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1 JOHDANTO 

Pohjan työlleni on luonut asetus talousjätevesien käsittelystä (542/2003), joka tuli voi-

maan 1.1.2004. Asetuksella pyritään vähentämään loma- ja haja-asutuksesta muodostu-

vien jätevesipäästöjen kulkeutumista ympäristöön. Uusia loma-asuntoja ja vakituisesti 

asuttuja kiinteistöjä se koskee heti ja vanhoilla kiinteistöillä siirtymäaika on kymmenen 

vuotta. 

 

Varesjärven hoito ry teetti kesän 2005 aikana jätevesikartoituksen, joka toteutettiin 

ALMA- rahoituksen avulla. Hankeen tarkoituksena oli viedä tietoa uudesta jätevesiase-

tuksesta (542/2003) ja avustaa vaadittavan kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyjärjes-

telmän selvityksen tekemisessä sekä samalla kartoittaa nykyiset käytössä olevat jäteve-

sijärjestelmät ja millaisia jätevesiä alueella syntyy. Selvitysvelvollisuus koskee kaikkia 

haja-asutusalueella olevia kiinteistöjä. Kartoitettu alue on kokonaisuudessaan haja-

asutusaluetta alueella ei ole kunnan järjestämää viemäriverkkoa.  

 

Ensin tuon esille vedenlaatutekijöitä ja pyrin selvittämään niihin vaikuttavia asioita. Jä-

tevesien vaikutusta vedenlaatuun on vaikea arvioida, koska luonnossa tapahtuu saman-

laisia prosesseja useista eri syistä. Tuon esille analysoiduista vedenlaatutiedoista niitä 

tekijöitä, jotka kertovat mahdollisista jätevesipäästöistä. Vesistöön päässeiden ravintei-

den vaikutus on pitkäaikainen. Tuon esille myös ravinteiden kiertoon vaikuttavia asioi-

ta. 

 

Lopussa tuon esille lainsäädäntöä, joka on luonut pohjan nykyistä tiukempaan jäteve-

sienkäsittelyyn. Tärkein muutos lainsäädännössä on asetus talousjätevesien käsittelystä 

(542/2003) ja vanhojen jätevesijärjestelmien parantamiseen tarvittava lupa (437/2005). 

 

Työni tarkoitus on antaa neuvoja jätevesijärjestelmien parantamiseen. Työssäni en pyri 

tuomaan valmiita esimerkkejä jätevesienkäsittelyyn, vaan tuon esille erilaisia menetel-

miä, miten jätevesienkäsittely voidaan toteuttaa ja niiden toimintaperiaatteita. Tuon esil-

le myös niitä tekijöitä, joita tulee huomioida ennen järjestelmän valintaa. Pyrin tuomaan 
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työssäni esille niitä seikkoja, jotka mielestäni aiheuttavat alueella ongelmia jätevesijär-

jestelmiin ja niiden toimintaan. Vastuu jätevesien käsittelystä ja jätevesijärjestelmien 

toiminnasta on aina kiinteistön omistajalla. 

2 AINEISTO  

Hanketta koskevaa aineistoa saatiin tarkasteltavaksi vedenlaatutietojen osalta vuosien 

1967 ja 2003 väliltä sekä pohjavesialueiden kartat Lounais-Suomen ympäristökeskuk-

selta. Varesjärven hoito ry:ltä sain Varesjärven kunnostussuunnitelman, koekalastusra-

portin ja kesällä 2005 otetut vedenlaatutiedot. Alueen maaperäkartat saatiin geologian 

tutkimuslaitokselta ja itse kartoitusaineisto kerättiin paikan päällä tehdyistä haastatte-

luista.  

 

Vesinäytteet 

 

Varesjärvestä on otettu vuodesta 1967 alkaen kolmen vuoden välein vesinäytteitä. Alus-

sa vesinäytteitä on otettu kerran vuodessa vuosien 1967 ja 1971 välillä. Säännöllisempi 

seuranta on alkanut vuonna 1976, jolloin vesinäytteitä on otettu kolme kertaa vuodessa 

vuoteen 2003 saakka, kuitenkin vuosina 1994, 1997 ja 2000 vesinäytteitä on otettu kak-

si kertaa vuodessa. Vesinäytteet on otettu limnos-noutimella ja paikan koordinaatit X = 

6705857, Y = 3318463. 

 

Vesinäytteitä tarkasteltaessa on talvi- ja kesäaika tulkittu erikseen. Talviajan näytteet on 

otettu tammi-, maalis- ja huhtikuussa ja kesäaikana näytteitä on otettu heinäkuussa. 

Pääosin olen käyttänyt kaavioissa näytteitä, jotka on otettu yläsyvyyden ollessa 0, 1 ja 2 

metriä. Yläsyvyys tarkoittaa näytteenottoputken yläpuolta, josta näyte otetaan putken 

korkeuden verran alaspäin. 

 

Varesjärven hoito ry on ottanut kesällä 2005 vesinäytteitä, jotka on tulkittu erikseen. 

Vesinäytteet on otettu limnos-noutimella ja analyysit on tehty Lounais–Suomen vesi- ja 
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ympäristötutkimus oy:ssä. Näytteet on otettu yläsyvyyden ollessa 0. Määrityksessä sel-

vitettiin klorofylli-a- ja kokonaisfosforipitoisuuksia. 

 

Jätevesikartoitus 

 

Kartoitus tehtiin pääasiassa kenttätyönä, joka toteutettiin kesä-, heinäkuun aikana kiin-

teistön omistajan tai haltian henkilökohtaisella haastattelulla ja samalla jätevesijärjes-

telmät tutkittiin silmämääräisesti. Haastatteluista kolme on toteutettu puhelimitse. Kar-

toituksen pohjana olen käyttänyt 1995 Säkylässä tehtyä haja-asutusalueiden jätevesikar-

toitusta (Pyy 1996, 7-52). Jätevesikartoituslomake on liitteenä 1. 

3 ALUEEN YLEISKUVAUS 

3.1 Sijainti 

Varesjärvi sijaitsee Lounais-Suomessa Kiikalan ja Suomusjärven kunnissa noin 4 km 

Kitulan taajamasta koilliseen ja Kitula sijaitsee 27 km Salosta itään Valtatie yhden var-

rella. Suurin osa Varesjärvestä on Suomusjärven kunnan alueella ja se kuuluu Kiskon-

joen vesistön latvajärviin, vesistöalueen numero 24.073 (Sallmen 2003, 3).  

3.2 Järven yleispiirteet 

Varesjärven vesipinta-ala on 1,58 km2 ja valuma-alue 10,6 km2. Järvi on matala ja loi-

varantainen, suurimmaksi osaksi alle 1,5 m syvä. Järven keskisyvyys on n.1,49 m ja sy-

vin kohta on 3,5 m. Valuma-alueen järvisyys on L = 15,3 % (”L =järvien osuus alueen 

pinta-alasta”(Särkkä 1996, 21)) ja peltoa alueesta on noin 4 %. Järven rannat ovat va-

paa-ajan asutuksen ja metsätalouden käytössä. Järven humusleimaisuus tulee ojitettujen 

soiden vaikutuksesta. ( Maanmittauslaitos 2002; Sallmen 2003, 1.) 

 

Varesjärvi sijaitsee melko suojassa harjujen välissä, jolloin tuulen vaikutus järven tilaan 

on vähäistä. Varesjärvi ei itsessään kuulu suojelualueeseen, vain valuma-alueella sijait-
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seva Peltoniemen lähde kuuluu laajempaan Natura alueeseen (F102000111 l Vareshar-

ju). (Sallmen 2003, 1). 

3.3 Järven hydrologia 

Varesjärven vedenkorkeutta on seurattu satunnaisesti vuodesta 1991 Lounais-Suomen 

ympäristökeskuksen asentamasta vedenkorkeusasteikosta, joka oli asennettu Kallioran-

ta–nimisen huvilan rantaan. Nykyisin vedenkorkeusasteikko sijaitsee Peltoniementien 

lähellä olevassa rantakalliossa, josta Varesjärven hoito ry seuraa vedenkorkeuksia sulan 

veden aikaan kerran viikossa.  

 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen havaintojen mukaan vedenkorkeudet ovat Vares-

järvellä seuraavat: 

Alivesi NW + 85,85 
Keskivesi MWveg + 86,00 
Keskiylivesi MHW + 86,15 
Ylivesi HW1/20 + 86,25 

 

Arvioidut virtaamat alueella on saatu Varesjärven kunnostussuunnitelmasta (Sallmen 

2003, 3) ja ne ovat seuraavat: 

Alivirtaama NQ 0,02 m3/s 
Keskivirtaama MQ 0,07 m3/s 
Kasvukauden virtaama MQveg 0,09 m3/s 
Keskiylivirtaama MHQ 0,42 m3/s 
Ylivirtaama HQ1/20 0,68 m3/s 
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4 TUTKIMUSALUEEN ERITYISPIIRTEET 

4.1 Maaperä 

 
Kuva 1: Varesjärven alueen maalajit kartoitettujen kiinteistöjen mukaan.  

 

Tekstissä luokituksena on käytetty ensin rakennusteknistä (RT) luokittelua, jota käyte-

tään myös maaperäkartassa ja toisena geoteknistä (GEO) luokittelua, jota on käytetty 

vedenläpäisevyysarvoissa. Maalajit määritetään niin, että kyseistä maalajin nimen mää-

räämää lajiketta on oltava vähintään 50 painoprosenttia, paitsi savessa 30 painoprosent-

tia. (Geologiantutkimuskeskus. [Online, viitattu 12.11.2005].) 

  

Kallioalueilla tulee varmistua riittävän suodattavan kerroksen paksuudesta, kallion ja 

imeytysjärjestelmän välillä. Hiekka (Hk, RT), karkea- ja keskihiekka (GEO) raekoko 

0.2–2.0 mm, jolloin rakeisuuskäyrä sijoittuu kokonaisuudessaan alueen A sisään, mah-

dollistaa se imeytyksen 40–60 l/m2/d.  Karkea hieta (Kht, RT), hieno hiekka (GEO) 

© Maanmittauslaitos, 
lupa nro 152/VASU/05 
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raekoko 0.02–0.2 mm, jolloin rakeisuuskäyrä sijoittuu kokonaisuudessaan alueen B si-

sään, mahdollistaa se imeytyksen 30 l/m2/d. Hieno hieta (Hht, RT), karkeasiltti (GEO) 

0.02–0.06 mm, jolloin maalaji on liian hienoa imeytykseen. Silloin mahdollisia ratkai-

suja ovat maasuodatin, tehostettu imeytys tai maakumpuimeytys. (Santala, 1990, 23, 34; 

Geologiantutkimuskeskus. [Online,  viitattu 12.11.2005].) Arvot ovat ohjeellisia ja ky-

seisten maalajien raekokojen läpäisyprosentit määräävät, miten käyrä sijoittuu rakei-

suuskäyrään. Rakeisuuskäyrä ja rakeisuuskäyrien raja-alueet on ohjeissa, kuva 5. 

 

Taulukko 1: Kivennäismaalajien vedenläpäisevyysarvoja. ”Huom! 10-2=1 cm/s, joka 
vastaa 36 metriä tunnissa. 10-8 vastaa 0,036 mm tunnissa”. (Pyy 1996, 37.) 

Maalaji Vedenläpäisevyys huom. 
 m/s  

Sora 10-2….10-4 Hyvin vettä läpäisevä 
Hiekka 10-4….10-6 Hyvin vettä läpäisevä 
Siltti 10-5….10-9 Huonosti vettä läpäisevä 
Savi 10-8….10-10 Lähes vettä läpäisemätön 

 

Alla on laskettuna arvio, siitä mitä vedenläpäisevyysarvot tarkoittavat käytännössä. Mi-

kä on yhden henkilön vuorokaudessa kuluttaman jätevesimäärän suotautumiseen kulu-

nut aika eri maalajeissa?  

 

1 m3 vastaa 1000 litraa eli 100 l /1000 l = 0.1 m3 

 

Imeytyskaivon halkaisija on 0,8 m eli pinta-ala π*r2
 on n.0.5 m2 

0.1 m3/ 0.5 m2= 0.2 m eli 100 l vettä 0.8 m halkaisijaltaan olevassa imeytyskaivossa vie 

20 cm korkean tilan, jonka imeytyminen eri maa-aineksissa on seuraava: 

 

10-2 m/s (taulukko 1)= 0.01m/s eli 1 cm/s jolloin sorassa 20 cm korkean vesimäärän 

imeytyminen vastaavan matkan vie 20 sekuntia. 

 

10-4 m/s (taulukko 1) = 0.0001 m/s eli 0.1 mm/s jolloin hiekassa 20 cm korkean vesi-

määrän imeytyminen vastaavan matkan vie 33 min 20 s. 
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10-5 m/s (taulukko 1)= 0.00001 m/s eli 0,01 mm/s jolloin siltissä 20 cm korkean vesi-

määrän imeytyminen vastaavan matkan vie noin 5 ja ½ h. 

 

10-8 m/s (taulukko 1)= 0.00000001 m/s eli 0,00001 mm/s jolloin savessa 20 cm korkean 

vesimäärän imeytyminen vastaavan matkan vie noin 7 kk 21 vrk.  

 

4.2 Pohjavesialueet 

Seuraavaksi käsittelen jätevesijärjestelmän rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä, joita il-

menee pohjavesialueilla. Harjujen reunoilla on rantahiekkakerroksia, joiden alla on osit-

tain tiivis tai heikosti läpäisevä savi- ja silttikerrostuma. Tämä pidättää vajovesiä varsi-

naisen pohjavedenpinnan yläpuolella. Myös kyseisen kerrostuman yläpuolelle voi muo-

dostua orsivesialueita.  (Mälkki 1999, 32 - 33, 76.) Kyseiset orsivesialueet voivat haitata 

jätevesien suotautumista maaperään. Rinteiden alapuolella pohjavesi nousee lähelle 

maanpintaa, joka pienentää suotautumisetäisyyttä imeytyksen ja pohjaveden välillä.  

 

Alueella oleva soramuodostuma mahdollistaa hyvän pohjaveden virtauksen. (Mälkki 

1999, 41; Suojasto 24.8.2005, henkilökohtainen tiedonanto). Liian karkea sora ei suoda-

ta jätevettä, ja jätevesi pääsee pudistamattomana pohjaveteen.  

 

Syvällä oleva kallio on lähes vettä läpäisemätön, mutta lähemmäs maanpintaa tullut kal-

lioperä alkaa rakoilla ja näin mahdollistaa veden kertymisen kallioperään. Lounais–

Suomessa esiintyy rapakivigraniittia, millä on hyvä hydraulinen johtavuus ja näin ollen 

se mahdollistaa veden varastoitumisen ja virtaamisen kalliossa (Mälkki 1999, 41, 54–

57.) Kallioisilla alueilla jätevedet voivat kulkeutua suotautumatta halkeilevasta kalliosta 

kallioperässä virtaaviin vesiin. 

 

Käsittelen myös vedenlaatuun vaikuttavia tekijöitä, joita ilmenee pohjavesialueilla. Poh-

javesiolosuhteet voivat olla joko hapettavia tai pelkistäviä riippuen pohjavesivyöhyk-

keen hapensaantiolosuhteista. Rauta ja mangaani pohjavedessä voivat ilmentää pohja-

veden hapettomuutta. Hapettomissa olosuhteissa rauta liukenee veteen ja pysyy liukoi-

sessa muodossa. Pohjaveden purkautuessa järveen, jonka pH on 7 ja happea on riittä-
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västi saatavilla, liukoisena oleva rauta saostuu (järvimalmiksi). Tämä selittäisi ilmiön 

rannalla, kun purkautuva pohjavesi on ensin kirkasta ja jonkun ajan päästä muodostuu 

rannalle ruskeaa sakkaa. (Särkkä 1996, 62; Mälkki 1999, 112–15.)  

