjennykset sekä mahdolliset näytteenotot.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on vähintään 30 vuorokautta ennen rakentamisen tai toiminnan aloittamista annettava
ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedot kiinteistön vesi- ja jätevesihuollosta, jätevesien puhdistuslaitteistojen rakenteesta
ja jätevesien johtamisesta.

Pohjavesialueella jätevesien imeyttäminen maahan on kielletty. Näillä alueilla käymäläjätevedet on johdettava um-
pisäiliöön. 
Ranta-alueella käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön. Ilman tieyhteyttä olevassa saaressa on vesikäymälän ra-
kentaminen kielletty, mikäli jätevesiä ei pystytä käsittelemään määräysten mukaisesti.

Suositukset: 
Kaupungin jätevesiviemäriin liittymättömissä kiinteistöissä on suositeltavaa käyttää fosfaatittomia puhdistus- ja pesuai-
neita. 
Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan ve-
sistöön.
Olemassa olevat jätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistot on saatettava vastaamaan määräysten mukaisia vaatimuksia
viimeistään kymmenen vuoden kuluttua määräysten voimaantulosta. Uudisrakentamisessa ja rakennuslupaa edellyttävissä
korjaus- ja muutostöissä vaatimuksia sovelletaan rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa heti määräysten voimaantulon
jälkeen.

Lisätietoa lainsäädännöstä ja jätevesien käsittelystä löytyy V-S Agendatoimiston sivuilta www.vsagendatoimisto.fi

http://www.vsagendatoimisto.fi/

