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Eduskuntaryhmien ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajille

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYSSÄ ESIINTYVÄT VÄITTEET JA USKOMUKSET
Me allekirjoittaneet haluamme varmistaa, että kaikilla puolueilla on oikeat tiedot liittyen kovasti kiistelyä aiheuttaneeseen haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja sitä
koskeviin säädöksiin. Asiaan liittyy paljon käsityksiä jotka näyttävät kaipaavan selvennystä.
1. Jätevesijärjestelmän saneerauksen hinta
Järjestelmän saneerauksen hinta riippuu monesta tekijästä. Suuri merkitys hintaan on
sillä, uusitaanko tontilla koko viemäröinti talolta asti itse puhdistamolle, vai ainoastaan puhdistamo. HaVeSu ry:n tekemän selvityksen mukaan (kysely suunnittelijoille
ja urakoitsijoille, syyskuu 2014*). Niin sanotun Avaimet käteen - urakan hinta on keskimäärin 7100 euroa. Tällöin uusitaan koko järjestelmä talolta purkupaikkaan. Kun
uusitaan vain itse järjestelmä, niin hinta on yleensä muutamia tuhansia euroja halvempi. Suunnittelukustannus on tämän lisäksi keskimäärin noin 500–1000 euroa.
Suunnittelijoiden ja koko maan kattavan neuvontatyön kokemuksien mukaan jopa 50
% käydyissä kohteissa järjestelmä on asetuksen vaatimassa kunnossa tai sen kuntoon
saattamiseksi riittävät pienet, muutaman tuhannen euron kunnostustoimet. Tärkeää on
viedä kiinteistöille oikeaa tietoa ja hyödyntää käyttökelpoiset nykyiset järjestelmät.
10 000 euron laskelma on siis yleensä voimakkaasti yläkanttiin ja vääristää ihmisten
käsitystä normaalisti tarvittavien toimenpiteiden laajuudesta. Yli 10 000 euron hintaiset järjestelmät ovat tyypillisesti ilman asianmukaista suunnittelua myytyjä ”ovelta
ovelle” paketteja.
2. Järjestelmien suunnittelu
Jätevesijärjestelmä on kuitenkin kiinteistön omistajalle pitkäaikainen sijoitus ja siksi
sen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Missään nimessä mitään järjestelmää ei pidä ostaa ennen suunnittelua (kuten toimivat useat kiertävät ”kauppamiehet”). Ensimmäinen tehtävä on löytää avuksi kokenut, luotettava ja laitevalmistajista
riippumaton suunnittelija.
* HaVeSu ry:n tekemä tutkimus jäsenilleen

Oikea suunnittelija tutustuu olosuhteisiin kiinteistöllä, toimii kiinteistön omistajan
edunvalvojana ja ehdottaa järjestelmäksi juuri sille kiinteistölle ja käytölle sopivia järjestelmiä. Oikein toimivan suunnittelijan tavoite on säästää asiakkaan rahaa, ei maksimoida sen käyttöä.
3. Maasuodattamon ja maahanimeyttämön käyttökelpoisuus
Maasuodattamoon sekä maahanimeyttämöön ja niiden toimintaan liittyy paljon väärinkäsityksiä, joita haluamme selventää. Maasuodattamo on täysin passiivinen järjestelmä, jossa vesi suodatetaan painovoimaisesti hiekkakerroksen läpi. Suodattimen läpi
kulkenut vesi johdetaan yleensä avo-ojaan. Imeytyksessä taas vesi imeytetään hallitusti maahan, jossa se lopulta päätyy puhdistuneena osaksi pohjavettä.
Maaperäkäsittely on varmasti maailman yleisin jätevesien käsittelyjärjestelmä. Ideana
on se, että eloperäinen aines ja ravinteet eivät pääse suoraan vesistöön, vaan sitoutuvat
maahan, jolloin ne ovat maassa elävien kasvien ja mikro-organismien hyödynnettävissä ja hajotettavissa. Suoraan veteen joutuessaan ravinteet aiheuttavat kuormitusta ja lisäävät muun muassa levien kasvua.
Pelkkä saostuskaivokäsittely ei poista vedestä merkittäviä määriä siihen liuenneita aineita, tosin erittäin tehokkaasti kiinteän ja kelluvan aineksen. Maasuodatus poistaa vedestä suuren osan myös näistä liuenneista aineksista.