 

Järvessä ja rannoilla lähteiden purkupaikat erottuvat talvella sulina tai kuultavana jään-

pintana. (Mälkki 1999, 30–31). Loma-asukkaiden kertoman mukaan Peltoniemen lähde 

pysyy sulana ympärivuoden. Alueella on muitakin lähteitä, joista Varesjärvi saa osan 

vedestä. 

 

4.2.1 Pöytäkangas ja Riidus 

 
Pöytäkankaan pohjavesialueella (kuva 2) kiinteistöjä on 23, joista yksi on vakituisesti 

asuttu. Kiinteistöistä 8 sijaitsee varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. Pöytä-

kankaan pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta merkittävä, vaikka tällä hetkellä 

alueella ei ole vedenottoa. (Kuvassa 2, II tarkoittaa vedenottoa ei ole, mutta alue sovel-

tuu siihen) Alueella on omia kaivoja ja lähteitä, joista mökkiläiset saavat talousvetensä. 

Pohjavesialue on alueen kiinteistöjen vedenhankinnan kannalta merkittävä. (Pohja-

vesialuekortti 0277603) 

 

Riiduksen pohjavesialue (kuva 3) on vedenhankinnan kannalta tyydyttävä ja alueella ei 

ole vedenottoa. Riiduksen pohjavesialueella sijaitsee kartoitetuista kiinteistöistä yksi. 

Kiinteistö ja jätevesijärjestelmä sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolel-

la, kuitenkin pohjavesialueella. (Pohjavesialuekortti 0225206.) 
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Kuva 2: Kiinteistöjen sijainti Pöytäkankaan pohjavesialueella. 

Pohjaveden virtauksen 
suunta

Pohjavesialueen raja

Pohjaveden muodostu-
misalueen raja 

© Maanmittauslaitos, lupa nro 
152/VASU/05 
pohjavesialuekartta © SYKE 
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Kuva 3: Kiinteistöjen sijainti Riiduksen pohjavesialueella.  

5 VEDENLAATU 

5.1 Lämpötila 

Lämpötila on vesistötarkkailujen perusmittauksia, joka mitataan jokaisen otetun näyt-

teen yhteydessä. Lämpötilamittauksilla pyritään selvittämään vesistön kerrostuneisuutta, 

jolla on vaikutusta aineiden kiertoon. Järven mataluudesta johtuen veteen ei muodostu 

kerrostuneisuutta kesällä, talvella syvänteeseen on mahdollista muodostua jonkinlainen 

kerrostuneisuus. Kerrostuneisuus ei ole esteenä aineiden kierrolle Varesjärvellä, koska 

sitä ei yleensä muodostu.  

Pohjaveden virtauksen 
suunta

Pohjaveden muodostumisalueen 
raja

Pohjavesialueen raja

© Maanmittauslaitos, lupa nro 
152/VASU/05 
pohjavesialuekartta © SYKE 
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Lämpötila vaikuttaa merkittävästi veteen liuenneen hapen määrään. Mitä alhaisempi 

lämpötila sitä paremmin se voi liuottaa kaasuja, jolloin happea liukenee veteen enem-

män.(Seppänen 1984, 151; Särkkä 1996. 51, 52.) 

5.2 Happi 

Happi on perusparametreja, jonka avulla mitataan vesistöjen tilaa ja se on ”osallisena 

monissa tärkeissä kemiallisissa ja biologisissa reaktioissa”(Särkkä 1996, 50). Happi on 

liukoinen aine, jonka liukoisuus riippuu vallitsevasta lämpötilasta, suolapitoisuudesta ja 

paineesta. Alhaisessa lämpötilassa happea liukenee veteen enemmän. Paineen vaikutus 

alkaa 10 metrissä ja Varesjärven syvimmän kohdan ollessa 3.5 metriä, ei paineella ole 

vaikutusta hapen liukoisuuteen. Hapettomuus lisää muihin aineisiin sitoutuneiden ainei-

den liukenemista veteen, kuten esimerkiksi sedimenttiin sitoutuneen fosforin.  

 

 Kesäisin vallitseva hapen ylikylläisyys eli supersaturaatio (>100 %) johtuu fotosyntee-

sistä eli yhteyttämisestä. Jos järvessä on riittävästi ravinteita ja valoa saatavilla, kasvilli-

suus tuottaa happea. Kuviosta 1 voidaan nähdä kesä- ja talviaikaiset hapen kyllästysas-

teen vaihtelut. Kesällä päällysveden kyllästysasteet vaihtelivat seurantajakson aikana 

89–119 % välillä ja talvella huomattavasti alhaisemmalla tasolla 16–66 % välillä. Tal-

ven alhaisempi kyllästysaste johtuu valon vähäisestä määrästä, jolloin yhteyttämistä ei 

tapahdu ja happea muodostuu veteen vähemmän. Leutojen talvien aikana pystyy ilmasta 

liukenemaan happea veteen, jos jääkantta ei ole muodostunut. Vastaavasti veden ollessa 

ylikyllästynyttä pystyy se luovuttamaan happea ilmaan.  

 

Varesjärven happitilanne järvenpohjan läheisyydessä heikkenee lopputalvesta ja alin 

arvo on ollut 0,3 O2 mg/l. Hapen kulumista vedessä aiheuttaa järven kasvi- ja plankton-

tuotannossa syntynyt orgaaninen aines eli autoktoninen ja alloktoninen eli muualta tul-

lut orgaaninen aines, kuten soilta huuhtoutuneet humusaineet, jotka hajotessaan kulutta-

vat vedessä olevaa happea. Orgaanisia aineita syntyy myös jätevesistä. Jos biokerrosta 

ei imeytysjärjestelmään pääse syntymään, on mahdollista, että orgaaniset aineet kulkeu-

tuvat hajoamatta pohjaveteen ja sitä kautta järveen. Hajotuskyvyssä alkaa ilmetä ongel-

mia happipitoisuuden laskiessa alle 4 O2 mg/l. (Seppänen 1984, 171; Lappalainen & 

Matinvesi 1990, 65; Särkkä 1996, 50 – 53.) 
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KUVIO 1: Päällysveden hapen kyllästysaste seurantajakson ajalta 1967–2003. Näyt-
teen yläsyvyys oli 1 m. 

 

5.3 Alkaliniteetti  ja pH  

 
Järven happamuus eli pH on pysytellyt talvella 6,1 ja 6,6 välissä ollen lievästi hapanta 

ja kesäisin 6,8 ja 8,5 välissä eli lähellä neutraalia tai sen yli. Kuviosta 2 havaitaan, että 

talvella pH on alhaisempi kuin kesällä. Kesän pH:n nousu kuvastaa voimakasta fotosyn-

teesiä, joka kuluttaa vedessä olevaa hiilidioksidia (CO2) ja näin nostaa veden pH:ta. pH 

vaikuttaa myös järven tilaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. (Seppänen 1984, 160; 

Särkkä 1996, 59.) Pyykinpesuaineet ovat emäksisiä, esim. OMO, jonka pH on 10,4, 

näiden vaikutusta järven pH:n nousuun ei voida sulkea pois. 
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KUVIO 1: pH-arvoja seurantajakson ajalta 1967–2003. Näytteen yläsyvyys oli 1 m. 

 
Alkaliniteetti on veden puskurikyky, joka tarkoittaa veden kykyä sitoa happoa. Puskuri-

kykyyn vaikuttaa bikarbonaattien (HCO3) määrä. Mitä enemmän vedessä on bikarbo-

naattia, sitä paremmin se pystyy vastustamaan happamoitumista. Ennen pH:n muutoksia 

havaitaan muutokset alkaliniteetissa.(Särkkä 1996, 58).  

 

Kuviosta 3 nähdään seurantajaksolla vuosivälillä 1967–2003 mitattuja alkaliniteettipi-

toisuuksia. Varesjärvellä veden puskurikykyä voidaan pitää hyvänä, kesällä vaihteluvä-

lin ollessa 0,19–0,3 mmol/l ja talvella 0,17–0,45 mmol/l arvot pysyttelevät yli 0,2 

mmol/l, vain muutamien arvojen alittaessa sen.(Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry 

[Online viitattu 24.10.2005]). 
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KUVIO 2: Alkaliniteettipitoisuus seurantajakson ajalta 1967–2003. Näytteen yläsyvyys 
oli 1 m. 

 

5.4 Ravinteet 

Järven rehevyyteen ja tilaan vaikuttavia ravinteita ovat typpi ja fosfori, jotka valon ja 

lämmön ohella säätelevät kasvien ja kasviplanktonin tuotantoa. Varesjärvellä minimira-

vinteena on typpi tai fosfori, riippuen siitä kumpaa ravinnetta on määrällisesti vähem-

män. Se voi olla myös jokin muu aine tai tekijä kuin fosfori tai typpi. Mikäli typpeä 

esiintyy runsaasti ja fosforipitoisuudet ovat alhaisia, on fosfori silloin minimiravinne eli 

minimitekijä, joka säätelee kasvua. Molempia ravinteita on jätevesissä. Eniten kyseisiä 

ravinteita on virtsassa ja ulosteissa, joten näiden asianmukainen hävittäminen kompos-

toimalla tai keräämällä ne umpisäiliöön, joka tyhjennetään asianmukaisesti, vähentää 

ihmisten ulosteista tulevia päästöjä huomattavasti. Näiden ravinteiden alkulähdettä on 

vaikea arvioida, koska järveen kyseisiä ravinteita tulee myös valuma-alueen muista 

kuormittajista kuten pellot, suot ja metsät. 

 

Matalana ja lievästi rehevänä järvenä ravinteiden kulkeutuminen vesistössä voi tapahtua 

seuraavasti: Tuulet voivat sekoittaa pohjasedimenttiä veteen ja vapauttaa näin ravinteita. 

Ilmiötä kutsutaan resuspensioksi. Pohjaeläimet ja niitä syövät kalat, kuten esimerkiksi 

särki, pöllyttävät pohjasedimenttiä vapauttaen ravinteita veteen (bioturbaatio). Varesjär-
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vellä tehdyn koekalastuksen perusteella järvi on särkikalavaltainen. (Koekalastusraportti 

2004). Alusveden hapettomuus aiheuttaa partikkeleihin sitoutuneiden ravinteiden liuke-

nemista veteen. (Lappalainen & Matinvesi 1990, 64 - 65; Särkkä 1996, 63 – 66; Vogt, 

21[Online viitattu11.10.2005].) 

 

Fosfori 

 

Fosfori on sisävesissä yleensä kasviplanktonin perustuotantoa säätelevä minimiravinne 

eli minimitekijä. ”Tuotanto on riippuvainen epäsuotusimmasta tekijästä eli minimiteki-

jästä.”( Särkkä 1996, 63). Fosforia voi järvessä olla runsaasti, vaikka mitatut pitoisuudet 

eivät olisi korkeita. Fosfori pystyy varastoitumaan solujen sisällä oleviin granuloihin 

polyfosfaattina. Jos vedessä ei ole fosforia saatavilla, kasviplanktonit hyödyntävät so-

luihin varastoituneita polyfosfaatteja. Fotosynteesissä kasvien ja planktonien solut tar-

vitsevat fosforia energiansiirtojärjestelmiinsä.  Kun fosforin saatavuus on rajoitettua 

pystyvät levät erittämään solujensa ulkopuolelle alkaalifosfataaseja. Alkaalifosfataasi on 

entsyymi, jolla on kyky vapauttaa orgaanisiin molekyyleihin sitoutunutta fosforia. 

Luonnossa fosforia tarvitaan erilaisiin soluissa tapahtuviin toimintoihin ja sillä on myös 

kyky tuottaa sitä lisää.  

 

Fosforia esiintyy vedessä liukoisena fosfaattifosforina PO4
3-, liuenneena orgaanisena 

fosforina, hiukkasmaisessa muodossa vedessä ja vedenpinnalla elävissä eliöissä (seston) 

ja sitoutuneena järven pohjasedimenttiin ferrifosfaattina Fe3+. Fosfori voi sitoutua myös 

muihin aineisiin kuten kalsiumiin. (Seppänen 1984, 148 – 149; Särkkä 1996, 64, 65.) 

 

Kuviosta 4 on havaittavissa kesäisin korkeampia kokonaisfosforipitoisuuksia kuin tal-

vella. Kesäisin kasviplanktonista vapautuva fosfori nostaa pitoisuuksia. Talviaikana ote-

tuissa näytteissä fosforipitoisuudet eivät ole korkeita, jolloin vaihteluväli on ollut 9–18 

µg/l. Kesäisin arvot ovat olleet vuosina 1967–1982 37–70 µg/l välillä ja vakiintuneet 

vuoden 1988 jälkeen 18–29 µg/l välille, joka kuvastaa myös (ks. kuvion 5) kesän 2005 

kokonaisfosforipitoisuuksia. 
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KUVIO 3: Kesän ja talven kokonaisfosforipitoisuus seurantajakson ajalta 1967–2003. 

 

Kesän 2005 kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet 18–27 µg/l välillä ja keskiarvo on 23 

µg/l, joka rehevyysluokituksen mukaan on rehevä (20–50 µg/l) ja yleisluokituksen mu-

kaan lievästi rehevä (12–30 µg/l). (Ympäristökeskus [Online viitattu 24.10.2005]; Ko-

kemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry [Online viitattu 24.10.2005]). 
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KUVIO 4: Varesjärven hoito ry:n kesällä 2005 teettämien vesianalyysien kokonaisfos-
foripitoisuus. 
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Typpi 

 

Toinen kasviravinteena pidetty ravinne on typpi. Typpeä esiintyy ammoniumina 

(NH4
+), jota esiintyy hapettomissa oloissa, nitraattina (NO3

-), jota muodostuu jätevesien 

käsittelyprosessissa, nitriittinä (NO2
-), ureana eli virtsana (CO(NH2)2) ja liuenneina or-

gaanisina yhdisteinä. Se mitä typpipitoisuuksia vesistössä on saatavilla, riippuu pH:sta, 

hapen määrästä, vesistöön tulevasta kuormituksesta ja lämpötilasta. Ammonium on ve-

dessä reaktiokykyisempi ja helposti kasvillisuuden käytettävissä oleva yhdiste. Orgaa-

ninen typpi ei ole suoraan kasvien hyödynnettävissä ennen kuin bakteerit ja sienet ovat 

sen hajottaneet. Typpipitoisuuksiin vaikuttaa valuma-alue, sateet ja jätevedet. 

 

Kokonaistyppeä tarkasteltaessa voidaan huomata talvella korkeammat pitoisuudet kuin 

kesällä. (kuvio 6). Kesän alhaisemmat pitoisuudet johtuvat järvessä olevasta kasvi- ja 

planktontuotannosta, joka pystyy hyödyntämään typen kasvuunsa. Vuosien 1967–2003 

talviaikaiset kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet 440–1300 µg/l ja kesällä pitoisuudet 

ovat olleet välillä 350–1400 µg/l. Voidaan kuitenkin havaita typpipitoisuuksien laskua 

vuosista 1967–1988 jolloin pitoisuuksien keskiarvo on ollut talvella 982 µg/l ja kesällä 

916 µg/l, kun taas vuosina 1991–2003 pitoisuuksien keskiarvot ovat olleet talvella 532 

µg/l ja kesällä 472 µg/l. Humuspitoisissa vesissä typpipitoisuudet ovat 400–800 µg/l 

välillä ja kirkkaissa vesissä 200–500 µg/l. Typpipitoisuudet kasvavat yleensä syvem-

mälle mentäessä, Varesjärvellä ei arvoissa ole huomattavaa eroa päällysveden ja pohjan 

läheisyydestä otettujen näytteiden osalta. Syynä tähän voi olla järven pohjalla ja ran-

noilla olevat lähteet, jotka tuovat järveen puhdasta vettä. (Santala 1990, 16; Särkkä 

1996, 66 - 68; Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry [Online viitattu 24.10.2005]). 
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KUVIO 5: Kesän ja talven kokonaistyppipitoisuus seurantajakson ajalta 1967–2003. 

