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LUPAHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄ JÄTEVESISUUNNITELMA 

 

Perustuu maastomittauksiin, maaperätutkimuksiin, erityisesti maahan imeytystä 

suunniteltaessa, vaikuttaa myös talousvesikaivojen suojaetäisyyksiin sekä pinta-, 

pohjavesi- ja talousvesikaivojen sijainnin selvityksiin. 

 

Mitoitetaan 

1. jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihtelun mukaan: 

• 30 m2 huoneistoalaa vastaa 1 AVL (AVL=Asukasvastineluku) 

• 1 majoituspaikka vastaa 1 AVL 

• 3 ravintolapaikkaa vastaa 1 AVL 

• minimi kuitenkin aina 5 AVL 

2. karjatilojen ja pienimuotoisen elinkeinotoiminnan käsittelemättömien 

talousjätevesien keskimääräisen kuormituksen tulee perustua tutkimuksiin tai 

muuhun luotettavaan tietoon 

 

Suunnitelmassa on tultava esille seuraavat asiat: 

• jätevesijärjestelmän rakenne ja mitoitus 

• käsittelyjärjestelmän toimintaperiaate 

• luotettava arvio käsittelytuloksesta ja ympäristökuormituksesta 

 

Asemapiirrokseen merkittävä: 

• lähimmät talousvesikaivot ja jätevesijärjestelmät, suunnitellun jätevesijärjestelmän 

sijainti sekä purkupaikka korkeusasemineen 

• suojaetäisyydet talousvesikaivoihin, tontin rajaan, tiehen, vesistöön, ojaan ja 

pohjaveteen 

• vesijohdot, viemärit, hulevesien ja kuivatusvesien johtaminen 

• huoltotieyhteydet 

 

Piirustukset 

• yleiskarttaote 1:1000 tai 1:2000, asemapiirros ja jätevesijärjestelmän rakennekuvat 

(pituus ja poikkileikkaus 1:20 tai 1:50) 
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A-alue eli peruspuhdistusvaatimus 

Kuormitusta on vähennettävä: 

• BHK7 90 % 

• kok. P 85 % 

• kok. N 40 % 

 

B-alue eli lievennetyt puhdistusvaatimukset 

Kuormitusta on vähennettävä: 

• BHK7 80 % 

• kok. P 70 % 

• kok. N 30 % 

 

Vesikäymälän rakentaminen on kiellettyä ilman tieyhteyttä olevilla kiinteistöillä ja 

saarille 

 

Maahan imeyttämössä jäteveden käsittelyjärjestelmän toiminta on voitava varmistaa 

tarvittaessa vesinäyttein pohjaveden havaintoputkesta. joka sijoitetaan imeyttämön 

läheisyyteen alavirtaan. 

 

Pohjavesialueilla ei maahan imeytystä sallita 

 

WC-vedet, astian- ja pyykinpesukoneen jätevedet on koottava umpisäiliöön, jossa on 

täyttymishälytin.  

 

Muut pesuvedet voidaan johtaa RT:kortin 66-10523 mukaisen 2-osaisen saostuskaivon ja 

täysin tiiviin maasuodattimen kautta sepeliojaa tai kasvillisuutta hyväksi käyttäen 

pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle tai pohjavesialueella sopivaksi katsottuun 

paikkaan.  

 

Purkupaikan etäisyys talousvesikaivoihin paikallisista olosuhteista riippuen  

20 – 200 m 

• vesistöön yli 30 m 

• tontin rajaan ja tiehen 5 m 

• ojaan 10 m 

• pohjaveden pintaan 0,25 m maasuodattimen alapinnasta 

Pesuvesin osalta riittää lyhyemmätkin suojaetäisyydet. 
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JÄTEVESISUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

 

Suunnitelma sisältää: 

• perustiedot hakijasta 

• perustiedot kiinteistöstä / rakennuspaikasta 

• rakennuksen käyttötarkoitus 

• varustetaso ja käymälätyyppi 

o esim. vesi-wc, poreamme, uima-allas 

• kuvaus järjestelmästä ja valittu järjestelmä 

• kuvaus purkupaikasta 

• mitoitus 

• kuormituslaskelma 

• suojaetäisyydet 

• rakennusselostus 

• rakentamisvaiheen dokumentointi 

• suunnittelijan yhteystiedot 

 

Suunnitelman liitteet: 

• muistio maastokäynnistä / suunnittelijan katselmus 

• maaperätutkimuksen analyysi 

• peruskarttaote 1:200 000 

• asemapiirustus 1:500 

• leikkauspiirustus 1:50 ja 1:100 

• jätevesijärjestelmän asennusohje 

• jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje 

• asiakkaan kustannusarvio (tarvittaessa) 

• asiakkaan tarvikeluettelo (tarvittaessa) 

• muut liitteet esim. naapureiden kuuleminen, jos haja-asutusalueella tehdään 

lähemmäs kuin 5 m naapurin rajasta tai lähemmäs kuin 15 m vesistöstä 
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