Maaperäkäsittely on saostuskaivojen perässä myös esteettisesti järkevä ratkaisu. Siinä
jätevesi johdetaan maaperään putkia pitkin, joiden ilmanvaihto tapahtuu tuuletusviemärin kautta talon katolle. Tällöin pihalla ei esiinny hajua. Myös suodattimen läpi
ojaan tullut vesi on hajutonta. Toisin on silloin, jos saostuskaivoista vedet johdetaan
suoraan ojaan. Silloin haju ja esteettinen haitta ovat varmoja. Saostuskaivojen puhdistustehosta on vallalla runsaasti vääriä käsityksiä.
Maasuodatus tai maahanimeytysjärjestelmät eivät missään vaiheessa ole olleet kiellettyjä järjestelmiä (vaikka näin on medioissa väitetty). Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muuttaminen vuonna 2011 teki ainoastaan selkeämmäksi sen tosiseikan, että maasuodatus tai maahanimeytys ovat jätevedenkäsittelyn perusratkaisuja, jotka riittävät suurelle osalle kiinteistöjä.
Mitä tulee maasuodattamon vaarallisuuteen, niin siitäkin löytyy hyvää faktatietoa
muun muassa Henri Koposen tekemässä diplomityössä (TTY 2011), jossa tutkittiin
käytöstä poistettujen maasuodattamoiden maamassoja. Tuloksista kävi ilmi, että mitään ongelmallista ei kenttiin liity myöskään käytöstä poistamisen jälkeen.
Huollon kannalta maaperäkäsittelyjärjestelmä on lähes huoltovapaa. Huolloksi riittää
saostussäiliön tyhjentäminen säännöllisesti, saostussäiliön täyttäminen puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen ja kentän tarkkailu (painumat, haju, vesi maanpinnalla).
4. Pienpuhdistamoiden käyttökelpoisuus
Pienpuhdistamoita on markkinoilla useita erilaiseen tekniikkaan perustuvia. Suurin
osa markkinoilla olevista laitteista on panosperiaatteella toimivia. Prosessit näissä laitteissa ovat kuitenkin kaikissa käytännössä samat kuin kunnallisillakin puhdistamoilla.
Pienpuhdistamoita on yhteistä ns. aktiiviliete, jonka tarkoituksena on puhdistaa lähinnä orgaanista ainetta ja typpeä jätevedestä. Ongelmana yleensä on se, että joko puhdistamolle ei tule riittävästi jätevettä, jotta aktiiviliete pysyisi aktiivisena tai sitten puhdistamo jätetään täysin huoltamatta. Oikein toimiva laitevalmistajasta riippumaton
suunnittelija pystyy arvioimaan sitä, että onko puhdistamolla kohteessa edellytyksiä

toimia. Yleensä puhdistamoratkaisut ovat toimivia silloin kun aktiivista käyttöä on
paljon (esimerkiksi muutaman kiinteistön yhteisenä ratkaisuna) ja huoltoon voidaan
panostaa (käytetään ammattimaista huoltoa).
5. Pienpuhdistamoiden testaus
Jätevesijärjestelmien testaaminen yksiselitteisesti on äärimmäisen vaikeaa, koska ei
ole olemassa”standardoitua” jätevettä, jolla voitaisiin varmistaa laitteiden ja järjestelmien oleminen samalla viivalla. Jokainen kotitalous tuottaa omanlaistaan jätevettä,
jonka laatu vaihtelee päivän eri aikoina ja eri päivinä. Yleisesti pienpuhdistamoiden
toimivuudesta tehdyt tutkimukset voidaan jakaa kahteen tyyppiin: kentällä normaaleissa käyttöolosuhteissa tehtyihin seurantatutkimuksiin ja CE-merkinnän edellyttämiin
eurooppalaisen standardin mukaisiin ”laboratorio”-testeihin.
Pienpuhdistamon CE-merkki on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää EU:n rakennustuoteasetuksen edellyttämällä tavalla sille tuotestandardissa asetetut vaatimukset. Eurooppalaisessa pienpuhdistamostandardissa ei ole tällä hetkellä numeerisia vaatimuksia laitteen puhdistusteholle. Vaatimukset vaihtelevat eri maissa.
CE-merkintä ei sinänsä takaa mitään muuta kuin sen, että kyseinen laite on käynyt läpi
standardin mukaiset testit, joihin kuuluu toimivuuden testaamisen lisäksi vesitiiviystesti ja rakenteellisen lujuuden selvittäminen. Valmistaja voi siten kiinnittää CEmerkin, vaikka puhdistamo ei täyttäisi Suomessa käytössä olevia kansallisia päästövaatimuksia, eikä Suomessa testejä tekevä SYKE ole muuta väittänytkään. Testaus on
nimittäin täysin laitevalmistajien maksamaa toimintaa ja tulokset ovat laitevalmistajien
omaisuutta, joten SYKE ei voi niitä julkaista ilman laitevalmistajan lupaa. Useissa tapauksissa CE-merkki onkin irrotettu oikeasta asiayhteydestään ja sitä on käytetty
markkinoinnissa väärin. Nyttemmin SYKE on tuonut selkeämmin esille tämän tosiasian.