5.5 Klorofylli-a 

Levät kuten muut vihreät kasvit sisältävät klorofylli-a:ta ja määrityksellä selvitetään jär-

ven rehevyystasoa. Näytteet otetaan kesällä ja niitä tulisi yleensä tehdä useampia kuin 

yksi, koska säätila, etenkin valon määrä, vaikuttaa planktonlevien kasvuun. Varesjärvel-

tä on ympäristökeskuksen toimesta otettu näytteitä vain kerran heinäkuun aikana. Kuvio 

7 kuvaa seurantajakson 1967–2003 aikana otettuja klorofylli-a pitoisuuksia. Pitoisuudet 

ovat laskeneet vuoden 1985 jälkeen, jolloin vaihteluväli on ollut 4,6–16 µg/l. 

 

Kesän 2005 aikana Varesjärven hoito ry:n teettämissä mittauksissa klorofylli–a:n vaih-

teluväli oli 4,2–11 µg/l ja keskiarvo 7,8 µg/l. Klorofylli–a:n kesän 2005 tulokset on esi-

tetty kuviossa 8. Vedenlaatuluokituksen mukaan keskiarvo sijoittuu luokkaan hyvä (<10 

µg/l) ja lievästi reheviin järviin (4–10 µg/l). (Ympäristökeskus [Online viitattu 

24.10.2005]; Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry [Online viitattu 24.10.2005]). 
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KUVIO 6: Vuosien 1976–2003 ajanjakson välillä otettujen klorofylli-a pitoisuuksia. 
Näytteen yläsyvyys oli 0 m. 
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KUVIO 7: Kesällä 2005 Varesjärven hoito ry:n ottamien vesinäytteiden mitattuja kloro-
fylli-a pitoisuuksia. 

 

5.6 Kemiallinen hapenkulutus COD 

Kemiallisella hapenkulutuksella (CODMn) arvioidaan kemiallisesti hapettuvien or-

gaanisten aineiden määrää vedessä. Hapettimena voidaan käyttää joko kaliumperman-

ganaattia (KMnO4, lyhenne Mn) tai dikromaatia (lyhenne Cr).”Määrityksellä ei saada 

kuvaa veden orgaanisten aineiden kokonaismäärästä, vaan yhdisteiden määrästä, jotka 
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hapettuvat käytetyllä hapettimella.”(Seppänen 1984, 188). Myös humusyhdisteet hapet-

tuvat osittain määrityksessä. Määrityksellä ei saada esiin asutuksesta tulevien jätevesien 

vaikutusta vesistöön, lähinnä suurten taustapitoisuuksien takia, mutta arvoa käytetään 

etenkin metsä- ja muun teollisuuden jätevesien vaikutusten arvioinnissa. Humuspitoisis-

sa vesissä CODMn–arvo on 10–20 mg O2/l ja värittömien vesien on 4–10 mg O2/l. (Ko-

kemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry [Online, viitattu 24.10.2005].) 

 

 
KUVIO 8: Kemiallisesti hapettuvien aineiden määrä vedessä tarkasteluajanjakson 
1967–2003 kesän ja talven ajalta. Näytteen yläsyvyys oli 1 m. 

 

 

Suomen vesistöjen keskimääräinen kemiallinen hapenkulutus on 14.2 mg O2/l (Seppä-

nen 1984, 190). Varesjärvellä vaihtelu on ollut 4,3–10 mg O2/l välillä. Järven vaikutus-

alueella on ojitettuja suoalueita joista se saa humuspitoisuutensa, joka voi myös nostaa 

COD–arvoja. Järven COD–arvot ovat kuitenkin keskimääräisen kulutuksen alapuolella 

ja vastaavat värittömien vesien arvoja. Varesjärven COD–arvoja voidaan pitää alhaisi-

na. (kuvio 9). 
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5.7 Väri, sameus ja näkösyvyys 

Väri 

 

Veden väri kertoo veden humuspitoisuudesta. Varesjärvi saa pohjaveden ohella vettä 

ympäröiviltä soilta. Humus rajoittaa järven kasvi- ja planktontuotannon suuruutta, koska 

se vaikuttaa valaistun kerroksen paksuuteen. Kuviosta 10 voidaan havaita väripitoisuuk-

sien olevan yleensä korkeampia kesällä kuin talvella. Talvisin vaihteluväli on ollut 21–

160 Pt mg/l ja kesäisin 50–100 Pt mg/l. Vuonna 2000 talvella on ollut selvästi korkea 

arvo, joka ajoittuu maaliskuulle. Tämä viittaisi joko valumavesien mukanaan tuomaan 

humuspitoisuuteen tai keväisin tehtyihin rantojen ruoppauksiin. Vuonna 2003 vesinäyt-

teissä näkösyvyys on ollut 2 metriä, mutta väriarvoja ei ole mitattu.(Särkkä 1996, 71- 

74.) 

 

 
KUVIO 9: Veden värin vuodenaikainen vaihtelu. Näytteen yläsyvyys oli 1 m. 
 

Sameus 
 
Sameus ilmoitetaan yksikköinä FTU (Formazin Turbitidy Units) tai FNU (Formazine 

Nephelometric Units), jotka ovat arvoltaan yhtä suuria. (SFS-EN ISO 7027, 6, 14). Va-

resjärvellä sameuden arvot ovat talvella olleet välillä 0,79–6,9 FNU ja kesällä väliltä 

2,2–9,9 FNU. (kuvio11). Kesällä sameus on yleensä suurempi kuin talvella, johtuen le-
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väkasvustosta, joka samentaa vettä. Lievästi rehevien järvien arvo on 1–5 FTU. Koko 

aineistosta lasketut keskiarvot, jotka ovat talvella 2,6 FNU ja kesällä 5,1 FNU sijoittuvat 

lievästi rehevien järvien arvoihin. (Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry[Online, vii-

tattu 24.10.2005].)  
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KUVIO 10: Varesjärven sameusarvot seurantajakson aikana. Näytteen yläsyvyys oli 1 
m. 

 
 
Näkösyvyys 
 
Näkösyvyyden mittaus kuuluu perusmittauksiin, joka mitataan jokaisella näytteenotto-

kerralla. Näkösyvyys vaihtelee vuodenaikojen ja säätilan mukaan. (kuvio 12). Kesäisin 

näkösyvyyteen vaikuttaa planktonkasvusto, joka runsastuessaan vähentää näkösyvyyttä. 

Näkösyvyyteen vaikuttaa myös valo, lämpötila ja säätila. Runsaat sateet tuovat valuma-

alueelta humusta, joka samentaa vettä. Valo ja lämpö lisäävät järven planktontuotantoa, 

joka lisääntyessään samentaa vettä. Valon vähäinen määrä taas vähentää planktontuo-

tantoa ja siten lisää näkösyvyyttä. Näkösyvyyttä tarkasteltaessa tulee aina ottaa huomi-

oon vallitsevat olosuhteet. Varesjärvellä näkösyvyys on vaihdellut 0,5–2,1 metrin välillä 

ollen vuonna 2003 erittäin hyvä, kesällä 2 m ja talvella 2,1 m. 
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KUVIO 11: Näkösyvyyden vaihtelu seurantajaksonaikana vuosilta 1967 – 2003. 

5.8 Sähkönjohtokyky 

Sähkönjohtokyky ilmoittaa liuenneiden suolojen eli ioniyhdisteiden määrää vedessä 

(Isoaho & Valve 1986, 8). Virtsa sisältää suoloja, jotka veteen joutuessaan nostavat 

sähkönjohtavuutta. Järvessä sähkönjohtavuus on pysytellyt alhaisella tasolla, joka viit-

taa siihen, ettei virtsaperäisiä jätevesiä pääse vesistöön. Seuranta-ajanjakson aikana 

vuodesta 1967–2003 sähkönjohtavuuden vaihteluväli on ollut 4–8,1 mS/m. 

5.9 Indikaattoribakteerit 

Fekaaliset entorokokit jotka esiintyvät ihmisten ja tasalämpöisten eläinten suolistossa, 

(Seppänen 1989, 48) toimivat hygieenisen laadunmittareina eli indikaattoreina. Fekaa-

listen enterokokkien määrä on vedessä noussut aikaisempiin näytteisiin verrattuna, jois-

sa niitä ei ole esiintynyt kuin vähän. Heinäkuussa vuonna 1985, joka on ollut yksittäis-

tapaus, bakteerien määrä oli noussut 540 kpl/dl. Heinäkuussa vuonna 2003 tehdyssä 

näytteessä oli fekaalisia enterokokkeja 83 kpl/dl, joka ei ylitä uimaveden laadulle määri-

tettyä arvoa 200 kpl/dl (sosiaali- ja terveysministeriö, 1999 [Online, viitattu 

24.10.2005]). Mittaustulos kuitenkin kertoo mahdollisista järveen tulevista ulosteperäi-

sistä päästöistä. 
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6 TULOKSET 

6.1 Kiinteistöt 

Kartoitukseen pyrittiin ottamaan mukaan kaikki kiinteistöt, jotka kuuluvat Varesjärven 

valuma-alueeseen. Kartoituksen ulkopuolelle jäivät ne kiinteistöt, joiden omistajia ei 

tavoitettu sekä alueella yhteiskäytössä olevat kaksi rantasaunaa ja kiinteistö, jossa käyn-

tihetkellä ei ollut mitään vesi- eikä jätevesijärjestelmää. Mikäli tontilla on kaksi kiinteis-

töä, on ne tulkittu yhdeksi kiinteistöksi, jos niillä on sama osoite. Kiinteistöksi on luoki-

teltu esim. aitta, jos päärakennusta ei ole rakennettu. Kiinteistöllä tarkoitetaan sekä va-

paa-ajan, että vakituisesti asuttuja kiinteistöjä. 

 

Yhteensä kartoitettavia kiinteistöjä oli 111, joista kiinteistön omistajista tavoitettiin 97. 

Kartoitetuista kiinteistöistä oli vapaa-ajan asuntoja 93 ja vakituisesti asuttuja kiinteistöjä 

neljä. Kiinteistöistä kaksi ei kuulu Varesjärven varsinaiseen valuma-alueeseen, vaikka 

kiinteistöjen alueesta osa siihen kuuluukin. Kiinteistöjen omistajista tavoitettiin 87,4 %. 

Tässä työssä käsitellään vain kartoitettuja kiinteistöjä. 

6.1.1 Kiinteistöjen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan 

Varesjärven valuma-alueella jätevesiä syntyy loma-asunnoista, joista kartoitettiin 92 ja 

kolmesta vakituisesti asuttavasta kiinteistöstä. Kartoitetuista Perikkaan valuma-

alueeseen kuuluu kaksi kiinteistöä, yksi loma-asunto ja yksi vakituisesti asuttu kiinteis-

tö.  

 

Kartoitetuista kiinteistöistä on neljä vakituisesti asuttuja ja ennen ympärivuoden asuttuja 

kiinteistöjä alueella on kuusi, jotka nyt toimivat loma-asuntoina (kuvio 13). Pelkästään 

loma-asutukseen tarkoitettuja kiinteistöjä on alueella 86. 
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KUVIO 12: Kartoitettujen kiinteistöjen osuudet kiinteistötyyppeinä, ympärivuotinen 
asunto tarkoittaa vakituista asutusta, asuin/vapaa-ajan asunto on aikaisemmin vakitui-
sesti asuttu ja nyt loma käytössä, vapaa-ajan asunnoilla tarkoitetaan pelkästään loma-
asutuksena toimivia kiinteistöjä. 

6.1.2 Kiinteistön sijainti 

Kiinteistöjen asuinrakennusten sijainti Varesjärveen nähden on määritetty niin, että jos 

rakennuksen etäisyys on alle 80 metriä vesistöstä, on se katsottu kuuluvaksi ranta-

alueeseen. Alue on määritetty Kiikalan ja Suomusjärven kuntien rakennusjärjestyksen 

ranta-alueen mukaan. Kartoitetuista kiinteistöistä 59 % eli 57 kiinteistöä sijaitsee ranta-

alueella. Muiden osuudet näkyvät kuviosta 14. Vakituisesta asutuksesta ei yksikään si-

jaitse varsinaisella ranta-alueella, vaan ovat 250–800 metrin etäisyydellä vesistöstä. Ai-

na jätevesijärjestelmää suunniteltaessa tulee varmistaa alueen kaavamääräykset, mitä 

järjestelmältä vaaditaan etäisyydestä riippumatta. 
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KUVIO 13: Kartoitettujen kiinteistöjen etäisyydet Varesjärvestä ja lukumäärät. 

6.1.3 Kiinteistöjen asukasmäärät 

Asukasmäärällä tarkoitetaan sitä henkilömäärää, joiden on arvioitu keskimäärin käyttä-

vän kiinteistöä vuoden aikana. Kartoitetuista kiinteistöistä vakituisesti asuvia asukkaita 

alueella on 9 ja loma-asukkaita 238, sekä lisäksi niiden lomakiinteistöjen asukkaat joita 

ei tavoitettu, joita arvioidaan olevan noin 28. Loma-asutuksen asukkaiden yhteismää-

räksi on arvioitu 268 asukasta tällä hetkellä. Tällä hetkellä keskiarvona voidaan pitää 

2,5 hlö/kiinteistö. On oletettavaa, että ikärakenteen muuttuessa loma-asukkaiden määrä 

tulee alueella kasvamaan nykyisestä. 

6.1.4 Kiinteistöjen käyttöasteet 

Vapaa-ajan asutuksen käyttöastetta arvioitaessa on pyritty arvioimaan sitä todellisen 

käytön mukaan eli montako vuorokautta kiinteistöä käytetään vuoden aikana, joka sen 

jälkeen on muutettu kuukausiksi.  Eniten kiinteistöjä käytetään 0-3 kk, myös 5-6 kk on 

melko yleinen käyttöaika. Eri käyttöasteet selittyvät asukkaiden ikärakenteella ja mö-

keillä joita käytetään myös talvella. Käyttöastetta arvioitaessa on vakituisesti asutut 

kiinteistöt jätetty pois. Ne näkyvät ainoastaan kuviossa 15. Vapaa-ajan asuntojen käyt-

töasteen laskennallisena keskiarvona käytetään 2 kk 2 vk/a. 
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KUVIO 14: Kiinteistöjen käytön jakaantuminen vuoden aikana. 
 

6.2 Käyttövesilähde 

Kiinteistöjen käyttövesilähdettä arvioitaessa on otettu huomioon pääasiallisin käyttö-

vesilähde. Mukana tuotua käyttövettä ei ole arvioitu, ellei se ole pääasiallinen käyttö-

vesilähde. Määritys on tehty yleensä saunassa käytettävien vesien mukaan.  

 

 
KUVIO 15: Kiinteistöjen käyttöveden jakaantuminen. 
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Suurin osa alueen käyttövedestä tulee omasta kaivosta ja yleisin kaivotyyppi on rengas-

kaivo. (kuvio 16). Porakaivolla ja järvivedellä on yhtä suuri käyttöosuus 22 kiinteistöä 

ja lähdevettä käyttää kiinteistöistä 8 ja muiden kuten sadevesi/järviveden ja rengas-

kaivo/järviveden käyttö riippuu vallitsevista sääolosuhteista. Tuotua vettä käyttää kolme 

kiinteistöä. Yli puolet kiinteistöistä eli 56 kiinteistöä käyttää omaa kaivoa pääasiallisena 

käyttövesilähteenä. Alueella on huomioitava, ettei jätevesiä saa joutua käyttövesilähtee-

seen, silloin on kiinnitettävä huomiota riittävään turvaetäisyyteen alueen kaivojen ja jä-

tevesijärjestelmien välillä.  

