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Varkauden kaupunki RAKENNUSVALVONTA 

Pieksämäen kaupunki  Keski-Savon yhtenäiset käytännöt 
Leppävirran kunta    
Joroisten kunta 
Heinäveden kunta 15.1.2019  v 2.1 

 

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI-

VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA 

Viemäriverkoston ulkopuolella kiinteistöjen jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti. Keski-Savon 

Ympäristötoimen Internet-sivustolta löytyy yhteenveto haja-asutuksen jätevesisäädöksistä ja kunnos-

tusta edellyttävistä jätevesijärjestelmistä.  (Linkki ohjeen lopussa.) 

Luvanvaraisuus 

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen on toimenpideluvan varainen toimenpide. Jos sen ra-

kentaminen tapahtuu muun rakennuslupaa vaativan hankkeen yhteydessä, käsitellään myös jäteve-

sijärjestelmän suunnitelmat samalla rakennusluvalla. Toimenpide- ja rakennuslupiin liittyvä neuvonta- ja 

lupa-asiointi tapahtuu sähköisen Lupapiste – asiointipalvelun kautta; www.lupapiste.fi. Muutostöiden lu-

vanvaraisuus määräytyy seuraavasti: 

 

Toimenpide Luvan-

varainen 

Ei luvan-

varainen 

1. Uusi maasuodatin / imeytysjärjestelmä entisen imeytysjärjestel-
män tilalle 

X  

2. Uusi maasuodatin entisen maasuodattimen tilalle X  

3. Entiseen kahden saostuskaivon järjestelmään kolmas saostus-
kaivo 

 X ** 

4. Uudet kaksi- tai kolmeosastoiset saostuskaivot entisten tilalle  X 

5. Uusi panospuhdistamo entisen panospuhdistamon tilalle X  

6. Loma-asunnon vanhan imeytyskaivon tilalle saostuskaivo ja 
imeytyskaivo (tai imeytysputkisto) 

 X ** 

7. Uusi umpisäiliö wc-vesille entisen umpisäiliön tilalle X  

8. Uusi wc ja uusi umpisäiliö wc-vesille X  

9. Sähkötoiminen / kemiallinen käymälä  X 

10. Panospuhdistamon tilalle maaperäkäsittelyjärjestelmä X  

    

** suunnitelma / selvitys säilytettävä kiinteistöllä   

Toimenpidelupahakemus 

Lupaa haetaan Lupapiste.fi – palvelun kautta, jolloin erillistä paperihakemusta ei tarvita. Hakemukseen 
liitteet seuraavasti: 

 jätevesijärjestelmän suunnitelmat; ks. ohjeet jäljempänä 

 selvitys naapurien kuulemisesta ao lomakkeella; hakijan pyynnöstä naapurien kuuleminen voi-
daan suorittaa rakennusvalvontatoimiston toimesta erillistä maksua vastaan 

http://www.lupapiste.fi/
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Suunnittelijan valinta ja tehtävät 

Suunnittelutehtävän vaativuusluokka ja sen edellyttämä suunnittelijan pätevyys arvioidaan hankekoh-

taisesti. Pientalojen kiinteistökohtaisten jätevedenjärjestelmien suunnittelu katsotaan yleensä ns. ta-

vanomaiseksi suunnittelutehtäväksi. Silloin edellytetään vähintään LVI- tai rakennusteknikon tai niitä 

vastaavaa muuta teknikkotasoista tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta suunnittelu-

tehtävissä. Lisäksi suositellaan vähintään yhden viikon täydennyskoulutusta haja-asutuksen vesihuol-

losta. 

Suunnittelija tutustuu ensin huolellisesti rakennuskohteeseen ja selvittää rakennuspaikan olosuhteet. 

Sen jälkeen on mahdollista aloittaa järjestelmän luonnostelu ja suunnitelmien laadinta. Suunnittelija voi 

tarvittaessa neuvotella suunnitelmaluonnoksista rakennustarkastajan kanssa, jolloin selviää, onko 

suunnitelmia tarpeen muuttaa tai täydentää. 