Kaikissa ”laboratorio”-testeissä on ollut sama ongelma verrattuna kentällä tehtyihin
tutkimuksiin; niissä on käytetty yhdyskunnan tuottamaa jätevettä, joka koostumukseltaan eroaa merkittävästi haja-asutuksen jätevedestä. Yhdyskuntajätevesi on paljon hienojakoisempaa (useiden pumppauksien vuoksi), kylmempää ja sen ravinnesuhteet ovat
erilaisia. Yhdyskuntajätevedessä kiinteä ja kelluva aines ovat hienompia, joten jo niiden erottaminen on vaikeampaa ja vaatisi pidempiä viipymäaikoja saostuskaivoissa
(ts. isompia saostuskaivoja). Myös ravinteita ehtii liukenemaan veteen enemmän kuin
haja-asutusalueen lyhyillä viemäröintimatkoilla
Jokaisessa kohteessa jäteveden sisältämät todelliset lika-ainesten (orgaanisen aineksen
ja ravinteiden) määrät ovat erilaisia, tästä syystä on päädytty käyttämään laskennallisia
arvoja. Ilman näitä arvoja pitäisi jokaisesta kohteesta selvittää useilla näytteillä keskimääräiset lika-ainesten pitoisuudet pitkältä ajalta, ennen kuin päästäisiin tarkemmin
suunnittelemaan niille sopivinta puhdistusjärjestelmää.
6. ”Mummonmökin” jätevesijärjestelmä
Lähes kaikissa kannanotoissa jätevesiasetuksen tarvetta vastaan otetaan esille kuuluisa
mummonmökki, jossa sanotaan asuvan muori yksin ja huijattuna ostamaan kymmenien tuhansien eurojen jätevesijärjestelmiä. On kummallista, että keskustelussa vieläkin
halutaan ottaa tätä asiaa esille, joka hoidettiin jo ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muutoksilla vuonna 2011.

Ensinnäkin iäkkäät henkilöt, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943, on automaattisesti
vapautettu asetuksen käsittelyvaatimusten toimeenpanosta. Perusteluina tähän on se,
että investoinnit sälytetään seuraaville sukupolville, jotka päättävät mökin käytöstä tulevaisuudessa.
Toisekseen jos ja kun mökki sijaitsee kaukana vesistöistä, niin silloin suurella todennäköisyydellä yksinäisen vanhuksen nykyinen jätevesijärjestelmä on riittävä hoitamaan vähäiset jätevedet tai se saadaan asetuksen vaatimukset täyttävään kuntoon pienillä enintään muutaman tuhannen euron kuluilla.
Kolmanneksi ympäristönsuojelulain 27 d pykälä mahdollistaa lisäksi 5 vuoden lykkäyksen tietyissä olosuhteissa, tämä yhdessä ikäpykälän kanssa poistaa mummonmökkiongelman suhteellisen tehokkaasti.
7. Vertailu maatalouden jätteisiin
Kun perustellaan jätevesiasetuksen turhuutta, niin viitataan maatalouden jätevesiin tai
jopa villieläinten tuottamiin jätöksiin. Monikin viisas ihminen on todennut, että teknologinen kehitys tuo mukanaan vastuun vastata teknologian aiheuttamista ongelmista.
Ihmisjätteitä ei voi mitenkään verrata eläimien päästöihin, tähän on ainakin kolme täysin järkevää maalaisjärkeen perustuvaa syytä:
1. Ihmisen jätöksissä piilee huomattavasti suurempi riski ihmiselle itselleen, tästä todisteena muun muassa viime kesän noro-virus epidemiat järvien rannoilla. Miten aiotaan perustella jätevesien johtaminen suoraan vesistöön jos kerran nyt uskotaan kovasti, että pienpuhdistamot ovat aiheuttaneet nämäkin epidemiat? Samat riskit piilevät
niissä ojissa, joihin jätevesiä johdetaan suoraan ilman minkäänlaista käsittelyä.
2. Ihmisen jätökset keskittyvät aina samalle alueelle, jolloin pistemäinen kuormitus
vesistöön voi olla huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi metsän hirvillä tai jäniksillä, jotka ulostavat suurelle alueelle.