6.3 Jätevedet 

6.3.1 Kiinteistöllä syntyviä jätevesityyppejä 

Kiinteistöillä syntyy erityyppisiä jätevesiä. Tässä jaottelu on tehty seuraavasti: 

 

• Käymälä- ja pesuvedet 

• Pesuvedet keittiöstä ja saunasta 

• Pesuvedet vain saunasta 

• Pesuvedet vain keittiöstä 

• Ei tule kyseisiä vesiä 

 

Ryhmään ”Käymälä- ja pesuvedet” on kiinteistö luettu kuuluvaksi silloin, kun kiinteis-

tössä syntyy jätevesiä kuten käymälä, keittiö, sauna ja ym. pesuvedet. Ryhmään ” Pesu-

vedet keittiöstä ja saunasta” on kiinteistö luettu kuuluvaksi silloin, kun siellä ei synny 

käymäläjätevesiä, mutta kaikkia muita syntyy. Kuitenkin vain vakituisesti asutuissa 

kiinteistöissä ja muutamissa loma-asunnoissa tulee pyykinpesuvesiä. Ryhmään ” Pesu-

vedet vain saunasta” on kiinteistö luettu kuuluvaksi silloin, kun jätevesiä syntyy vain 

saunasta. Ryhmään ”Pesuvedet vain keittiöstä” on kiinteistö luettu kuuluvaksi silloin, 

kun jätevesiä syntyy vain keittiöstä. Ryhmään ”Ei tule kyseisiä vesiä” on kiinteistö luet-

tu kuuluvaksi silloin, kun ei synny mitään jätevesiä.  
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Alueella yleisin jätevesityyppi on pesuvedet keittiöstä ja saunasta, joita on 78 kpl kartoi-

tetuista (kuvio 17). Vaikka käymälä- ja pesuvesiä syntyy vain 11:stä alueen kiinteistöis-

tä, ovat ne alueella toinen yleinen ryhmä, mikä selittyy loma-asuntojen varustelutason 

nousuna. 
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KUVIO 16: Kiinteistöllä syntyvät jätevesityypit. 
 

6.3.2 Kiinteistöjen käymäläratkaisut 

Kiinteistöjen käymälät on jaoteltu seuraavasti: 

 

• Vesikäymälät 

• Kompostikäymälät 

• Kuivakäymälät 

 
Kartoituksessa yleisin käymälätyyppi oli kuivakäymälä. (kuvio 18). Kuivakäymäläksi 

luetaan puucee, pakastava- ja separettkäymälät. Puuceellä on tarkoitettu perinteistä ul-

kovessaa, jonka kaikki jätteet kerätään umpinaiseen astiaan ja käytetään erilaisia kui-

vikkeita. Kompostikäymäläksi on luettu kaikki ne käymälät, jotka joko haihduttavat tai 

keräävät nesteet erikseen sekä ovat ilmastoituja. Vesikäymälät eivät ole alueella yleisiä, 

mutta jonkin verran niitä on tehty. Ranta-alueella edellytetään vesikäymäläjätevesien 

johtamista umpisäiliöön ja näin alueella on myös tehty. 
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KUVIO 17: Käymälätyyppien jakaantuminen alueella. 
 
Käymäläjätteen jälkikäsittely 
 

Millaista on kuiva- ja kompostikäymälöistä syntyvien käymäläjätteiden jälkikäsittely 

alueella. Vesikäymäläjätevedet käsitellään osiossa ”mustien jätevesien käsittely”. Mää-

rällisesti yleisin käymäläjätteiden hävitystapa on maahan kaivaminen. (kuvio 19). Kom-

postointi on myös alueella melko yleistä. Suoraa käyttöä on käytetty silloin, kun kom-

postointi tapahtuu itse astiassa ja se on voitu käyttää esim. kukille. Alueella tulisi kiin-

nittää huomiota käymäläjätteiden jälkikäsittelyyn niiden kiinteistöjen osalta, jotka kai-

vavat ne maahan. Jälkikäsittelynä kompostointi olisi suositeltavampaa. 
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KUVIO 18: Käymäläjätteen jälkikäsittely. 
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6.3.3 Harmaiden jätevesien käsittely 

I-vaihe  

 

Harmaiden jätevesien käsittelyn I-vaiheessa on tutkittu ensisijaista käsittelyjärjestelmää, 

johon jätevedet johdetaan. Joka myös useimmissa kiinteistöissä jää ainoaksi menetel-

mäksi. Kuvio 20 kuvaa alueella olevaa nykyistä harmaiden jätevesien käsittelyä ja nii-

den määrää alueella.  

 

Kuviossa 20 esiintyvä umpisäiliö on ollut vain harmaille jätevesille. Maakuopalla tar-

koitetaan maahan kaivettua kuoppaa, johon jätevedet kerääntyvät. Kivipesällä tarkoite-

taan järjestelmää, jossa viemäriputki on johdettu maakuoppaan, joka on täytetty kivillä 

tai soralla. Myös ne kiinteistöt on tulkittu kivipesäksi, jotka keräävät jäteveden erilliseen 

säiliöön ja johtavat ne säiliöstä kivipesään. Suoraan maahan on tulkittu silloin kun kiin-

teistö johtaa jätevedet suoraan maahan. Imeytyskentäksi on tulkittu silloin kun järjestel-

mänä on vain salaojaputkista tehty imeytyskenttä ilman saostuskaivoa. Saunapalloksi 

on tulkittu säiliö, jonka seinämissä on reikiä, mistä jätevesi imeytyy maastoon. Imeytys-

kuopaksi on tulkittu silloin kun kaivettu kuoppa on laajempi kuin kivipesä. Imeytys-

kaivoksi on tulkittu silloin kun käytetään vain betonirenkaita ja kaivo on täytetty joko 

kivillä tai hiekalla. Mikäli kiinteistöllä syntyvät harmaat jätevedet käsitellään yhdessä 

mustien jätevesien kanssa, niiden tuloksia tarkastellaan osiossa mustien jätevesien käsit-

tely. Yhden kiinteistön käsittelyjärjestelmä valmistuu 2006, minkä takia en ole ottanut 

sitä mukaan jätevesienkäsittelyosioon. 
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KUVIO 19: Jätevesien ensisijainen käsittelyjärjestelmä. 
 
1-osaisen saostus- ja imeytyskaivojen tarkastelu 
 
Yhdessä kiinteistössä on pelkkä saostuskaivo. Kahdeksalla kiinteistöllä on oma imey-

tyskaivo saunalla ja keittiöllä. Kahdellakymmenelläviidellä kiinteistöllä keittiö ja sau-

navedet menevät samaan imeytyskaivoon. Viidellä kiinteistöllä on saunasta jätevedet 

johdettu imeytyskaivoon ja keittiövedet maahan. Neljällä kiinteistöllä keittiön jätevedet 

johdetaan imeytyskaivoon ja saunan jätevedet maahan. Kahdella kiinteistöllä on imey-

tyskaivo keittiöstä ja saunapallo saunasta. Yhdellä kiinteistöistä on kolme imeytys-

kaivoa, joka vesipisteelle oma. Yhdessä kiinteistössä on kaksi imeytyskaivoa peräkkäin. 

Yhden kiinteistön osalta menevät keittiö ja pesuvedet samaan imeytyskaivoon ja pesu-

huone omaan imeytyskaivoon. Muiden järjestelmien osalta ei ole aihetta tarkennuksiin 

harmaiden jätevesien osalta. 

 

II-vaihe 

 

Harmaiden jätevesienkäsittelyn II-vaiheessa on tarkasteltu käsittelyvaihetta saostus- ja 

imeytyskaivojen jälkeen. Kuvio 21 osoittaa alueella olevaa nykyistä harmaiden jätevesi-

en käsittelyn viimeistä vaihetta ja niiden määrää alueella.  
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KUVIO 20: Harmaiden jätevesien viimeisin käsittelyvaihe. 

 
1-osaisen, 2-osaisen saostus- ja imeytyskaivojen jätevesien jälkikäsittely 
 
Kolmessa kiinteistössä 1-osaisen saostuskaivojen jätevedet johdetaan avo-ojaan. Imey-

tysojaan johdetaan kolmen kiinteistön jätevedet. Imeytyskaivoon johdetaan neljän kiin-

teistön jätevedet. Imeytyskenttään johdetaan neljän kiinteistön jätevedet. Yhden kiin-

teistön jätevedet johdetaan kivipesään. Yhdestä kaivosta johtaa putki suoraan maastoon. 

Yhden kiinteistön jätevedet johdetaan imeytyskuoppaan. 2-osaisen saostuskaivon jäte-

vedet johdetaan kivipesään. Imeytyskaivosta on kahden kiinteistön osalta jätevedet joh-

dettu imeytyskenttään ja yhden kiinteistön osalta toiseen imeytyskaivoon ja yhden suo-

raan maahan. 

6.3.4 Mustien jätevesien käsittely 

 

Ranta-alueella olevien kiinteistöjen vesikäymälät on johdettava umpisäiliöön ja muut 

kiinteistöt jotka eivät sijaitse ranta-alueella voivat johtaa kaikki jätevetensä 3-osaisten 

saostuskaivojen kautta imeytyskenttään tai maasuodattamoon. Saostuskaivoista tulee 

varmistua ovatko ne tiiviitä ja kaivoja yhdistävissä poistoputkissa on oltava t-haarat. 

Avo-oja ja imeytyskaivo eivät ole riittäviä menetelmiä mustien jätevesien käsittelyyn. 

Myös kuivakäymälästä tulevan virtsan johtaminen imeytyskaivoon hankaloittaa jäteve-
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denkäsittelyä. Mustien jätevesien käsittely on useimmiten hoidettu alueella käyttämällä 

menetelminä umpisäiliötä tai 3-osaista saostuskaivoa ja imeytyskenttää. (kuvio 22). 
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KUVIO 21: Mustien jätevesien käsittely alueella.  
 
 

6.3.5 Jätevesistä tuleva fosforikuormitus 

Kaikki valuma-alueella olevat kiinteistöt on otettu mukaan arvioon fosforikuormituk-

sessa. Loma-asutuksessa on kuormituslukuna käytetty 0,4 g/P d asukas, koska vesi-

käymäläjätevedet on johdettu umpisäiliöön ja muuten alueella on käytössä komposti- tai 

kuivakäymälä, joista ei aiheudu kuormitusta. Kahden kiinteistön osalta on otettu mu-

kaan virtsa ja ulosteet. Mukaan ei ole laskettu kiinteistöä, joka johtaa harmaat jätevedet 

umpisäiliöön. Vakituinen asutus on arvioitu erikseen. Kuormitus arvot perustuvat jäte-

vesiasetuksessa 542/2003 oleviin kuormituslukuihin ja laskentamalli perustuu Säkylän 

Pyhäjärvellä tehtyyn jätevesikartoitukseen (Pyy 1995, 36). Laskennassa käytetään kir-

jaintunnuksia a tarkoittaa vuotta, d päivää, P fosforia ja as asukasta. 
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Taulukko 2: Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä 

eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/P d) ja niiden 

prosenttiosuudet (%). (Valtioneuvoston asetus 542/2003[Online, viitattu 19.10.2005]). 

Kuormituksen alkuperä
g/BHK d % g/P d % g/N d %

Uloste 15 30 0,6 30 1,5 10
Virtsa 5 10 1,2 50 11,5 80
Muu 30 60 0,4 20 1 10
Kuormitusluku 50 100 2,2 100 14 100

KokonaistyppiOrgaaninen aine BHK7 Kokonaisfosfori

 
 

 

Loma-asunnoista on kerrottu asukasmäärä ja käyttöaste (kuinka monta vuorokautta kiin-

teistö on käytössä vuoden aikana), jotka on yhteenlaskettu, mistä luku 16133 d/a.  

16133 d/a * 0,4g/P d = 6453,2 g/P a 

 

Kiinteistöjä, joita ei kartoitettu on 15, niissä käytetään loma-asutuksen henkilömäärän 

keskiarvoa 2,5 as ja käyttöasteen keskiarvo 2 kk 2vk eli 74 d ja kuormituslukuna käyte-

tään 0,4 g/P d. 

2,5 as* 15 = 37,5  37,5 *74 d= 2775 2775 d/a* 0,4 g/P d = 1110 g/P a 

 

Vakituiseen asuttavissa kiinteistöissä joissa kompostikäymälä käytetään kuormitusluku-

na 0,4 g/P d. 

365 d/a* 4 = 1460  1460 d/a* 0,4 g/P d = 584 g/P a 

 

Niiden kiinteistöjen osalta, joissa virtsa johdetaan imeytyskaivoon, kuormitusluku on 

1,2 g/P d, harmaat jätevedet ovat mukana ensimmäisessä laskussa. 

210 as/d * 1,2 g/P d = 252 g/P a 

 

Niiden kiinteistöjen osalta, joissa käymäläjätteet haudataan alle 10 metriä vesistöstä, 

käytetään kuormituslukuna 1,8 g/P. 

150 as/d * 1,8 g/P d = 270 g/P a 

 

Kiinteistöillä, joissa on uusittu saostuskaivot ja imeytyskenttä, käytetään kokonaisarvos-

ta 2,2 g lievennettyjen päästövaatimuksen mukaista päästöä eli 30 % kokonaisarvosta. 
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2,2 g * 0,3 = 0,66 g/P d 

 

365 d/a*0,66 g/P d = 240,9 g/P a 

110 d/a *0,66 g/P d = 72,6 g/P a 

 

Arvioisin jätevesistä tulevan fosforikuormituksen valuma-alueella olevan vuodessa 

6453,2 +1110 +584 +252 +270 +240,9 +72,6 = 8982,7 g/P a  

noin 9 kg vuodessa 

 

Varesjärven nykyinen tilavuus on keskimäärin 2350 000 m3 (Sallmen 2003, 6). 

8982,7 g/P a / 2350 000 m3 = 0, 0038 g/P m3  3,8 µg/m3
 

 

Olen vertailun vuoksi ottanut Säkylän Pyhäjärvestä lasketun haja-asutusalueen jätevesi-

kuormituksen fosforin osalta, joka on arvioitu olevan 10 - 20 % muusta kuormituksesta. 

Pyhäjärven tilavuus 840 milj.m3 (Pyy 1995, 8) ja arvioitu fosforipitoisuus 2628 kg/a 

(Pyy 1995, 36). 

 

2628000g/P a / 840 000 000 m3 = 0,0031 g/P m3  3,1 µg/m3 

 

Tästä päätellen fosforikuormitus on melko samaa luokkaa haja- ja loma-asutuksen osal-

ta kuin Pyhäjärvessä. Tämä ei sulje pois kuiva- ja kompostikäymälästä tulevien ravin-

teiden kulkeutumista järveen, vaikka ne eivät ole laskennassa mukana. Käymäläjätteistä 

voi maahan haudattuna liueta ravinteita valumavesien suotautuessa maahan ja sitä kaut-

ta ne kulkeutuvat järveen, joka nostaa huomattavasti ravinnepäästöjä. Perustason vaati-

mukset fosforinpoistolle on 85 %, jolloin nykyisestä arviosta 9 kg fosforia pitäisi tavoit-

teiden mukaan päästä 1,35 kg:aan fosforia vuodessa. Miten kiinteistöt pystyvät vaikut-

tamaan omiin fosforipäästöihinsä: Kiinnittämällä huomiota oman jätevesijärjestelmän 

kuntoon ja toimivuuteen. 
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6.3.6 Jätevesien kulkeutuminen 

Jätevesien purkupaikkojen etäisyydet 

 

Kartoituksessa on huomioitu asuinrakennusten sijainti vesistöstä jätevesien purkupai-

kaksi, niiden kiinteistöjen osalta, jotka johtavat jätevetensä suoraan maahan. Kiinteistö-

jen osalta jätevesijärjestelmän etäisyydet on mitattu rakennuksesta ja rakennuksen si-

jainti maastokartasta 2023 09 1:20 000 (Maanmittauslaitos, 2002). Ranta-alueella ole-

villa kiinteistöillä tein muutamia mittauksia jätevesijärjestelmän ja vesistön välillä, ar-

viointini tueksi. 
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KUVIO 22: Jätevesien käsittelyjärjestelmän imeytys- ja purkupaikan etäisyys järvestä.  
Miten ne jakaantuvat alueella, asuinrakennusten osalta.  
 
Suurin osa asuinrakennusten jätevesien purkupaikoista sijoittuu 10–80 m rannasta (Ku-

vio 23), jolloin alueella on voimassa tiukennetut vaatimukset jätevesien käsittelyyn. 

