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               KIINTEISTÖKOHTAISEN 
 

  JÄTEVESIEN  KÄSITTELYN 
 
   UUSITTU  TOIMINTAOPAS    
 
           ÄÄNEKOSKELLA 

 
   ( v. 2017 ) 



3.4.2017 tuli voimaan ympäristönsuojelulain (527/20 14) muutos (19/2017) ja sen perus-
teella annettu uusi hajajätevesiasetus (157/2017), joka tarkensi jätevesien käsittelyn mää-
räyksiä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.  
 
Ympäristönsuojelulain muutoksen mukaan kiinteistöll ä tulee tehdä: 
 
1. Selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet nykyisest ä jätevedenkäsittelyjärjestelmästä 
  
Selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet oli tehtävä 1.1.2008 mennessä. 
 
Selvitys tulee säilyttää kiinteistöllä  ja se tulee esittää valvontaviranomaiselle pyydettäessä. 
Myös mahdollisessa kiinteistön myynnissä selvitys tulee esittää ja jättää kiinteistölle. 
Tehdyn selvityksen perusteella voidaan verrata kiinteistön jätevesijärjestelmää nykyisin vaadit-
tavaan järjestelmään. Nykyiset vaatimukset järjestelmälle on esitetty tämän esitteen lopussa 
olevassa kaaviossa.  
 
2. Suunnitelma jätevesijärjestelmästä 
 
Jos kiinteistön jätevesijärjestelmää pitää selvityksen perusteella parantaa, tarvitaan siitä suunni-
telma. Suunnitelmalla varmistetaan, että kohteeseen rakennetaan sopiva ja toimiva järjestelmä. 
Suunnitelman laatijan tulee olla pätevä alan ammattilainen. 
 
Suunnitelma tulee liittää uusien kiinteistöjen tai peruskorjattavien kiinteistöjen rakennuslupaha-
kemukseen tai pelkkää jätevesijärjestelmää muutettaessa toimenpidelupahakemukseen.  
 
3. Jätevesijärjestelmän parantamisen aikataulut 
 
 - Ranta- ja pohjavesialue 
Enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla 
tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella on jätevesien käsittelyjärjestelmän täytettävä perusta-
son puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä . Etäisyys määritetään rakennuksen seinään ja 
huomioon otetaan rakennukset, joissa muodostuu talousjätevesiä. 
Kunta voi määrätä ympäristönsuojelumääräyksillä näillä alueilla noudatettavaksi ankarampaa 
puhdistusvaatimusta. 
Kannattaa kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisimman pian, sillä määräajan lopulla voivat 
parannustyöt ruuhkautua. Tämä puolestaan voi nostaa hintatasoa ja aiheuttaa pulaa pätevistä 
tekijöistä.  
 
Olemassa olevaa käsittelyjärjestelmää tulee huoltaa tehtyjen ohjeiden mukaisesti ennen uuden 
järjestelmän valmistumista. 
 
- Muut alueet   
Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistus-
vaatimus tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä riippuen ankarampi puhdistusteho vasta 
muun remontin yhteydessä. 
Tällaisia remontteja ovat mm. vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva 
luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korja-
taan sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- 
ja muutostyö. 
 
Uudet kiinteistöt tulee tietysti tehdä nykyiset vaatimukset täyttäviksi myös jätevesijärjestelmän 
osalta. 
 
 Jätevesijärjestelmän muuttaminen tai rakentaminen v anhaan kiinteistöön edelly t-

tää toimenpidelupaa ! 



 
 
Mahdolliset poikkeukset: 
 
9.3.2011 tuli voimaan ympäristönsuojelulain muutos, jolla annettuja määräyksiä poikkeamisesta 
noudatetaan myös nyt voimaan tulleen lain ja asetuksen mukaan. 
 
Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen perustason puhdis-
tusvaatimuksista ranta- tai pohjavesialueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan 
kun: 
1. kiinteistön sijainti viemäriverkon piiriin tarkoitetulla alueella  
2. kiinteistön haltijan korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnas-
tuva sosiaalinen suorituseste tai muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät. 
 
Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesijärjes-
telmä on käyttökuntoinen, jätevesien puhdistamisen vaatimuksista ovat vapautettuja ilman ha-
kemusta ne kiinteistönhaltijat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta 
ennen 9.3.2011. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja)  
__________________________________________________________________________ 
 
VALITSE KIINTEISTÖLLESI SOPIVA JÄRJESTELMÄ 
 
Selvitä tämän ohjeen lopussa olevasta kaaviosta, mitä erityistä rakennuksen sijaintipaikka ran-
ta-alueella tai pohjavesialueella edellyttää jätevesien käsittelyltä. 
 
1. Rakennus, jossa kuivakäymälä + vähäiset jätevede t  
    Sauna, josta vain pelkkiä vähäisiä pesuvesiä 
 
( Vähäiset jätevedet / pesuvedet = kantovesi tai vesi pumpataan käsin, eikä pyykin- tai astian-
pesukonetta. ) 
 
Pesuvedet saa imeyttää suoraan maahan jos maaperä mahdollistaa imeytyksen.  
 
