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setus talousjätevesien käsittelystä vesihuolto-
laitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alu-
eilla, jätevesiasetus, tuli voimaan 1.1.2004. 

Siinä määrättiin miten haja-asutusalueella ympäristöön, 
vesistöihin ja pohjavesiin, jätevesien vaikutusta saadaan 
vähennettyä. Ympäristönsuojelulakia ja asetusta uusit-
tiin alkuvuodesta 2011. 
 
Hevostallien pesuvesien ja sosiaalitilojen jätevesien kat-
sotaan olevan vastaavia kuin asuinrakennusten jäteve-
det ja niitä koskevat samat lait ja asetukset. Lisäksi on 
huomioitava määräykset ulkoilualueiden ja lantaloiden 
toteutukseen. 

Esiselvitys
Yksi kiinteistöille jätevesiasetuksessa määrätty velvoite 
oli laatia nykyisestä jätevesijärjestelmästä selvitys. Sen 
tarkoituksena oli ja on, että kiinteistön omistaja on itse 
tietoinen, onko nykyinen käsittelyjärjestelmä vaatimus-
ten mukainen vai ei. Esiselvitys voi olla tehtynä kirjalli-
sena vapaamuotoisesti tai kunnan lomakkeelle ja se säi-
lytetään kiinteistöllä tai toimitetaan kuntaan. Selvityksen 
voi tehdä itse tai käyttää apuna alan ammattilaista.

Esiselvitykseen kirjataan tiedot kiinteistöstä sekä omis-
tajista, mitä rakennuksia on ja mitä jätevesiä niistä syn-
tyy ja miten paljon. Tieto vedenhankintatavasta eli onko 
oma kaivo vai kunnan tai vesiosuuskunnan vesijohto tar-
vitaan. Selvityksessä kuvataan, millainen on nykyinen 
käsittelyjärjestelmä. Missä pesuvesiä syntyy, miten ne 
kerätään, menevätkö ne suoraan maastoon vai esikäsi-
telläänkö jätevesi yhdessä tai useammassa saostuskai-
vossa ennen ojaan johtamista. Saostuskaivojen kunto, 

tilavuus ja lukumäärä selvitetään. Mikäli saos-
tettu vesi johdetaan maaperään imeytykseen 
tai suodatukseen, myös sen toteutus selvi-
tetään mahdollisuuksien mukaan. Käsitel-

lyn jäteveden purkupaikka pitää olla sii-
hen sopiva eikä saa sijaita siten että on 

oman tai naapurin talousvesikaivon 
pilaantumisen vaaraa. Käsittelyjär-
jestelmä tai sen purkupaikka ei saa 
sijaita liian lähellä vesistöä, pohjave-

sialueilla on lisäksi omat tiukemmat 
määräykset. Kuntien internetsivuilla 
on paikallista lisätietoa ja ohjeita sel-

vityksen tekemisestä ja suojaetäi-
syyksistä.

Nykytilanteessa asuinrakennuksen ja sen yhteydessä 
olevan tallin jätevedet johdetaan yleensä kahden tai kol-
men sakokaivon kautta maastoon. Pelkkä saostuskai-
vokäsittely ei ole riittävä käsittelymenetelmä. Saostuk-
sessa erottuu kiinteä aine, mutta orgaaninen vesistöistä 
happea kuluttava aines sekä fosfori- ja typpiravinteet 
kulkeutuvat eteenpäin. Hyväkuntoisten tai uusittavien 
saostuskaivojen perään voi tehdä maaperäkäsittelyn tai 
huonokuntoiset korvata pienpuhdistamolla.

Esiselvitykseen liitetään asemapiirros, johon on merkit-
ty rakennukset, käsittelyjärjestelmä ja purkupaikka sekä 
tiedot läheisistä talousvesikaivoista. Kiinteistöllä on myös 
oltava ohjeet nykyisen järjestelmän huollosta ja käytös-
tä, niitä saa laitevalmistajilta tai internetsivuilta. Järjes-
telmistä on säännöllisesti tyhjennettävä lietteet, yleensä 
kerta tai kaksi vuodessa tai valmistajan ohjeen mukaan. 
Liete toimitetaan jätelain mukaan kunnalliselle vastaan-
ottopaikalle tai oma liete omalle pellolle oikein käsitel-
tynä (ohje esim. www.proagriapohjois-karjala.fi josta 
löytyy ”Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje”). Tehdyt 
huoltotoimet kirjataan huoltopäiväkirjaan. 