Muutama jätevesijärjestelmä sijaitsee 0–10 m vesistöstä, jotka eivät täytä rakennusjär-

jestyksessä vaadittua minimietäisyyttä vesistöstä. Olen myös erikseen huomioinut 80–

250 m etäisyyden rannasta, koska osalla tällä vaihteluvälillä olevia kiinteistöjä koskee 

myös tiukennetut jätevesien käsittely vaatimukset, vaikka järjestelmän etäisyys ylittää-

kin rakennusjärjestyksen ranta-alueena pidetyn etäisyyden. Kiinteistön sijainnista riip-

pumatta tulee järjestelmästä keskustella ennen rakentamista kunnan ympäristö- tai ra-

kennusviranomaisen kanssa.  
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KUVIO 23: Jätevesien käsittelyjärjestelmän imeytys- ja purkupaikan etäisyys järvestä. 
Jakaantuminen alueella niiden kiinteistöjen osalta, joissa on erillinen sauna. 
 

Kuvio 24 osoittaa erillisten saunarakennusten jätevesien purkupaikkojen etäisyyksiä ve-

sistöstä ja niiden vaihteluvälejä. Saunan osalta on 10–80 m vesistöstä yleisin jäteveden 

purkuetäisyys. Saunarakennusten jätevesijärjestelmien osalta ovat voimassa samat vaa-

timukset kuin asuinrakennustenkin osalta.  

6.4 Arviot järjestelmistä 

6.4.1 Jätevesijärjestelmien kunto ja ikä 

Kuntojakauma 

 

Arvioni järjestelmistä jakaantuu kolmeen ryhmään hyvä, kohtalainen ja huono. Kaikkia 

järjestelmiä ei voitu tarkastaa, niiden ollessa peitettyinä, niin arviot perustuvat tehtyihin 

huoltoihin, järjestelmän ikään ja uudistustarpeeseen. 

 
Hyvä: Loma-asunnoissa on riittänyt harmaan jäteveden käsittelyksi johtaminen suoraan 

maahan, kivipesään tai imeytyskaivoon, jos veden käyttö on vähäistä sekä jäteveden 

purkupaikkojen etäisyydet ovat yli 10 m vesistöstä. Kun asuntoon tulee paineistettu vesi 

riittää käsittelyksi 1-osainen saostuskaivo ja imeytyskaivo. Näissä käytössä on kuiva- tai 
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kompostikäymälä ja käymäläjätteet on kompostoitu tai viety pois rannan läheisyydestä. 

Mustien vesien käsittelyssä on pidetty riittävänä 3-osaista saostuskaivoa ja imeytyskent-

tää tai umpisäiliötä. Jätevesijärjestelmältä edellytetään myös säännöllistä huoltoa, kuten 

saostuskaivojen tyhjennystä kerran vuodessa ja imeytyskaivon toiminnan tarkistusta vä-

hintään kerran kolmessa vuodessa.  

 

Kohtalainen: Loma-asunnot jotka tarvitsevat muutoksia jätevesijärjestelmään, kuten 

esikäsittelyn saostuskaivossa ennen imeytyskaivoa ja imeytyskentän uusimisen ilmas-

tuksen puuttuessa. Jos jätevesijärjestelmiä ei ole huollettu säännöllisesti ja huollosta on 

yli kolme vuotta. 

 

Huono: Loma-asunnoissa jätevedet on johdettu alle 10 m vesistöstä, avo-ojaan tai kiin-

teistöön tulee paineistettu vesi, eikä ole mitään jätevesijärjestelmää. Ympärivuotisissa 

asunnoissa harmaiden ja mustien jätevedenkäsittely vain imeytyskaivossa joko pelkäs-

tään tai jälkikäsittelynä ei ole riittävä. 

 

Taulukko 3: Kiinteistöjen järjestelmien kunto. 

kpl %
Hyvä 26 27
Kohtalainen 59 61
Huono 11 11
Yhteensä 96  

 

Arvioni on, että alueen jätevesienkäsittely on kohtalaista, kuten taulukko 3 osoittaa. Tä-

hän ryhmään arvioin eniten kiinteistöjä. Hyvänä näen sen, että kiinteistöissä on jonkin-

lainen käsittelyjärjestelmä ranta-alueella, joka estää suorat valumat vesistöön. Muutamat 

kiinteistöt, joissa ei ole jätevesijärjestelmää sijaitsevat kauempana vesistöstä. Huonona 

pidän sitä, ettei järjestelmiä huolleta. Nykyinen jätevesiasetus (542/2003) kiinnittää 

huomiota myös kiinteistön jätevesijärjestelmän säännölliseen huoltoon. Pääasiallisena 

jätevedenkäsittelynä on alueella käytetty imeytystä, joka ei osalle alueen kiinteistöistä 

sovellu. 
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Ikäjakauma 

 

Ikäjakauma perustuu kiinteistön omistajan antamiin tietoihin. Kuvio 25 osoittaa alueen 

jätevesijärjestelmien ikäjakauman, joka on jaettu kahteen ryhmään, uudempaan ja van-

hempaan. Kiinteistöillä uudempi järjestelmä ei ole korvannut vanhaa vaan niitä käyte-

tään rinnakkain. Kiinteistöistä 14 ei tiennyt järjestelmiensä ikää ja kiinteistöt, joiden 

osalta järjestelmät eivät olleet valmiina kartoitus hetkellä, on jätetty pois kaaviosta 25. 

 

Jätevesijärjestelmien ikäjakauma
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KUVIO 24: Jätevesijärjestelmien ikävaihteluväli. Vanhempi kuvaa ensin rakennettua 
järjestelmää ja niiden ikäjakautumaa. Uudempi kuvaa jälkeenpäin rakennettuja järjes-
telmiä ja niiden ikäjakaumaa. 

 

6.4.2 Muutostarve 

Muutostarve on jaoteltu neljään eri ryhmään. Ryhmä 1: tarvitsee muutoksen lisäämällä 

saostuskaivon imeytyskaivon esikäsittelyksi tai uusimalla huonokuntoisen saostus-

kaivon. Näitä kiinteistöjä alueella on 11. Ryhmä 2: tarvitsee muutoksen imeytyskent-

tään. Joko niin, että imeytyskenttä joudutaan uusimaan ilmastuksen puuttuessa tai kent-

tää ei ole, jolloin se joudutaan rakentamaan, mikäli imeytys alueelle sopii. Pohjavesi-

alueella imeytystä maahan ei voida sallia, jolloin imeytyskentän sijasta pitää rakentaa 

jokin muu järjestelmä. Näitä kiinteistöjä alueella on 10. Ryhmä 3: tarvitsee muutoksen 
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harmaiden jätevesien osalta. Tällä ryhmällä on umpisäiliö mustien jätevesien käsitte-

lyyn, kun kyse on pohjavesialueesta, on järkevintä johtaa kaikki jätevedet umpisäiliöön. 

Alueella näitä kiinteistöjä on kaksi. Ryhmä 4: tarvitsee koko järjestelmän uusimisen 

harmaiden tai mustien jätevesien käsittelyyn. Näitä kiinteistöjä alueella on 18. Arvioni 

mukaan alueella 41. kiinteistön tulee muuttaa jätevesijärjestelmiänsä.  

6.4.3 Huomioita jätevesijärjestelmistä 

Alueen jätevesistä suurin osa menee imeytyskaivoihin. Niissä imeytyskaivoissa, joissa 

tarkastus voitiin tehdä, oli tarkastushetkellä runsaasti vettä, vain muutamaa imeytys-

kaivoa lukuun ottamatta. Osalla imeytyskaivoista oli lisäksi tehty imeytysoja tai muu 

putki, jonka tarkoitus on johtaa jätevesiä muualle. Joidenkin kiinteistöjen osalta imey-

tyskaivo tyhjennetään loka-autolla. Edellä mainitut asiat mielestäni kertoo, ettei imeytys 

sovi kyseiselle alueelle tai imeytyspinta-ala on liian pieni kyseiseen vesimäärään. Järjes-

telmien ollessa täynnä vettä ovat ne vedellä kyllästettyjä ja tällöin ei biologisesti hajot-

tavaa kerrosta pääse syntymään ja silloin orgaaninen aines ja ravinteet pääsevät pohja-

veteen ja sitä kautta järveen (Santala 1990, 16). Muita vesiä, kuten hule-, kuivatus- ja 

vuotovesiä ei saa johtaa, eikä mahdollistaa niiden pääsyä jätevesijärjestelmään (Santala 

1990,12). Yhden kiinteistön kohdalla kuivatusvedet on johdettu imeytyskaivoon. Osa 

imeytyskaivoista on kuopassa, se mahdollistaa hulevesien pääsyn jätevesijärjestelmään 

ja yhden kiinteistön osalta näkyy selkeästi imeytyskaivon ulkopuolelta imeytyskaivoon 

hulevesien mukana valuneet maat. Ohjeiden mukaan imeytyskaivo tulisi tehdä hal-

kaisijaltaan 1-1,5 m betonirenkaista (Santala 1990, 114), alueella on kuitenkin yleisesti 

käytetty 80 cm betonirengasta, joka pienentää imeytyspinta-alaa. Osalla alueen kiinteis-

töjen imeytyskaivoista puuttui ilmastusputket ja betonilaatta. Betonilaatan tarkoituksena 

on jakaa jätevesi tasaisesti kaivoon. Kallioisilla tonteilla olevissa imeytyskaivoissa epäi-

len, että imeytyksen ja kallion väliin jäävän maakerroksen paksuus jää alle yhden met-

rin, joka on imeytyksen vähimmäisvaatimus riittävän puhdistustuloksen saavuttamiseksi 

(Santala 1990, 21). Joidenkin asukkaiden kertoman mukaan imeytyskaivo on kaivettu 

soraan saakka. Tämä sora mahdollistaa pohjaveden kulkeutumisen alueella (Suojasto 

24.8.2005, henkilökohtainen tiedonanto) silloin on mahdollista, että jätevedet pääsevät 

puhdistamattomina pohjaveteen. Liian karkea hiekka ei suodata jätevettä (Santala 1990, 

34), silloin on myös mahdollista, että ravinteet ja taudinaiheuttajat pääsevät pohjaveteen 
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ja sitä kautta järveen. Kiinnitin huomiota siihen, että joku olit tehnyt imeytyskaivon 

murskeesta. Murske ei sovellu kyseiseen tarkoitukseen siinä olevan hienoaineksen takia, 

hienoaines tiivistyy eikä imeytymistä tällöin tapahdu.  

 

Vanhempien saostuskaivojen osalta t-haarat puuttuivat kokonaan, vain kolmessa alueen 

kiinteistön jätevesijärjestelmissä ne oli tehty. Yhden kiinteistön osalta saostuskaivosta ei 

erottanut purkuputkea sen ollessa täynnä jätevettä, jolloin imeytyskenttä saattaa olla 

tukkeutunut. Muutenkaan kyseinen alue ei ole hyvä imeytyksen kannalta. Yhden kiin-

teistön osalta puunjuuret menevät saostuskaivoon. Saostuskaivon tulee olla tiivis, jotta 

se toimii tarkoituksen mukaisesti. Alueen imeytys- ja saostuskaivot olivat joko osittain 

tai kokonaan peitetty maalla, jolloin niitä ei ole mahdollista huoltaa säännöllisesti.  

 

Myös uudistetuissa jätevesijärjestelmissä havaitsin puutteita. Yhden imeytyskentän il-

mastusputket oli niputettu yhteen maanpinnalla. Tällöin on mahdollista, ettei ilmastus 

toimi kunnolla ja asennettujen putkien sijainti ja kallistus voi muuttua niin, ettei vesi 

kulkeudu tasaisesti putkissa. Tässä korostaisin valvonnan merkitystä alueella. Aikai-

semmin rakennetuissa imeytyskentissä ei ole vaadittu ilmastusputkea, nykyisin ne vaa-

ditaan. Alueella on myös mökkikylä, jossa on 20 kiinteistöä, näistä kiinteistöistä 14 si-

jaitsee pohjavesialueella. Kiinteistöjen tontit ovat varsin pieniä 750–1000 m2, jolloin 

oman kentän tai maasuodattamon rakentaminen on hankalaa ja lisäksi alueen kiinteis-

töistä 13:lla on oma kaivo. Jätevesien kulkeutuminen vesikaivoihin on mahdollista ja 

tästä on jo viitteitä. Paras ratkaisu olisi yhteinen harmaavesisuodatusalue, joka olisi joh-

dettu pois pohjavesialueelta tai jokin muu yhteinen jätevesien käsittelyratkaisu. Ottaen 

huomioon järven sijainnin harjujen välissä on kiinteistöjen sijainti jätevesijärjestelmän 

rakentamisen kannalta huono ja silloin korostuu järjestelmän suunnittelun ja valinnan 

tärkeys. 
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7 JÄTEVESIEN KÄSITTELYMENETELMÄT 

Kun valitaan loma- tai vakituiseen asuntoon jätevesijärjestelmää, tulee ensin selvittää 

onko alueella voimassa yleiset tai lievennetyt puhdistusvaatimukset. Yleisissä puhdis-

tustavoitteissa orgaanisesta aineesta on puhdistettava 90 %, fosforista 85 % ja typestä 40 

%. Lievennetyissä puhdistustavoitteista orgaanisesta aineesta on puhdistettava 80 %, 

fosforista 70 % ja typestä 30 % (Valtioneuvoston asetus, 4§, 542/2003.). Kunnan ympä-

ristösuojelumääräykset edellyttävät ranta-alueella käymäläjätevesien johtamista um-

pisäiliöön ja harmaille jätevesille maaimeytyksen (Nuuros 25.8.2005, henkilökohtainen 

tiedonanto). Pohjavesialueella kunta hyväksyy mahdollisesti myös maasuodatuksen 

harmaille jätevesille, mutta alueellisen ympäristökeskuksen kanta on, että myös harmaat 

jätevedet tulisi johtaa umpisäiliöön (Suojasto 24.8.2005, henkilökohtainen tiedonanto). 

On myös tärkeää mitoittaa jätevesienkäsittely järjestelmät sen todellisen käytön mu-

kaan. Jos järjestelmät ovat ali- tai ylimitoitettuja molemmissa tapauksissa se vaikuttaa 

järjestelmän toimivuuteen sitä heikentävästi. Tontin maaperä vaikuttaa myös olennai-

sesti jätevesijärjestelmän valintaan. 

 

7.1 Maapuhdistamotyypit 

Maaperäkäsittelyn eri menetelmät, toimintaperiaatteet ja millaiseen maaperään ne sovel-

tuvat. Menetelmät soveltuvat niin vakituiseen kuin loma-asuntoonkin. Nämä vaativat 

aina esikäsittelyn yhden tai useamman saostuskaivon kautta. 

  

7.1.1 Imeytys 

Imeytyksessä imeytyspinta eli kaivannon pohja rakennetaan vaakasuoraan. Jäteveden on 

tarkoitus tasaisesti levittyä imeytyspintaan ja suotautua maaperään. Jos kaivannon pohja 

on kalteva voi jätevesi kulkeutua kentässä yhteen kohtaan jolloin se pienentää imeytys-

pinta-alaa, kuormittaa sitä ja heikentää puhdistustulosta. 
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Maahanimeytys 

 

Maahanimeytys soveltuu silloin kun imeytyskenttä tai ojasto ei sijaitse pohjavesialueel-

la sekä kentänpohjan ja pohjaveden ylimmänpinnan väliin jää vähintään yksi metri. Ra-

keisuuskäyrän mukaan imeytyskapasiteetin (”riittävä kyky ottaa vastaan siihen johdettu 

jätevesi” (Santala 1990, 31)) tulee olla välillä 60–30 l/m2d, jotta imeytystä alueella voi-

daan harkita (Santala 1990, 34.) 

