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Varkauden kaupunki RAKENNUSVALVONTA 
Pieksämäen kaupunki  Keski-Savon yhtenäiset käytännöt 
Leppävirran kunta    
Joroisten kunta 
Heinäveden kunta 1.2.2016  v 1.0 
 
Käytäntöä koskevat mahdolliset kuntakohtaiset poikkeamat on esitetty ohjeen lopussa. 

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI-
VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA 

Viemäriverkoston ulkopuolella kiinteistöjen jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti. Vaatimukset 
kiinteistökohtaiselle jätevesien käsittelylle on esitetty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä. Vaadittu 
vähimmäispuhdistustaso riippuu asuntojen määrästä, tontin koosta, sijainnista ja ympäristöstä. Kiin-
teistöillä 1 päivänä tammikuuta 2004 olemassa olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät, jotka eivät 
täytä ympäristönsuojelumääräyksissä säädettyjä vaatimuksia, on saatettava vaatimukset täyttäviksi 
15.3.2018 mennessä. Jos kiinteistöllä tehdään sitä ennen korjaus- tai muutostöitä, jotka ovat luvanva-
raisia, on myös jätevesien käsittelyjärjestelmä saatettava samalla ajan tasalle. 
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen on toimenpideluvan varainen toimenpide. Jos sen ra-
kentaminen tapahtuu muun rakennuslupaa vaativan hankkeen yhteydessä, käsitellään myös jätevesi-
järjestelmän suunnitelmat samalla rakennusluvalla. Ohjeistuspyynnöissä suosittelemme käyttämään 
sähköistä Lupapiste – neuvontapalvelua; http://www.lupapiste.fi/. Ohjeessa mainitut lomakkeet voi tu-
lostaa kyseessä olevan kunnan rakennusvalvonnan Internet-sivuilta tai pyytää rakennusvalvontatoi-
mistosta. 

Toimenpidelupahakemuksen asiakirjat 

ð hakemuslomake täytettynä tarpeellisin osin ja kiinteistön haltijoiden allekirjoituksilla varustettuna, 1 
kpl 

ð hallintaoikeusselvitys rakennuspaikasta, 1 kpl 
ð karttaote, jossa kiinteistön sijainti esitetty, mittakaava esim. 1:10.000, 2 kpl 
ð jätevesijärjestelmän suunnitelmat, 2 sarjaa; ks. ohjeet jäljempänä 
ð selvitys naapurien kuulemisesta, 1 sarja; hakijan pyynnöstä naapurien kuuleminen voidaan suorit-

taa rakennusvalvontatoimiston toimesta erillistä maksua vastaan 
ð vastaavan työnjohtajan hakemus / ilmoitus, 1 kpl 

Suunnittelijan valinta ja tehtävät 
Asiantunteva suunnittelu on sekä kiinteistönomistajan että kaikkien muiden osapuolten edun mukaista. 
Käyttämällä päteviä suunnittelijoita kiinteistönomistajat voivat varmistua siitä, että jätevesijärjestelmistä 
tulee kuhunkin kohteeseen sopivia, pitkäikäisiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia ja että niiden hoito ja 
huolto voidaan järjestää asianmukaisesti. Kun rakentaminen edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa, 
pitää suunnittelijalla olla säännösten mukainen pätevyys. Suunnittelijan koulutus ja kokemus yhdessä 
muodostavat suunnittelijan pätevyyden. Suunnittelutehtävän vaativuusluokka ja sen edellyttämä 
suunnittelijan pätevyys arvioidaan hankekohtaisesti. Pientalojen kiinteistökohtaisten jätevedenjärjes-
telmien suunnittelu katsotaan yleensä ns. tavanomaiseksi suunnittelutehtäväksi. Silloin edellytetään 
vähintään lvi- tai rakennusteknikon tai niitä vastaavaa muuta teknikkotasoista tutkintoa sekä vähintään 
kolmen vuoden työkokemusta suunnittelutehtävissä. Lisäksi suositellaan vähintään yhden viikon täy-
dennyskoulutusta haja-asutuksen vesihuollosta. 
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Suunnittelijalla on mahdollisuus käyttää pätevyytensä osoittamiseen myös rakennusalan eri tahojen yl-
läpitämän pätevyydentoteamisjärjestelmän (FISE Oy) antamaa henkilön pätevyyttä koskevaa todistus-
ta.  
Tietoja löytyy sivuilta www.fise.fi > Haja-asutuksen VHS -pätevyys. Suunnittelijaa voi pitää pätevänä, 
jos hänellä on haja-asutuksen vesihuollon FISE –suunnittelijapätevyys kyseisen vaativuusluokan työ-
hön.  
Suunnittelija tutustuu ensin huolellisesti rakennuskohteeseen ja selvittää rakennuspaikan olosuhteet. 
Sen jälkeen on mahdollista aloittaa järjestelmän luonnostelu ja suunnitelmien laadita. Suunnittelija voi 
tarvittaessa neuvotella suunnitelmaluonnoksista rakennustarkastajan kanssa, jolloin selviää, onko 
suunnitelmia tarpeen muuttaa tai täydentää. 