Suunnitelman sisältö 

Suunnitelma koostuu yleensä suunnitelmaselostuksesta ja piirustuksista. Osa asioista voi olla esitetty-

nä myös suunnitelman liitteissä. Liitteissä voivat olla esimerkiksi tehdasvalmisteisten laitteiden kuvat ja 

niitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot. 

Jätevesijärjestelmää koskevassa suunnitelmassa on otettava huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu 

mahdollinen käyttö sekä rakennusten elinkaari. 

Suunnitelman on sisällettävä: 

 tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta 

 tiedot jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksesta 

 tiedot asemapiirroksessa:  

o jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnis-
ta  

o hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta 

o jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista  

o talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta  

o pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä 

 tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmil-
laan. 

 järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. 

Suunnittelija voi hyödyntää erilaisia mallisuunnitelmia. Suunnitelman tekeminen edellyttää kuitenkin ai-

na, että suunnittelija tutustuu rakennuspaikan oloihin paikan päällä. Tämän tulee ilmetä päivämäärä-

merkinnöillä ja suunnittelijan allekirjoituksilla varustetuista asiakirjoista. 

Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä: 

 tiedot säännöllistä huoltoa ja tarkkailua vaativista kohteista; 

 tiedot huolto- ja tarkkailutoimista sekä huoltovälistä; 

 tiedot jätevesijärjestelmän yleisimmissä vikatilanteissa toimimisesta; 

 jätevesijärjestelmän suunnittelijan ja rakentajan yhteystiedot. 
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Rakentamisen valvonta 

Rakentamisen suunnitelmanmukaista toteutusta valvoo vastaava työnjohtaja. Luvan myöntämisen jäl-

keen hakija tekee ilmoituksen vastaavan työnjohtajan nimeämisestä Lupapiste.fi–palvelun kautta.  

Vastaavalla työnjohtajalla on oltava hankkeen vaativuusluokkaa vastaava pätevyys. Pientalojen kiinteis-

tökohtaisten jätevedenjärjestelmien rakentaminen katsotaan yleensä ns. tavanomaiseksi työnjohtoteh-

täväksi. Silloin edellytetään vähintään soveltuvaa teknikon tutkintoa tai muutoin osoitettuja riittäviä tieto-

ja sekä riittävää työkokemusta. 

Aihepiiriin liittyviä säädöksiä ja ohjeita:  

 Keski-Savon ympäristötoimen ohjeistus ja ympäristönsuojelumääräykset 

 Lupapiste.fi 

 Ympäristönsuojelulaki 

 Valtioneuvoston asetus 157/2017 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alu-
eilla 

 Ympäristöopas 2017 Haja-asutuksen jätevedet 

 Jätevesiopas maarakentajille, Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry 

 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) 

 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kel-
poisuudesta (YM4/601/2015) 

 

https://keskisavonymparistotoimi.fi/ymparistonsuojelu/vesistot-ja-vesien-suojelu/haja-asutuksien-jatevesien-kasittely/
https://keskisavonymparistotoimi.fi/ymparistonsuojelu/vesistot-ja-vesien-suojelu/haja-asutuksien-jatevesien-kasittely/
https://www.lupapiste.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%E2%80%A2%09Valtioneuvoston%20asetus%20talousj%C3%A4tevesien%20k%C3%A4sittelyst%C3%A4%20viem%C3%A4riverkostojen%20ulkopuolisilla%20alueilla
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80090/YO_2017_Haja_asutuksen_jatevedet_Final.pdf
http://www.salaojayhdistys.fi/pdf/jatevesiopas_maarakentajille.pdf
http://www.ym.fi/download/noname/%7B5E62D05B-5376-4191-A7B8-3EFCF33F5918%7D/109133
http://www.ym.fi/download/noname/%7BB33FC775-2506-4231-8258-7CF22FA5DCA4%7D/109134
http://www.ym.fi/download/noname/%7BB33FC775-2506-4231-8258-7CF22FA5DCA4%7D/109134