 

Imeytyskenttä on yhtenäinen kaivanto, johon putkistot asennetaan, kun taas ojasto muo-

dostuu yksittäisistä ojankaltaisista vähintään yhden metrin levyisistä kaivannoista. Kai-

vannon pohjan tulee olla vaakasuora ja imeytysputkien kallistus 1 % eli 1 cm metrillä. 

Imeytysputkien pituus määräytyy jätevesimäärän ja maa-aineksen raekoon perusteella. 

Kentässä imeytysputkistojen etäisyys toisistaan on 1,5–2 metriä ja niiden tulee olla vä-

hintään 10 cm kaivannon pohjasta. Imeytyskentän tai ojaston rakenne koostuu mahdol-

lisesta tasoituskerroksesta, jonka yläpuolella on jakokerros, mihin jätevesi saostus-

kaivoista johdetaan. Jakokerroksessa oleva imeytysputkisto sijoittuu vähintään 60–80 

cm syvyydelle maanpinnasta. Jakokerros rakennetaan sepelistä tai somerosta, jonka rae-

koko on 16–32 mm ja paksuus on 35–40 cm. Jakokerroksen jälkeen tulee täytemaaker-

ros, joka ei saa alittaa 40 cm paksuutta, vaikka kerrokset olisivat lämpöeristetyt ja vii-

meisenä pinnalle tulee 10 cm nurmiverhous. (Santala 1990, 54, 92, 94.) 

 

Biokerros muodostuu imeytyspinnan (jakokerroksen alapuolella oleva maanpinta eli 

kaivannon pohja) alapuolelle jäteveden tuomasta kiintoaineksesta ja biomassasta. Bio-

kerrokseen muodostuu oma pieneliöstö, joka hajottaa orgaanista ainetta. Biokerroksen 

paksuus vaihtelee maa-aineksen mukaan, hienoissa maalajeissa 0,5–1,5 cm ja karkeim-

missa maalajeissa 1,5–15 cm. Yhden metrin syvyydessä imeytyspinnan alapuolella on 

kaikki orgaaninen aines hajonnut (Santala 1990, 34). Fosforin osalta saavutetaan hyvä 

puhdistustulos pohjavedenpinnan yläpuolella, ainoastaan typen väheneminen on rajallis-

ta. Puhdistus prosessissa ammoniumtyppi muuttuu nitraatiksi, joka on liukoinen helposti 

liikkuva yhdiste. Hyvä bakteerien häviäminen saavutetaan, jos vedellä kyllästämättö-

män kerroksen paksuus on 50–80 cm imeytyspinnan alapuolella Eli jäteveden puhdistus 
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ei tapahdu kentässä vaan sen alapuolelle olevissa maakerroksissa. Imeytyksessä kaikki 

aineet, mitkä eivät sitoudu maa-aineksiin, pääsevät pohjaveteen, kuten kloridit ja sulfaa-

tit. (Santala 1990, 16; EPA 2002, 4-5[Online viitattu 24.10.2005].) 

 

Matalaan perustettu imeytyskenttä 

 

Matallaan perustettu imeytysojasto tai –kenttä soveltuu silloin kun muuten ei saada riit-

tävää etäisyyttä pohjavedenpinnasta tai kalliosta. Tällöin kuitenkin edellytetään maape-

rän soveltuvuutta imeytykseen myös ts.”lähellä maanpintaa olevien maakerrosten puh-

distuskyky on parempi kuin syvemmällä olevien” (Santala 1990, 37; Kujala-räty & San-

tala 2001, 211.) 

 

Matalaan perustettu imeytysojasto tai -kenttä voidaan tehdä lähelle alkuperäistä maan-

pintaa tai sen yläpuolelle. Menetelmä voi vaatia jäteveden pumppaamista kenttään tai 

ojastoon, jolloin se lisää kustannuksia. Ennen kentän rakentamista pitää ruokamulta 

kuoria pois ja levittää tilalle vaikka maasuodatinhiekkaa. Imeytysputkisto asennetaan 

vähintään 10 cm kaivannon pohjasta jakokerrokseen, jonka paksuus on 25–35 cm. Ja-

kokerrokseen asennettavien putkien kaltevuus on 0,5 cm metrillä. Jakokerroksen jälkeen 

asennetaan lämmöneriste, millä estetään putkiston jäätyminen talvella. Tämän jälkeen 

tulee täytemaakerros, jonka paksuus on vähintään 40 cm. Täytemaan päälle tehdään 

nurmiverhous, jonka paksuus on 10 cm. (Santala 1990, 37, 98,99). Samoin kuin maahan 

imeytyksessä muodostuu jakokerroksen alapuolella olevaan maanpintaan biologisesti 

aktiivinen biokerros (Kujala-räty & Santala 2001, 211.) 

 

Maakumpuimeytys 

 

Maakumpuimeytys soveltuu silloin kun pohjavesi tai kallio on lähellä maanpintaa tai 

maaperä on liian hienorakeista imeytykseen. Maakumpuimeytyksessä kerrokset tulevat 

maan päälle, myös suodattava kerros. Ensin tehdään suodatinhiekkakerros, jonka päälle 

voidaan levittää salaojasoraa tai someroa, sen päälle tehdään jakokerros vastaavasti kuin 

imeytyskentässä. Maakumpuimeytys vaatii lämmöneristyksen ja pintakerrokseen käy-
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tettävien maamassojen on oltava tiiviitä, joilla estetään hulevesien pääsy suodatinker-

rokseen. (Santala 1990, 38, 57.) 

 

Tehostettu maahan imeytys 

 

Tehostettua maahan imeytystä voidaan harkita, kun maaperä ei rakeisuudeltaan täytä 

imeytyksessä vaadittavia arvoja, mutta muuten soveltuu imeytykseen. Jos maa-aines on 

liian karkeaa imeytykselle, voidaan imeytystä silloin tehostaa hienompirakeisempaa ma-

teriaalia käyttämällä tai vastaavasti maa-aineksen ollessa liian hienoa, voidaan käyttää 

tehosteena karkeampaa materiaalia. Tehostetun kerroksen on ulotuttava koko imeytys-

pinta-alalle ja kerroksen paksuus on oltava vähintään 30 cm. Tehostetun kerroksen tar-

koituksena on puhdistaa tuleva jätevesi osittain ennen sen joutumista maaperään. Tehos-

tettu kerros sijaitsee jakokerroksen alapuolella. (Santala 1990, 36, 55, 56; Kujala-räty & 

Santala 2001, 209.) 

7.1.2 Maasuodatus 

Maasuodatin 

 

Maaperän ollessa liian tiivistä imeytykseen tai pohjavesi on lähellä maanpinta, voidaan 

kenttä tai ojasto rakentaa maasuodattamona. Maasuodattamon paksuus on kaksi metriä, 

joten ongelmaksi voi muodostua purkupaikka, jonne puhdistamosta tulleet puhdistetut 

jätevedet johdetaan. Maasuodattimen voi rakentaa myös osittain tai kokonaan maanpin-

nalle, silloin käytetään nimitystä matalaan perustettu maasuodattamo. Maasuodattamon 

ja ylimmän pohjavedenpinnan väliin jäävän kerrokseen paksuudeksi riittää 25 cm. Maa-

suodattamon pääperiaate on kaivantoon asennettu tiivis kalvo, joka ei päästä jätevettä 

imeytymään maahan ja kokoomaputkissa, jotka keräävät puhdistuneen jäteveden ja joh-

tavat sen pois maasuodattamosta. Jakokerroksen johdettu jätevesi suotautuu suodatus-

hiekan läpi ja kerääntyy kokoomaputkiin, josta jätevesi johdetaan kokoomakaivoon ja 

siitä maastoon. (Santala 1990, 60, 104, 105; Kujala-räty & Santala 2001, 215.) 

 

Kaivannon pohja tehdään joko vaakasuoraan tai kaltevuuteen 0,5 cm metriä kohden. 

Kaltevuudet määräytyvät tapauskohtaisesti, riippuen siitä miten puhdistamon halutaan 
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toimivan. Maasuodattamo voidaan rakentaa myös niin, että tapahtuu osittaista imeyty-

mistä maaperään. Silloin jätetään tiivis vettä läpäisemätön kalvo pois ja kaivannon poh-

jan pitää olla vaakasuora. Maasuodattimessa biokerros muodostuu jakokerroksen ala-

puolelle suodatinhiekkakerrokseen. (Santala 1990, 105; Kujala-räty & Santala 2001, 

213.) 

 

Maasuodattamon rakenne koostuu kokoomakerroksesta, jonka paksuus on 30 cm. ko-

koomakerros rakennetaan esim. raekooltaan 8–16 mm pestystä sepelistä tai somerosta. 

Kokoomaputket asennetaan 15 cm etäisyydelle pohjasta ja kaltevuus 0–0,5 cm metriä 

kohden. Kokoomaputkien päälle levitetään 5 cm kerros sepeliä. Kokooma- ja suodatin-

kerroksen väliin tulee suodatinkangas, jonka tarkoituksena on päästää puhdistunut jäte-

vesi läpi ja estää suodatinhiekaa sekoittumasta karkeampaan kokoomakerrokseen. Suo-

datinkerroksen paksuuden on oltava vähintään 80 cm ja materiaalin suodatukseen sovel-

tuvaa, jotta suodatus olisi tehokasta. Suodatuskerroksen päälle tulee jakokerros 25–35 

cm, joka rakennetaan raekooltaan 16–32 mm pestystä sepelistä tai somerosta. Jakoker-

roksen putket asennetaan kaltevuuteen 0,5–1 cm metriä kohden. Jakokerroksen päälle 

asennetaan lämpöeriste, jonka päälle tulee täyttömaakerros 40 cm ja 10 cm nurmiverho-

us. Kenttä voidaan muotoilla kumpareeksi. Näin estetään mahdollisten hulevesien jou-

tuminen suodattamoon. Kokoomaputkissa pitää olla tuuletusputki ja jakoputkistossa 

tarkastusputki, jotka ulottuvat maanpinnalle. (Santala 1990, 59 - 62, 105.) 

 

Vaakavirta – maasuodatus 

 

Vaakavirta – maasuodatus toimii suodatuskentän leveyden suuntaisesti eli jakoputkisto 

ja kokoomaputkisto ovat eri puolella kenttää. Jäteveden on tarkoitus kulkea vaakasuun-

taisesti suodatuskentässä ja kokoomaputkisto kerää puhdistuneen jäteveden ja johtaa sen 

pois. Kentän minimi pituus on 5 metriä ja leveyden tulee olla vähintään 10 metriä. Bio-

kerros muodostuu heti jakokerroksen jälkeen suodatinhiekkaan. Pohjan kaltevuuden tu-

lee olla 2 cm metriä kohden. Menetelmällä ei saavuteta riittävää fosforinpoistoa ilman 

fosforia sitovia aineita. (Kujala-räty & Santala 2001, 217, 218.) 
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7.2 Biologis – kemialliset panospuhdistamot 

Biologis – kemiallisilla menetelmillä voidaan käsitellä yhden tai useamman kiinteistön 

jätevesiä. Biologisena menetelmänä toimii happi ja aktiiviliete, joka hajottaa jätevedestä 

mikrobitoiminnan avulla orgaanisen aineen. Typpi muuttuu ilmastuksen aikana nitraatti-

typeksi (nitrifikaatio) ja selkeytyksen aikana nitraattityppi hajoaa typeksi (denitrifikaa-

tio), joka kulkeutuu pois ilmanvaihdon kautta. Fosfori saostetaan kemikaalien avulla. 

Selkeytysvaiheessa aktiiviliete laskeutetaan säiliön pohjalle ja puhdistunut vesi johde-

taan pois. (Labko 2004, 19.) Prosessit voivat tapahtua, joko yhdessä tai useammassa säi-

liössä valmistajasta riippuen. 

7.3 Biosuodattimet 

Imeytys IN-DRÄN – moduuleilla 

 

IN-DRÄN-moduulit korvaavat normaalissa imeytyksessä olevan jakokerroksen. Mo-

duulien toiminta perustuu laskostettuun kuitukankaaseen ja tukirakenteeseen, johon 

biokerros muodostuu. Moduulissa on rakennettuna lokeroita, joista toiset ovat avoimia 

mihin vesi kulkeutuu ja vieressä suljettu lokero, jonka tarkoitus on tuoda biokerrokseen 

happea. Moduulista vesi valuu, joko suoraan maaperään tai hiekkapetiin ja siitä edelleen 

maaperään. Imeytyspinta-ala määräytyy siten, mitä hienommasta maa-aineksesta on ky-

symys sen leveämpi kaivanto. Hienommat maa-ainekset vaativat myös 30 cm tehoste-

kerroksen. Kun maalajeina on hiekka ja sora, voidaan moduulit asentaa suoraan 60 cm 

leveään kaivantoon. Hienossa hiekassa moduulit asennetaan 60 cm leveään kaivantoon, 

mutta 30 cm tehostekerroksen päälle. Moreeniin rakennetaan sekä tehostekerros, että 

metrin leveä kaivanto. Hieta ja moreeni tarvitsee tehostekerroksen ja kaksi metriä leve-

än kaivannon. Siltti ja moreeni tarvitsee tehostekerroksen ja kolme metriä leveän kai-

vannon. Savi ja siltti tarvitsee tehostekerroksen ja viisi metriä leveän kaivannon. Tehos-

tekerros on yhtä leveä kaivannon pohjan kanssa. Moduulit voidaan rakentaa toimimaan 

myös maasuodattamo periaatteella.(IN-DRÄN esite.) 
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7.4 Loma-asuntoihin sopivat jätevesien käsittelymenetelmät 

Loma-asuntojen jätevesienkäsittely riippuu paljon mökin varustelutasosta. Mitä enem-

män mökissä on mukavuuksia, kuten vesikäymälä, pyykki- ja astianpesukone sitä 

enemmän se vaatii jätevesijärjestelmiltäkin. Loma-asuntojen huonoja puolia ovat niiden 

osa-aikainen käyttö, jolloin järjestelmät voivat olla pitkiäkin aikoja ilman toimintaa. 

Keväällä mökkikauden alkaessa järjestelmät eivät toimi heti, vaan niiden käynnistymi-

seen menee jopa viikkoja.( Santala, 1990. 16). Tulee aina muistaa mitä jätevesiä on ha-

luttu puhdistettavaksi kun järjestelmä on rakennettu. Jos järjestelmä on suunniteltu sau-

navesille ja siihen liitetään jälkeenpäin keittiöstä tulevat jätevedet, ei järjestelmä ole 

enää asetuksen mukainen. 

Loma-asuntojen vesikäymäläjätevedet on ranta-alueella johdettava umpisäiliöön. Jos 

loma-asunto sijaitsee kauempana järvestä, voidaan ne johtaa 3-osaisen saostuskaivon 

kautta imeytykseen, mikäli maaperä siihen soveltuu. Vähäiseen käyttöön soveltuvat 

edelleen imeytyskaivo ja –kuoppa ja esikäsittelynä saostuskaivo, varsinkin jos järjes-

telmään johdetaan keittiövedet.  

 

Harmaavesisuodatin 

 

Harmaavesisuodatin soveltuu, kun loma-asunnon jätevedet voidaan suodatettuina johtaa 

maahan tai olosuhteet ovat muuten vaikeat, kuten kallion läheisyys tai liian hieno maa-

aines. Harmaavesisuodattimen toiminta perustuu suodattimen orgaaniseen suodatinmas-

saan, joka on sijoitettu 10:een eri kasettimaiseen laatikoon. Laatikot on asennettu niin, 

ettei niiden paikkaa voi vaihtaa, vaan vesi laatikoissa kulkeutuu aina tiettyyn suuntaan. 

Harmaavesisuodatin tulee asentaa vaakasuoraan. Suodattimeen voidaan johtaa suihku, 

pesu- ja tiskikoneiden jätevedet, ei käymälävesiä. Vesisammal on toiminut parhaiten 

suodatusmateriaalina ja täyttää vaaditut puhdistustavoitteet. (Biolan [Online viitattu 

5.11.2005]; Vilpas ym. 2005, 39 – 44.) 