Monen kunnan alueella on käynnissä neuvontahanke, 
jonka jätevesineuvojat käyvät kiinteistöillä veloitukset-
ta, tutustuvat nykytilanteeseen sekä kertovat tarvitta-
vista parannustoimenpiteistä ja vaihtoehdoista. Käynti 
ei edellytä toimenpiteitä järjestelmän uusimiselle. Lisä-
tietoa neuvonnasta saa oman kunnan ympäristöviran-
omaiselta. Useimpiin 2000-luvulla rakennettuihin tai 
saneerattuihin asuinrakennuksiin on tehty jätevesiase-
tuksen mukainen järjestelmä, joka on mitoitettu käsitte-
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Hevostallien pesuvesien ja sosiaalitilojen jätevesiä 
koskevat samat lait ja asetukset kuin aseuinraken-
nusten jätevesiä. 
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lykapasiteetiltaan pelkästään kotitalouden vesimäärälle. 
Pihapiirissä on saattanut olla vanha talousrakennus tai 
eläinsuoja, joka myöhemmin muutetaan hevostalliksi tai 
kiinteistölle rakennetaan kokonaan uusi hevostalli.

Harrastetallista tuleva jätevesien määrä saattaa olla 
niin vähäinen, että se voidaan johtaa nykyiseen käsit-
telyjärjestelmään. Asuinrakennuksen jätevesijärjestelmä 
on minimissään mitoitettu 750 l/vrk vesimäärälle. Käy-
tännössä jätevettä syntyy 4-5 henkilön taloudessa noin 
500 - 600 l/vrk, jolloin hevostallista saa vuorokaudessa 

tulla jätevesiä noin 200 litraa. Mikäli asuinrakennuk-
sen yhteyteen rakennetaan isompi ammatti-
talli, ei nykyistä jätevesijärjestelmää voi sel-
laisenaan hyödyntää, vaan tallille on tehtävä 
oma järjestelmä tai molemmille yhteinen 

uusi ja mitoitettava yhteisen vesimäärän 
mukaan.

Jätevesijärjestelmien toteutta-
minen

Uusien kiinteistöjen jätevesien kä-
sittely on toteutettava heti asetus-
ten ja lakien vaatimusten mukaan. 
Vanhoille kiinteistöille järjestelmi-
en uusimiselle on annettu aikaa 

15.3.2016 asti. Jättämällä toteutus siirtymäajan loppuun 
tulee se todennäköisesti kalleimmaksi. Järjestelmän pa-
rantaminen vaatii toimenpideluvan tai ilmoituksen. Sitä 
varten tarvitaan jätevesisuunnitelma, jonka tekee päte-
vä alan suunnittelija ja joka käy aina kiinteistöllä tutus-
tumassa maastoon, ympäristöön ja nykytilanteeseen 
sekä tekee tarvittavat maastomittaukset ja -tutkimukset. 
Suunnittelija myös selvittää kunnan määräykset jäteve-
sijärjestelmän toteuttamiseksi. Uusissa rakennuksissa 
suunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen.

Kun jätevesien käsittelyn toteutusta suunnittelee, kan-
nattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kunnan rakennus-
valvontaan, ympäristöviranomaiseen tai tekniseen osas-
toon ja selvittää minne ja milloin kunnan oma vesi- ja 
viemäriverkosto tulee laajenemaan. Kunnassa yleensä 
myös tiedetään mille alueille on suunnitteilla vesiosuus-
kunnan vesihuoltoverkosto. Mikäli viemäriverkosto sijait-
see niin etäällä että liittymiskustannus nousee korkeaksi, 
voi miettiä yhteistä käsittelyjärjestelmää naapurikiinteis-
töjen kanssa, jos ne sijaitsevat melko lähekkäin. Mikäli 
sekään ei ole mahdollista, on vaihtoehtona oman jäteve-
sijärjestelmän rakentaminen.