Suunnitelman sisältö 
Suunnitelmaa koskevat yleiset vaatimukset on esitetty haja-asutuksen jätevesiasetuksen liitteen 1 
kohdassa 2 A ja mitoitusvaatimukset kohdassa 2 C. Suunnitelman tehtävänä on esittää rakennettava 
kohde siten, että se voidaan toteuttaa rakennuspaikan olosuhteissa. Suunnitelman on täytettävä ase-
tetut vaatimukset, ja sen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta rakentamisen laatua voidaan val-
voa.  . Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiteltyjen jätevesien purkupaikka on sopiva ja 
että käsittelylaitteet voidaan sijoittaa haitattomasti ja niin että niitä on helppo hoitaa ja huoltaa. Jos on 
tiedossa, ettei kiinteistön omistaja tai asukas voi huolehtia jätevesijärjestelmän käytöstä ja huollosta, 
suunnittelijan tulisi varmistaa, että kohteeseen on saatavissa ammattitaitoista käyttö- ja huoltopalvelua 
sellaisilla ehdoilla, jotka sopivat kiinteistön omistajalle. Suunnitelmassa on esitettävä luotettavaan tie-
toon perustuva selvitys siitä, että suunnitellulla järjestelmällä saavutetaan säädetyt jätevesien käsitte-
lyvaatimukset. Hyvässä suunnitelmassa on myös otettu huomioon jätevesijärjestelmän kustannukset 
sekä mahdollisuudet liittyä myöhemmin yhteiseen viemäriin. 
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. 
Hyvässä jätevesisuunnitelmassa käsitellään ainakin seuraavia asioita: 

• kiinteistön ja suunnittelijan perustiedot, 
• olosuhteiden kuvaus mukaan lukien tiedot kiinteistön vedenhankintajärjestelyistä ja mahdollisis-

ta naapurikiinteistöjen talousvesikaivoista, 
• eri vaihtoehtojen tarkastelu (myös vedettömät käymälät ja kaksoisviemäröinti), 
• perustelut valitulle menetelmälle, elinkaariajattelu, 
• valitun järjestelmän kuvaus, 
• järjestelmän mitoitukset, jäteveden määrän ja laadun vaihtelun vaikutus toimivuuteen, laajennet-

tavuus, 
• arvio puhdistustuloksesta ja ympäristökuormituksesta, 
• muistio tai muu selonteko maastoselvityksestä ja tarvittaessa maaperätutkimuksista; varsinkin 

suunniteltaessa maahanimeyttämöä tai maasuodattamoa on suunnitelmassa oltava riittävät sel-
vitykset maaperästä ja pohjaveden pinnankorkeudesta, 

• tiedot käsitellyn jäteveden purkupaikasta, 
• hygieenisen riskin arviointi purkupaikan ympäristössä sekä vaikutus veden laatuun lähimmissä 

talousvesikaivoissa, 
• työn toteuttamiseksi tarvittavat rakennus-, LVI- ja sähkötyöselitykset, 
• yleiskartta, 
• asemapiirros, 
• tasopiirros, 
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• leikkauspiirrokset, 
• detaljipiirrokset, 
• käyttö- ja huolto-ohje. 
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Suunnitelman laajuus ja kattavuus riippuvat suunnittelukohteesta: mitä vaativampi on kohde, sitä tar-
kempi tulee suunnitelman olla. Vaatimattomasti varusteltujen loma-asuntojen, saunamökkien yms. jä-
tevesijärjestelmän suunnitelma voi olla selvästi edellä kuvattua yksinkertaisempi. Varustetaso tulee sil-
loin kuvata lomakkeella tai suunnitelmaselostuksessa. Suunnitelmaan voi sisällyttää seuraavat asiat: 

• kiinteistön ja suunnittelijan perustiedot, 
• kiinteistön oma vedenhankinta ja naapurikiinteistöjen talousvesikaivojen sijainti, 
• valitun järjestelmän kuvaus, 
• tiedot käsitellyn jäteveden imeytyspaikasta, 
• hygieenisen riskin arviointi sekä vaikutus veden laatuun lähimmissä talousvesikaivoissa, 
• asemapiirros, 
• käyttö- ja huolto-ohje. 

Suunnittelija voi hyödyntää erilaisia mallisuunnitelmia. Suunnitelman tekeminen edellyttää kuitenkin 
aina, että suunnittelija tutustuu rakennuspaikan oloihin paikan päällä. Tämän tulee ilmetä päivämää-
rämerkinnöillä varustetuista asiakirjoista. 

Rakentamisen valvonta 
Rakentamisen suunnitelmanmukaista toteutusta valvoo vastaava työnjohtaja, josta rakennuttajan on 
tehtävä rakennusvalvontatoimistoon kirjallinen ilmoitus / hakemus. Vastaavan työnjohtajalla on oltava 
hankkeen vaativuusluokkaa vastaava pätevyys. Pientalojen kiinteistökohtaisten jätevedenjärjestelmien 
rakentaminen katsotaan yleensä ns. tavanomaiseksi työnjohtotehtäväksi. Silloin edellytetään vähin-
tään soveltuvaa teknikon tutkintoa tai muutoin osoitettuja riittäviä tietoja sekä riittävää työkokemusta. 

Muutostöiden luvanvaraisuus 

 
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   
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Aihepiiriin liittyviä säädöksiä ja ohjeita:  

• Keski-Savon ymparistötoimen ohjeistus ja ympäristönsuojelumääräykset (ei Joroinen) 

• Joroisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

• Valtioneuvoston asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla 

• Ympäristöopas 2011, 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) 

 
KÄYTÄNTÖÄ KOSKEVAT KUNTAKOHTAISET POIKKEAMAT: 
 