 



   57 

Imeytyskaivo, -kuoppa ja saunapallo 

 

Imeytyskaivo, -kuoppa ja saunapallo käyvät käsittelymenetelminä silloin kun käytetään 

kannettua saunavettä. Keittiövesiä johdettaessa järjestelmään, tulee ne johtaa saostus-

kaivon kautta imeytyskaivoon tai –kuoppaan. Mikä tahansa imeytysjärjestelmä vaatii 1 

metrin etäisyyden järjestelmän pohjasta, ylimpään pohjavedenpintaan ja tietysti imey-

tykseen soveltuvan maaperän. (Vainio 2000, 23; Nuuros [Online viitattu 19.9.2005].) 

 

Imeytyskaivo rakennetaan 1–1,5 metriä halkaisijaltaan olevasta betonirenkaista. Kai-

vannon suuruus vaihtelee 2–2,5 metriin. Kaivonrenkaat asennetaan 20 cm sorakerroksen 

päälle ja kaivo täytetään 50 cm paksuudelta pienillä kivillä tai soralla. Tuloputki asenne-

taan vähintään metrin syvyyteen ja vähintään 30 cm korkeudelle kaivon sisälle rakenne-

tusta soratäytteestä. Kaivon keskelle asennetaan betonilaatta 30 * 30 cm, jonka tarkoitus 

on jakaa vesi tasaisesti kaivoon. Kaivanto täytetään kaivetuilla massoilla ja muotoillaan 

viettäväksi kaivosta poispäin. Imeytyskaivon kanteen tulee asentaa tuuletusputki. Imey-

tyskaivon periaatepiirros on liitteenä (LIITE 4). Imeytyskaivo tarkastetaan kerran vuo-

dessa ja kivitäyte puhdistetaan tai vaihdetaan tarvittaessa. (Santala 1990, 114.) 

 

Imeytyskuopan koko on 2*2 metriä ja kaivetaan vettä läpäisevään maakerrokseen saak-

ka. Pohjalle asennetaan karkeaa soraa ja loppu täytetään sepelillä tai kivillä. Kuoppaan 

jätevedet johdetaan 110 mm jakoputkea pitkin, joka on rei’itetty kuopan osalta. Jako-

putkeen tulee asentaa tuuletusputki. Maasto muotoillaan kumpareeksi pintavesien pois 

johtamiseksi. Imeytyskuopan periaatepiirros on liitteenä (LIITE 5). (Santala 1990, 113.) 

 

Saostuskaivot 

 

Saostuskaivon tarkoitus on toimia mekaanisena puhdistajana, joka poistaa jätevesistä 

orgaanisen aineksen. Ravinteet, muut liuenneet aineet, bakteerit ja virukset pääsevät sa-

ostuskaivosta eteenpäin ellei muuta suodatusta ole järjestetty. Kuva 3 osoittaa jäteveden 

kulkeutumista T-haarassa. Jäteveden on tarkoitus kulkeutua T-haaran alapuolelta ja näin 

kiintoaines ja rasvat jäävät saostuskaivoon. T-haaran yläpuolelta kulkeutuu ilmanvaihto 

saostuskaivoihin. Taloon tai mökiin on asennettu viemärin ilmanvaihtoputki, joka ottaa 
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ilman talon katolta. Imeytyskaivon tai kentän ilmanvaihto tapahtuu asennettujen tuule-

tusputkien kautta. Ilmanvaihto ei saostuskaivossa toimi, jos joku tekijä näistä puuttuu. 

Biologis- kemialliset prosessit eivät suodatuksessa pysty toimimaan ilman happea. (Ha-

ja-asutuksen jätevesienkäsittely opas 18, 19[Online, viitattu 6.10.2005].) 

 

Saostuskaivojen lukumäärä määräytyy käsiteltävien jätevesien mukaan. Mustien jäteve-

sien käsittelyyn käytetään 3-osaista saostuskaivoa. Harmaille vesille, josta käymälä jä-

tevedet on eroteltu, riittää 2-osainen saostuskaivo ja kesävesijohdolle riittää 1-osainen 

saostuskaivo. 

 

 

 
Kuva 3: T–haaran tarkoitus, mustat viivat kuvaavat T–haaraa, siniset nuolet osoittavat 
jäteveden kulkeutumista ja vihreä nuoli kuvastaa tuuletusta. Paksu sininen viiva kuvas-
taa jätevedenpintaa 

 

7.5 Imeytysojaston tai -kentän sijoitus maastoon  

Paras sijoituspaikka imeytyskentälle on mäen harjanne. Silloin jätevesijärjestelmän ja 

pohjaveden väliin jää riittävästi etäisyyttä. Rinteiden keskiosat ovat myös hyviä imey-

tyskentän rakentamisen kannalta. Rinteiden alaosissa ja painanteissa imeytyskentän ra-

kentaminen on huonoa, koska pohjavesi on lähempänä maanpintaa tai aivan pinnassa. 

Kuva 4 havainnollistaa maaston ja pohjaveden pinnan muotoja sekä imeytyskenttien 

sijoittumista maastoon. Sijoituspaikan valintaan vaikuttavat myös etäisyys vesistöön, 

lähistöllä olevat kaivot, etäisyydet tontin rajaan ja tiehen. Etäisyysvaatimukset vaihtele-

vat eri järjestelmien ja valmistajien mukaan. 
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Kuva 4: Imeytyskentän sijaintivaihtoehdot maastossa ja maaston muotojen vaikutus 
valintaan. Sininen viiva kuvassa on pohjaveden pinta.  

8 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Tässä luvussa käsittelen muutamia keskeisiä lakeja, joilla on merkitystä kiinteistökoh-

taiseen jätevesienkäsittelyyn. Olen pyrkinyt tuomaan laista esille sen olennaisen asian ja 

kokonaisuudessaan ne löytyvät osoitteesta www.finlex.fi 

 

Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 

 

Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920. Lain 3 § mukaan käymälä tai muu laitos on 

rakennettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille. Lain 4 § mukaan jätevettä ei 

saa johtaa tai sijoittaa niin, eikä jätteitä saa laittaa sellaiseen paikkaan, että siitä aiheu-

tuisi haittaa naapureille. Lain 17 § mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa 

käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa 

hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista (finlex 

[Online, viitattu 25.10.2005].) 
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Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

 

Ympäristönsuojelulain 86/2000, 103 § asettaa jätevesien yleisen puhdistamisvelvoit-

teen. Jos kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta liittyä kunnan järjestämään viemäriverkkoon 

eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei 

niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöjen jätevedet on käsiteltävä 

ennen niiden johtamista maahan, vesistöön tai vesilain 2 § mukaan muuhun uomaan tai 

altaaseen.(264/1961, Finlex [Online, viitattu 17.9.20005]). Kiinteistön omistajan on ol-

tava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja toiminta on sijoitettava niin, ettei 

siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja ne ovat ehkäistävissä (4 § - 6 §). 

Kiinteistöjen jätevettä ei saa johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että se aiheut-

taisi maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa (8 §). Laissa voidaan säätää pääs-

töistä ympäristöön, päästöjen rajoittamisesta sekä päästörajojen valvonnasta sekä liet-

teen ympäristöön päästämisen tai sijoittamisen rajoittamisesta (11 §). Laissa voidaan 

säätää vesikäymälän jätevesien ja muun talousjäteveden puhdistuslaitteista ja menetel-

mistä, umpikaivoista, näiden laitteiden käytöstä ja kunnossapidosta, imeytysalueesta ja 

lietteen poistamisesta(18 §). Tämän lain 19 § mukaan, kunta voi antaa omia paikallisia 

ympäristönsuojelumääräyksiä, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuk-

sia.(Finlex [Online, viitattu 25.10.2005].) 

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 437/2005 

 

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (437/2005) on tullut 

voimaan 1.7.2005. Lain 62 § mukaan toimenpidelupaa tarvitaan käymälän taikka kiin-

teistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen.(finlex [Online, 

viitattu 25.10.2005].) 
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Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten vie-

märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

 

Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten vie-

märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla määrittelevät jätevesien yleiset käsittelyvaati-

mukset, orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen 

osalta 40 %. Kunta voi lieventää tai tiukentaa käsittelyvaatimuksia ympäristösuojelu-

määräyksillä. Talousjäteveden käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen, 

sekä sitä tulee voida käyttää ja huoltaa siten, että saavutetaan asetetut käsittelyvaatimuk-

set. Jätevesijärjestelmästä tulee tehdä selvitys, jonka perusteella arvioidaan ympäristöön 

aiheutuva kuormitus, joka on esitettävä ympäristöviranomaiselle tarvittaessa. Selvityk-

sen on oltava valmis 1.1.2006 kiinteistöissä, joihin tulee paineistettuvesi ja 1.1.2008 

kiinteistöissä, joihin vesi kannetaan. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä suunnitelma, jos 

se on rakennettava tai sen toimintaa tehostettava, mikä voidaan liittää toimenpidelupa-

hakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Kiinteistön on myös laadittava 

jätevesijärjestelmästään käyttö ja huolto-ohje. Mikäli nykyisellä jätevesijärjestelmällä ei 

päästä asetuksessa vaadittuun jätevesien yleisiin käsittelyvaatimuksiin, järjestelmät on 

saatettava vastaamaan niitä 1.1.2014 mennessä.  Jos kiinteistöllä tehdään korjaus- tai 

muutostöitä, jotka tarvitsevat rakennus- tai toimenpidelupaa, tulee siinä yhteydessä jäte-

vesijärjestelmät saattaa vastaamaan vaadittuja käsittelyvaatimuksia. Kiinteistön haltija 

voi anoa kunnalta viiden vuoden lykkäystä annetusta siirtymäajasta, jätevesijärjestelmi-

ensä parantamiseen jos käsittelyvaatimuksen noudattaminen on teknisesti vaikeaa ja 

kiinteistönhaltialle kohtuuttoman kallista sekä ympäristöön kohdistuva kuormitus on 

vähäistä..(finlex 4 § - 7 §, 9 §, 12 § [Online, viitattu 25.10.2005].) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

 

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisia mää-

räyksiä, jotka ovat sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon otta-

misen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset. 

Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden 
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haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaik-

kaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista sekä muita niihin rinnastettavia paikallista 

rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, 

jos yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asias-

ta toisin määrätty ( 14 §). Ranta-asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon, että se 

sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön sekä luonnonsuojelu, maisema-arvot, 

virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja 

luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon (73 §) (Finlex [Online, viitattu 

26.10.2005].) 

. 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 

 

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimuk-

set täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunni-

tellun käyttöiän ajan. Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantu-

mista syistä, jotka liittyvät erityisesti veden tai maapohjan saastumiseen tai myrkyttymi-

seen, jäteveden tai jätteen puutteelliseen käsittelyyn (50 §) (Finlex [Online, viitattu 

26.10.2005].) 

 

Terveydensuojelulaki 763/1994 

 

Jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen sekä 

jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. 

Viemäri siihen liittyvine puhdistus- ja muine laitteineen on suunniteltava, sijoitettava, 

rakennettava ja kunnossapidettävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa (22 §). Sosiaa-

li- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi 

ohjeita jätteiden käsittelystä sekä käymälän rakentamiseen liittyvistä hygieenistä vaati-

muksista (25 §)(finlex [Online, viitattu 27.10.2005].) 
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Terveydensuojeluasetus 1280/1994 

 

Viemäri on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu talousveden 

tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uimarannan veden tai maaperän terveydellisen laadun 

huonontumista. Nestemäisten jätteiden kokoaminen tiiviiseen säiliöön tai imeyttäminen 

maahan on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai talousveden pilaantumisen 

vuoksi terveyshaittaa (11 §). Talous- ja käymäläjätteiden kompostointi tulee järjestää 

niin, ettei siitä aiheudu hajua tai maaperän tai talousveden likaantumisen vuoksi terve-

yshaittaa. Komposti on tehtävä ja sijoitettava siten, että eläinten pääsy kompostiin estyy 

(13 §). Käymälässä on oltava järjestettynä riittävä ilmanvaihto siten, että hajun leviämi-

nen muihin tiloihin estyy. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on lisäksi ol-

tava mahdollisuus käsien pesuun. Kuivakäymälä on sijoitettava tiiviille alustalle siten, 

ettei käymälästä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveys-

haittaa (14 §)(finlex [Online, viitattu 27.10.2005].) 

 

Jätelaki 1072/1993 

 

Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa 

käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä (3 §). Ympäristöministeriö voi vah-

vistaa listan yleisimmistä jätteistä ja ongelmajätteistä (75 §). Yleisempien jätteiden ja 

ongelmajätteiden luettelossa on saostuskaivoliete (luokitusnumero 200304) luokiteltu 

jätteeksi (finlex 1129/2001[Viitattu 27.10.2005]). Kaikessa toiminnassa on huolehditta-

va siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteet eivät saa aiheuttaa vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle (4 §) (Finlex [Viitattu 27.10.2005].) 
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9 OHJEITA 

9.1 Koekuoppa ja imeytyskoe 

”Korkeimman pohjavedenpinnan aikaan eli yleensä keväällä, kaivetaan suunnitellulle 

imeytyskentän paikalle noin kaksi metriä syvä kuoppa. Kuopasta varmistetaan, että poh-

javedenpinta on ylimmilläänkin yli metrin verran tulevan imeytyskentän imeytyspinnan 

alapuolella.” (Haja-asutuksen jätevesiopas, 60 [Online, viitattu 6.10.2005].) 

 

”Ennen imeytyskoetta koekuopasta tarkastetaan maalajit silmämääräisesti. Kosteaa 

maa-ainesta voidaan tarkastella hieromalla sitä kämmenien välissä. Eri maa-ainekset 

käyttäytyvät eri tavoin: Sora ei muovaudu, eikä tartu käsiin. Hiekkainen sora, hiekka 

murenee eikä muovaudu, käsiin jää hieman murusia. Siltti on muovautuvaa ja sitä voi-

daan hieroa sormien välissä. Siltti jättää selkeän kerroksen käsiin. Savi on muovautuvaa 

ja sitkeätä ja kosteana siitä voidaan tehdä pallo, jonka voi rullata ohueksi nauhaksi. Mitä 

ohuemmaksi nauhan voi pyörittää, sitä suurempi on savipitoisuus. Savi tarttuu runsaasti 

käsiin ”(Kujala-Räty & Santala 2001, 235.) 

 

Imeytyskoekuoppa (Leinon menetelmä)  

 

Tarvittavat välineet: 

• mitta 

• vesipiste lähistöllä 

 

Imeytyskoe on tehtävä korkeimman pohjavedenpinnan aikaan eli yleensä keväällä, kun 

maa on märkää. Muuten on vaarana, etteivät tulokset anna todellista kuvaa maaperän 

vedenläpäisykyvystä ja mitoitukset vääristyvät (Haja-asutuksen jätevesiopas, 60 [Onli-

ne, viitattu 6.10.2005].) 

 

Imeytyskoekuoppa kaivetaan imeytyskentälle suunniteltuun paikkaan. Kuopan syvyys 

pitää olla noin 1,5-2,0 metriä. Kun kuoppa on kaivettu se täytetään kokonaan vedellä. 
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Vuorokauden kuluttua kuoppa täytetään uudelleen vedellä 25 cm:n etäisyydelle kuopan 

reunasta. Vedenpinnan korkeus mitataan 30 minuutin välein. Jos vedenpinta laskee yli 

25 mm mittauksien välillä on maaperä imeytykseen sopivaa. Jos vedenpinta laskee alle 

25 mm on maaperä imeytykseen sopimatonta. Menetelmä ei sovellu käytettäväksi kar-

keissa maalajeissa (Kujala-Räty & Santala 2001, 235, 240.) 