Kunnasta, neuvontahankkeista ja internetsivuilta saa 
tietoa alueella toimivista suunnittelijoista, jonka on aina 
tultava käymään kiinteistölle. Suunnittelijaa varten ton-
tista pitää olla mittakaavassa oleva asemapiirros tai 
tonttikartta, koska sen perusteella suunnittelija tekee 
asemapiirroksen, jossa esitetään rakennukset joista jä-
tevettä johdetaan, rakennettavan jätevesijärjestelmän si-
jainti sekä sen etäisyydet talousvesikaivoihin, rakennuk-
siin, vesistöön ja muita tarpeellisia tietoja. Leikkaus- ja 
tasopiirustuksessa esitetään miten valittu käsittelyjärjes-
telmä maahan asennetaan, mihin korkeuteen, minkälai-
sia maa-aineksia tarvitaan ja miten käsitelty jätevesi pu-
retaan maastoon.

Hevostallien pesu- ja jätevesille haastavinta on määrit-
tää, mille jätevesimäärälle puhdistusjärjestelmä mitoi-
tetaan! Asuinrakennuksen mitoitusperusteena on ve-
simittarilla mitattu vesimäärä, henkilöluku tai asunnon 
huoneistoala, joka pitää ilmoittaa suunnittelijalle. Hevos-
tilalla voi olla myös muita asuin- tai majoitustiloja, jolloin 
tarvitaan tietoja myös niistä. Hevostallin jätevesimäärä 
vaihtelee paljon. Siihen vaikuttaa tallin ikä, käyttötarkoi-
tus, hevosmäärä, vuodenaika ja kunkin tallin oma tapa 
hoitaa hevosia. Talli voi olla harrastekäytössä ja hevosia 
vain muutama, joita ei ole tarvetta pestä tai huuhdella 

Hingunniemessä pesuvettä kului hevosta kohden 
keskimäärin 85 litraa.
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usein. Ravitallissa useampi kymmen hevo-
nen on valmennettavana ja niiden huuhte-
lua ja pesua tehdään useammin. Tallitiloja 

ja karsinoita puhdistetaan ja pestään eri 
tavoin, samoin loimia ja muita tarvik-
keita. Monesti kiinteistöillä on oma 
talousvesikaivo, jolloin vesimääriä 
ei mitata ja josta osa menee hevos-
ten juomavedeksi ja osa muuhun 

käyttöön kuten maneesien ja kenttien 
kasteluun sekä asuinrakennuksiin.

Nykyiseen hevostalliin, varsinkin 
isompaan, voi asentaa oman ve-

simittarin juomavesille menevään put-keen, jolloin koko 
talliin tulevan veden mittarista saadaan laskettua syn-
tyvä jätevesimäärä. Mittareiden asentamisesta tulee 
pieni kustannus, mutta jätevesien käsittelyjärjestelmä 
saadaan mitoitettua sopivan kokoiseksi. Tällöin ei ole 
vaaraa, että maaperäkäsittely alimitoitetaan jolloin se 
tukkeutuu nopeasti liiallisen kuormituksen takia ja jou-
dutaan siksi uusimaan tai että rakennetaan turhan iso ja 
kallis järjestelmä.

Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen koulutilalla, 
huhtikuussa 2013 tätä hanketta varten tehtyjen mittaus-
ten perusteella syntyi sekä ratsu- että ravitallin pesupai-
koilla jätevettä noin 20 l/vrk tallien hevospaikkaa koh-
den. Ratsutallin jätevesi oli pääosin kuolainten, suojien 
ja hevosten peräpään pesun jätevettä kun taas ravitallil-
la hevosten varsinaista pesuvettä. Hevosen pesukertaa 
kohden jätevettä tuli keskimäärin 85 litraa. Ratsutallin 
yhtä hevosta kohden pestiin ravitallissa 12 hevosta.

Kiinteistön jätevesijärjestelmän voi teettää urakoitsijalla 
tai tehdä itse. Voi itse hankkia jätevesijärjestelmän lait-
teet, putkitarvikkeet, maa-ainekset, ottaa kaivinkone töi-
hin tuntilaskutuksella ja olla itse asentamassa järjestel-
mää. Tällöin on kuitenkin itse vastuussa, että järjestelmä 
on toimiva ja rakennettu suunnitelmien mukaises-
ti oikeista sora- ja hiekkalaaduista. Teettämällä urakal-
la ”avaimet käteen” urakoitsija vastaa, että toteutus on 
tehty oikein. Kiinteistön omistaja on kuitenkin aina vas-
taa jätevesijärjestelmän toiminnasta, eli sitä käytetään ja 
huolletaan oikein.