EHDOTUS: Pesuvedet johdetaan pienimuotoiseen maapuhdistamoon, esim. imeytyskuoppaan, 

imeytyskaivoon tai maasuodinkaivoon yksiosastoisen saostussäiliön kautta. Kertyvä 
kiintoaines kerätään saostussäilöstä säännöllisesti ja siirretään kompostiin. 

 
 
 
 
2. Rakennus, jossa kuivakäymälä + painevesi 
 
EHDOTUS 1: Pesuvedet esikäsitellään 2-osastoisessa saostussäiliössä + puhdistetaan maa-

puhdistamossa mikäli maaperä sen mahdollistaa. 
 ( Maapuhdistamo = maahanimeyttämö tai maasuodattamo ) 
  
EHDOTUS 2: Pesuvedet puhdistetaan pienpuhdistamossa.  

( Pienpuhdistamo = tehdasvalmisteinen laitepaketti, jonka puhdistustehosta on riit-
tävästi tutkittua tietoa. )  
Jotkut pienpuhdistamot vaativat esikäsittelyyn saostussäiliöt. 

  
 
 
 

KUIVAKÄYMÄLÄN JÄTTEET TULEE JÄLKIKOMPOSTOIDA  

KUIVAKÄ YMÄLÄN JÄTTEET TULEE JÄLKIKOMPOSTO IDA 



3. Rakennus, jossa vesivessa + painevesi 
 
EHDOTUS 1: Hanki kuivakäymälä ja siirry kohtaan 2. 
 
EHDOTUS 2: Liittyminen kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverk koon . 
 
EHDOTUS 3: Jätevedet esikäsitellään 3-osastoisessa saostussäiliössä + puhdistetaan  

    maapuhdistamossa. 
 

EHDOTUS 4: Kaikki jätevedet käsitellään panospuhdistamossa . 
 
Jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä vaaditaan tiukempia puhdistusvaatimuksia. 
 
EHDOTUS 5: Ranta-alue : Vesivessan jätevedet johdetaan umpisäiliöön.   

Pesuvedet esikäsitellään 2-osastoisessa saostussäiliössä + puhdistetaan maa-  
puhdistamossa tai pienpuhdistamossa. Katso kohdat 2.1 ja 2.2. 

 Pohjavesialue: Kaikki jätevedet johdetaan umpisäili öön. 
  
Huolehdi aina umpi- ja saostussäiliöiden asianmukai sesta ja säännöllisestä tyhjentämi-
sestä, saostussäiliöt vähintään kerran vuodessa ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÄÄNEKOSKEN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN Lisätietoja:

ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEH DOT Äänekosken kupunki / Ympäristövalvonta
Unto Huttunen puh. 0400 893 683

YLEISET VAATIMUKSET:Muut alueet unto.huttunen@aanekoski.fi 30.5.2017

Toteutus: Muiden rakennushankkeiden yhteydessä ( la in § 156b )
- WC - VEDET - HARMAAT VEDET - SAUNAVEDET ja "KANTOVESI"

SUOJAETÄISYYDET:
3-OSASTOINEN 2-OSASTOINEN IMEYTYSKAIVO Kaikki alueet:
SAOSTUSSÄILIÖ SAOSTUSSÄILIÖ IMEYTYSKENTTÄ Asuinrakennus, tontin raja,

tie, oja: 5 m
Talousvesikaivoon

- SUODATUSKENTTÄ ( 0,25 m ylimpään pohjaveden pinta an) vähintään 50 m
- IMEYTYSKENTTÄ ( 1 m ylimpään pohjaveden pintaan )

- PAKETTIPUHDISTAMO ( voi sisältää saostussäiliöt )

Ympäristönsuojelulain muutos 3.4.2017 mukaisesti 31 .10.2019 mennessä.
- POHJAVESIALUE JA RANTA-ALUE Toteutus: 31.10.2019 mennessä.

Ranta-alue  ( 100 m )

- WC - VEDET - HARMAAT VEDET - SAUNAVEDET ja "KANTOVESI"

UMPISÄILIÖ 2-OSASTOINEN IMEYTYSKAIVO ( 15 m RANTAAN )
SAOSTUSSÄILIÖ IMEYTYSKENTTÄ

PAKETTIPUHDISTAMO

- SUODATUSKENTTÄ ( 0,25 m ylimp. pohjaveteen) ( 30 -  40 m RANTAAN )
- IMEYTYSKENTTÄ ( 1 m ylimp. pohjaveteen ) ( YLI 50 m RANTAAN)

 

Oletko jo keskustellut naapurisi kanssa yhteisestä jät e-
vesien käsittelyjärjestelmästä ?  
Se voi olla järkevin vaihtoehto !  