9.2 Maanäyte 

Maaperästä otetaan 4 kg näyte imeytyssyvyydeltä. Suunniteltaessa yhden talouden jäte-

vesien imeytystä, tulisi maanäyte ottaa vähintään kolmesta eri kohdasta tulevaa imey-

tyspaikkaa. Jos näyte sisältää suuria määriä kiviä, täytyy huolehtia että seassa on 4 kg 

hienompaa maa-ainesta, jonka maksimi raekoko on 20 mm.  Näyte toimitetaan maala-

boratorioon, jossa se seulotaan. Seulonnan tulosten perusteella piirretään rakeisuus-

käyrä, joka sijoitetaan mitoitusdiagrammiin. (Kujala-räty & Santala,  2001. 236.) 

 

• ”Jos näytteen rakeisuuskäyrä mahtuu kokonaan alueen A sisään, sen LTAR  on 

50 – 60 l/m2/vrk. Suurempi arvo valitaan jos käyrä on alueen A oikeassa reunas-

sa. 

• Jos näytteen rakeisuuskäyrä on suurimmaksi osaksi alueella A ja vain pieni osa 

on alueella B, sen LTAR on 40 l/m2/vrk. 

• Jos näytteen rakeisuuskäyrä on alueella B ja vain pieni osa on alueella A, sen 

LTAR on 30 l/m2/vrk. 

• Jos näytteen rakeisuuskäyrä ylittää alueen B vasemman reunan on maaperä liian 

hienoa imeytykseen  

• Jos näytteen rakeisuuskäyrä ylittää sekä alueen vasemman että alueen A oikean 

reunan ei maaperä sovellu imeytykseen”(Santala, 1990. 23; Kujala-räty & Santa-

la,  2001. 236.) 

  

Maanäytteen perusteella saadaan tarvittavaa tietoa imeytyskentän kokonaispinta-alan 

määrittämiseen ja soveltuuko alue imeytykseen. 
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Kuva 5: Rakeisuuskäyrä ja rakeisuuskäyrien raja-alueet A ja B. 

10 LOPUKSI 

Varesjärven tila luokitellaan tällä hetkellä hyväksi. Kuitenkin alueella on paljon sellaisia 

tekijöitä, jotka mielestäni vaativat tarkempaa huomioon ottamista, joista erityisiä ovat 

alueen pohjavedet. Alueella olemassa oleva jätevesijärjestelmä suosii imeytystä ja imey-

tyksessä käsitellytkin jätevedet päätyvät aina pohjaveteen. Ravinteiden väheneminen 

luonnon kierrosta kestää vuosia, ennen kuin tuloksia on havaittavissa. Siksi olisi erittäin 

tärkeää kiinnittää huomiota olemassa oleviin jätevesijärjestelmiin, niiden huoltoon niin 

että ravinnepäästöt vesistöön olisivat mahdollisimman vähäisiä..  

 

Asukkaan tulee tietää millaisia jätevesiä kiinteistöllä tulevaisuudessa syntyy ja kuinka 

paljon, niin että jätevesijärjestelmät voidaan mitoittaa oikein. Mielestäni parhaimpaan 

tulokseen päästään kun muutoshalukkuus lähtee asukkaista itsestään, jolloin korostuu 

tiedottamisen merkitys. 
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Onko kuntien nykyinen neuvonnan taso jätevesien käsittelyjärjestelmien osalta riittä-

vää? Olen myös huolestunut ikääntyvien ihmisten neuvonnasta. Tietotekniikan kehitty-

essä ja yhteyksien nopeutuessa, neuvonnassa turvaudutaan helposti internetistä saata-

vaan tietoon ja unohdetaan muu neuvonta.  

 

Mitkä ovat kuntien valmiudet seurata loma-asutuksen jätevesien käsittelyn tilaa? Miten 

seurataan loma-asuntoihin tehtyjen muutoksien vaikutusta jätevesien käsittelyjärjestel-

miin ja niille asetettuihin puhdistustavoitteisiin.  
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SF-STANDARDIT 
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JÄTEVESIKARTOITUSLOMAKE  LIITE 1/1(3)

Jätevesikartoitus Varesjärven valuma-alueella 2005

Kiinteistön tiedot

1. Sijainti
Kunta
Kylä

tontin koko

asuinkiinteistön sijainti järven rannasta              m
saunan sijainti järven rannasta                               m

 

2. Kiinteistön käyttö

      kesämökki, mökin käyttöaste                D               kk/a 
      ympärivuotinen asunto
      muu                                                          

3. kiinteistöllä asuvien henkilöiden lukumäärä                hlö

Jätevedet

1. Käyttövesi kiinteistöön otetaan

      vesijohtoverkosta
      omasta kaivosta pumpaamalla ( käsin/sähkö)       kantovetenä       
      järvestä pumpaamalla ( käsin/sähkö)       kantovetenä       
      muu                                                         

2. Kiinteistöllä  syntyvät jätevedet

käymälä ja pesuvedet (mustat jätevedet)
pesuvedet keittiöstä ja saunasta (harmaat jätevedet)
pesuvedet ainoastaan saunasta (harmaat jätevedet)
muita jätevesiä, mitä

3.Käymälä ratkaisut

Vesikäymälä
Kemiallinen käymälä
Komposti käymälä
Muu kuivakäymälä

Käymäläjätteen jälkikäsittely

käymälän sijainti järven rannasta m
käymälä jätteen loppusijoituspaikka järven rannasta m
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4. Mustien jätevesien käsittely

Jätevedet johdetaan

tiiviiseen jätevesisäiliöön
sakokaivoihin
muualle, mihin

Sakokaivosta jätevedet johdetaan 

maasuodatukseen
imeytykseen (imeytyskaivo, -ojasto, -kenttä, -muu)
avo-ojaan
salaojaan
muu, mikä

5.Harmaiden jätevesien käsittely

Jätevedet käsitellään

yhdessä käymäläjätevesien kanssa
erikseen

Erikseen käsitellyin vedet johdetaan

tiiviiseen jätevesisäiliöön
sakokaivoihin
maasuodatukseen
imeytykseen (imeytyskaivo, -ojasto, -kenttä, -muu)
avo-ojaan
salaojaan
muu, mikä

Purkupaikan tai imeytysjärjestelmän sijainti Järvestä m

Purkuojan arvioitu virtaama

arvioitu virtaama pieni (ruohottunut, kapea, kuiva)
arvioitu virtaama suuri ( syvä, leveä, vesi virtaa kautta vuoden)

Huom.
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6. Jätevesijärjestelmän materiaali, ympäristö ja kunto

säiliön materiaali
sakokaivon materiaali
putkiston materiaali

järjestelmän kunto 
järjestelmän ikä

järjestelmän huolto

saunan ympäristö

kalliota
savea tai muuta huonosti vettä läpäisevää maalajia
hiekkaa tai muuta hyvin vettä läpäisevää maalajia
muu

alue on tasaista 
alue on kaltevaa

mökin ympäristö

kalliota
savea tai muuta huonosti vettä läpäisevää maalajia
hiekkaa tai muuta hyvin vettä läpäisevää maalajia
muu

alue on tasaista 
alue on kaltevaa

käymälän ympäristö

kalliota
savea tai muuta huonosti vettä läpäisevää maalajia
hiekkaa tai muuta hyvin vettä läpäisevää maalajia
muu

alue on tasaista 
alue on kaltevaa

7. Suorat valumat järveen

8. Muut huomiot (rantakasvillisuus, ruoppaukset, pengerrykset, aidat ym.)

9. Sijainti kartta (josta ilmenee järjestelmien etäisyydet tontin rajasta ja vedenotopaikasta)



VESIANALYYSIEN TULOKSET  LIITE 2/1(1) 
Varesjärven hoito r.y. 

Varesjärven vesianalyysit kesä 2005  11.11.2005 RSa 
     
     

     
Näytteen otto aika klorofylli - a µ/l Kokonaisfosfori µ/l   

     
22.5.2005 8,8 25   
19.6.2005 7,5 24   
17.7.2005 4,7 24   
14.8.2005 7,2 18   
4.9.2005 11 22   
21.9.2005 11 24   

23.10.2005 4,2 27   



VESIANALYYSIEN TULOKSET  LIITE 3/1(1) 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 

Aika Yläsyvyys  °C
Näkö- 
syvyys O2 mg/l O2%

CODMn 

mg/l
Sameus 
FNU

Kiintoaine 
karkea 
mg/l

Klorofylli 
a  µg/l

Kokonais-
fosfori  
µg/l

Kokonais-
typpi  µg/l

Sähkön-
johtokyky  
mS/m

Väriluku 
mg Pt/l pH 

Alkalini-
teetti  
mmol/l

Rauta  
µg/l

Fekaa-
liset 
entero-
kokit  
kpl/100ml

31.7.1967 0,5 22,3 0,5 10,4 122 9,1 4,4 9,1
31.7.1967 1 21,6 0,5 10,2 118 9,4 20 70 1400 4,4 8,5 0,22 740 4
31.7.1967 2 21,1 0,5 8,1 92 10 4,6 7,9
6.4.1971 1 2,1 1,6 2,1 16 4,3 2,7 10 770 5,2 45 6,6 0,28 780 0
6.4.1971 2 2,3 1,6 0,5 4 6,1 7 10 740 6,1 160 6,7 0,38 3100

11.3.1976 12:00 1 0,9 1,4 9,1 66 9 1,6 0,7 12 890 7,3 21 6,6 0,42 0
11.3.1976 12:00 2 2,3 1,4 7,3 50 7 6,5
11.3.1976 12:00 2,5 3,6 1,4 2,7 22 9 2,8 3 19 1100 8 43 6,5 0,5
11.3.1976 12:00 3 3,6 1,4 3,5 28 7,8 6,4
19.7.1976 12:00 1 20,8 1 8,1 93 8,6 5,6 37 770 5,2 70 6,8 0,3 0
19.7.1976 12:00 2 19,7 1 7,2 81 8,7 6,7 32 830 5,3 80 6,7 0,3

11.10.1977 13:00 0 6 1,8 8,3 2,8 25 650 4,4 60 7 0,22 380
22.3.1979 11:00 1 1,1 1,3 6,1 45 9,4 1,5 15 1000 5,3 50 6,5 0,24 7
22.3.1979 11:00 2 3,1 1,3 0,6 5 6,5
22.3.1979 11:00 2,4 3,4 1,3 0,3 2 9,5 14 24 1300 8,1 360 7 0,4
17.7.1979 12:00 0 1,2 23
17.7.1979 12:00 1 19,8 1,2 9,7 110 10 6,1 41 750 4,5 7,1 0,22 0
17.7.1979 12:00 2 18,8 1,2 44 760

11.10.1979 11:00 0 7,4 9,1 4,3 5,5 23 620 4,3 60 6,9 0,21 530
5.4.1982 14:00 1 2,9 1,8 6,9 51 7,8 1,4 9 1000 4,2 80 6,3 0,2 0
5.4.1982 14:00 2 3,2 1,8 2,7 20 7,5 4,1 13 970 5,1 90 6,3 0,27

26.7.1982 11:00 0 0,7 30
26.7.1982 11:00 1 20,9 0,7 10,6 119 8,6 9,9 45 1100 4,2 100 7,9 0,19 6
26.7.1982 11:00 2 19,5 0,7 7,9 86 8,9 9,4 45 900 4,3 100 7,4 0,19

27.10.1982 11:00 0 4,2 0,8 8,5 6,9 4,8 25 900 4,9 60 7,1 0,24 590
9.4.1985 11:00 1 1,2 1,7 3,8 27 8,6 2,7 14 1300 5,5 70 6,3 0,18 0
9.4.1985 11:00 1,9 2,8 1,7 1,6 12 8 4,2 14 1400 5,6 80 6,3 0,23

16.7.1985 11:00 0 0,7 8,8 9,5 31 43 980 4,4 90 7,3 0,2
16.7.1985 11:00 1 21,5 0,7 8,7 99 4,5 7,2 540
16.7.1985 11:00 1,9 21,5 0,7 8,5 96 8,6 9,8 41 940 4,4 70 7,2 0,2

14.11.1985 10:00 0 1,4 8,4 5,6 7,6 21 840 4,6 10 7,1 0,22 500
14.11.1985 10:00 1 1,8 1,4
29.3.1988 11:00 1 1,8 1,4 3,8 27 4,8 2,6 10 930 5,2 50 6,1 0,21 0
29.3.1988 11:00 1,9 3,2 1,4 1,3 9 5,8 5,9 16 950 6,2 80 6,2 0,27
21.7.1988 12:00 0 1,6 14 27
21.7.1988 12:00 1 23,1 1,6 9,2 108 8,2 4,5 26 560 4,7 60 7,2 0,22 7
21.7.1988 12:00 1,7 23 1,6 8,7 101 8,4 5,5 34 580 4,7 70 7,2 0,23

13.10.1988 10:00 0 0,13 9,4 4,5 4,3 24 1100 4,5 60 7 0,22
13.10.1988 10:00 1 6,9 0,13
13.10.1988 10:00 2 6,9 0,13
18.10.1988 10:00 0 1,3 9,4 4,5 4,3 24 1100 4,5 60 7 0,22 720
18.10.1988 10:00 1 6,9 1,3
18.10.1988 10:00 2 6,9 1,3
13.3.1991 13:15 1 2 1,5 3,7 27 5,8 3,9 12 470 6,2 35 6,3 0,27 3
13.3.1991 13:15 2 3,6 1,5 0,9 7 6 6,3
29.7.1991 10:00 0 1 8,9 98 11 27
29.7.1991 10:00 1 20,6 1 9,1 101 8,9 5,8 26 530 4,7 70 7,6 0,24 4
29.7.1991 10:00 1,9 20,1 1 9,1 6,4 27 510 4,7 80 7,8 0,27

30.10.1991 13:30 0 2 6,7 3,2 2,8 16 380 4,6 30 7,3 0,25
30.10.1991 13:30 1 4 2
30.10.1991 13:30 2 4 2
22.3.1994 13:00 1 1,7 7,6 55 7,1 0,79 11 600 5,6 30 6,3 0,17
22.3.1994 13:00 2 2,9 3,4 25 7,6 1,5 13 600 5,6 40 6,2 0,28
19.7.1994 13:20 0 1,3 16 28 590
19.7.1994 13:20 1 27 1,3 8,4 105 9,6 3,9 28 500 4,1 70 7,2 0,2 2
19.7.1994 13:20 2 20,6 1,3 8,2 91 9,3 4,4 29 570 4,1 60 7,2 0,22
20.3.1997 13:30 1 4,2 1,9 8 61 6,5 1,8 10 560 4,8 35 6,3 0,22
20.3.1997 13:30 2 4,7 1,9 8,4 65 7,3 4,5 15 480 5,6 40 6,3 0,3
21.7.1997 13:10 0 2 6,3 28 630
21.7.1997 13:10 1 21,9 2 8,8 101 8 2,7 24 510 4,5 50 7,2 0,22 0
21.7.1997 13:10 2 21,2 2 8,8 99 7,9 2,8 23 510 4,5 50 7,4 0,22
28.3.2000 12:30 1 2,6 0,8 7,7 57 7,4 6,9 16 440 5,2 160 6,2 0,25
28.3.2000 12:30 2 3,7 0,8 5,2 39 7,5 28 37 590 5 100 6,2 0,25
27.7.2000 10:45 0 1,3 14
27.7.2000 10:45 1 18,2 1,3 8,4 89 8,3 4,3 29 470 4,1 80 7,1 0,22
27.7.2000 10:45 2 18 1,3 8,2 87 8,5 5,3 24 480 4,1 80 7,1 0,27
28.1.2003 12:30 1 2 5,6 40 18 460
28.1.2003 12:30 2 3,5 4,3 32 20 480

6.3.2003 13:40 1 2,1 2,1 4,6 33 3,3 18 660 7 6,5 0,45
6.3.2003 13:40 2 4,1 2,1 2,2 16 4,1 24 650 7 6,5 0,43

1.7.2003 9:45 0 2 4,6
1.7.2003 9:45 1 18 2 8,6 91 3 18 350 4 6,9 0,25 83
1.7.2003 9:45 1,8 18 2 8,8 92 2,9 19 340 4 6,9 0,25
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Lähde: Santala, 1990. s.113 
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