3. Ihmisen ravinto on huomattavasti monipuolisempaa ja prosessoidumpaa kuin pelkästään kasviravintoon keskittyvillä eläimillä (kuten lehmät, siat, metsän eläimet). Tällöin on selvää, että eläimien tuottamat jätteet ovat helpommin luonnon hyödynnettävissä.
Maataloudessa on useita asetuksia ja määräyksiä, jotka rajoittavat ravinteiden käyttöä viljeltävien kasvien käyttöön siten, että niistä olisi merkittävää haittaa ympäristölle
(esim. vesistöille). Maatalous ei todellisuudessa elä sellaisessa pellossa, kuin annetaan
ymmärtää ja levitä täysin mielivaltaisesti lietteitä pelloille ja ojiin.
8. Itämeri
Myös Itämeri sotketaan vieläkin haja-asutuksen jätevesiasetukseen mukaan. Tietenkin
suuressa mittakaavassa Itämeren tilaan voi asetuksella olla jotain vaikutusta, mutta lähinnä se koskee meren rannikoilla sijaitsevia kiinteistöjä. Missään vaiheessa jätevesiasetuksen ensisijainen tarkoitus ei ole ollut Itämeren suojelu. Asetuksen tarkoitus on
ollut parantaa lähiympäristön tilaa kiinteistöjen omilla lähialueilla, suojella kiinteistön
omaa talousvesikaivoa ja sitä omaa rantaa (parantamalla mm. suojaetäisyyksiä). Eihän
kukaan varmasti halua omaa rantaansa tai kaivoansa pilata?

9. Mitä jos jätevesiasetuksen kumotaan?
Kovasti kumoamista ajavat tahot eivät juuri ole ottaneet kantaa siihen, että mitä tapahtuisi sen jälkeen, kun asetus kumottaisiin. Totuus on kuitenkin se, että jäteveden syntyminen ei loppuisi asetuksen kumoamiseen. Ympäristönsuojelulain kielto, ettei jätevesistä saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä asetuksesta määräävä pykälä jäisivät kuitenkin voimaan, joten kumotun asetuksen tilalle on laadittava uusi. Nyt
vilahdelleessa ehdotuksessa asetuksen vaatimukseksi tulisivat ”ehjät jätekaivot”. Mitä
sitten kaivojen jälkeen? Vai onko kyseessä umpisäiliö? Ollaanko valmiita siihen, että
hyvin (ja hajutta) vuosia toimineet maaperäkäsittelyjärjestelmät muutetaan suoraan
ojaan tai vesistöön jätevedet saostuskaivoista johtaviksi järjestelmiksi? Tässä siirryttäisiin suoraan takaisin 1960–70-luvulle jätevesien käsittelyssä.
Nykyinen asetus on sellaisenaan erittäin hyvä, koska se ei aseta mitään yksittäistä käsittelytapaa toisen yläpuolelle ja antaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden itse
päättää millä tavoin jätevedet käsitellään. Sen puhdistusvaatimukset ovat sellaisella tasolla, että nykyisin markkinoilla olevilla ratkaisuilla ne pystytään täyttämään. Se sälyttää vastuuta järjestelmän valinnasta paitsi kiinteistön omistajalle, niin myös suunnittelijalle. Siinä on myös sisäänrakennettuna sosiaalisten perusteiden lykkäysmahdollisuudet.
Suurin osa haja-asutuksen asukkaista on nyt ymmärtänyt sen tosiasian, että jätevesijärjestelmä on samanlainen osa kiinteistön huoltoa kuin muutkin kiinteistöön liittyvät järjestelmät. Samalla tavoin kuin katto, niin pitää jätevesijärjestelmäkin korjata määräajoin, silloin käytetään ajankohdan mukaista parasta mahdollista tekniikkaa.
Lopuksi
Nyt suurena vaarana on se, että onnistutaan kieltämään maaperäkäsittely kokonaan,
vaihtoehtoiseksi järjestelmäksi on ehdotettu muun muassa kaivoihin asennettavaa
kompressoria ja typen poiston mahdollistavaa veden kierrätystä takaisin ensimmäiseen
osastoon, jossa on hapeton tila hiilen kera. Vaikuttaa siltä, että tämän ehdottaja on ollut kuuntelemassa viimeisimmän TM-Rakennusmaailman testin todellisen rahoittajan
entisen edustajan luentoa. Kummallista kyllä, mutta tällä hetkellä nimenomaan tuolla
rahoittajalla on edellä mainitut ominaisuudet täyttävä laite, joka kyllä on varmasti yksi
niistä ihan hyvin toimivista puhdistamoista markkinoilla, mutta sen hinta asennettuna
onkin sitten paljon yli 20 000 euroa.
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