Toteutusvaihtoehtdot
Kiinteistön jätevesien käsittelylle on kaksi päävaihtoeh-
toa: liittyminen viemäriverkostoon tai jätevesien käsittely 
kiinteistöllä. Mikäli kiinteistö on vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueella, kunnan tai vesiosuuskunnan, on verkos-
toon velvollisuus liittyä. Alueen ulkopuoleltakin voi liittyä, 
mikäli verkostossa on kapasiteettia ottaa lisäliittyjiä.

Liittyminen viemäriverkostoon

Hevostallien ja siihen liittyvien asuinrakennusten jäte-
vesien käsittelylle ensimmäinen vaihtoehto on viemäri-
verkostoon liittyminen. Mikäli viemäröinti on niin etäällä, 
maastosta riippuen yli 200-500 metriä, ettei se yksin 
kannata voi harkita yhteistä viemäröintiä naapurikiinteis-
töjen kanssa.

Hevostallien pesu- ja jätevesille on haastavinta määrit-
tää mille jätevesimäärälle puhdistusjärjestelmä mitoite-
taan. Tulevan veden mittari auttaa sopivan jätevesijär-
jestelmän suunnittelussa. 
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Viemäröinnin voi toteuttaa joko viettoviemärillä tai paine-
viemäröinnillä. Viettoviemäri on hyvä vaihtoehto silloin, 
kun liittymispaikka on melko lähellä noin 100-300 met-
rin päässä ja maan kaltevuus on sellainen, että jäteve-
si kulkeutuu eteenpäin painovoimaisesti. Maantieteelli-
sestä sijainnista ja maaperästä riippuen viettoviemärin 
rakentaminen maksaa v. 2013 noin 40-60 euroa met-
riltä, lisäksi tulee liittymismaksu kunnan tai vesiosuus-
kunnan verkostoon joka on tapauskohtaisesti selvitettä-
vä. Paineviemäröinnissä kiinteistöllä jätevedet johdetaan 
pumppaamosäiliöön, josta repijäpumpulla vellimäi-
nen jätevesi johdetaan 50-63 mm paksuisella putkel-
la purkupaikkaan. Taipuisa paineviemäriputki voi kulkea 
maassa maastomuotojen mukaan ylä- tai alamäkeen, ki-
viä ja kantoja väistellen. Pumpattava matka voi olla noin 
kaksi kilometriä korkeuseroista riippuen. Jotta painevie-
märöinti on vaihtoehtona kannattava, pitää kilometrin 
matkalla tulla liittyjiä mukaan noin 5-7 kiinteistöä. Ver-
kosto voidaan toteuttaa yhteenliittymänä (alle 10 kiin-
teis-töä, kirjalliset sopimukset) tai rakentamiseksi perus-
tetaan vesiosuuskunta. Kustannus linjan rakentamiselle 
on noin 30-50 euroa metrille, lisäksi liittymiskustannus 
kunnan verkostoon. Kiinteistöpumppaamo asennettuna 
ja sähköistettynä kustantaa noin 4 000 euroa.

Useamman kiinteistön järjestelmä

Mikäli muutama kiinteistö sijaitsee niin lähellä toisiaan, 
että jätevesien johtaminen yhteen käsittelypisteeseen 
on mahdollista, tulee yhteinen jätevesijärjestelmä usein 
edullisemmaksi kuin että jokainen rakentaisi omansa. 
Esimerkkinä yhden kiinteistön urakoitu järjestelmä noin 
9 000 euroa, kahdelle 14 000 euroa (a’ 7 000) ja kol-
melle 18 000 euroa (a’ 6 000). Järjestelmä on myös toi-

mivampi kun jätevettä tulee eri kiinteistöistä ta-
saisemmin. Viemäreiden johtamisesta toisen 
maalla tehdään rasitesopimukset ja sovitaan 
kirjallisesti rakentamis- ja käyttökustannuk-

set. Järjestelmä voi olla maaperäkäsittely 
tai laitepuhdistamo.

Kiinteistökohtainen jätevesijärjes-
telmä

Jätevedet voidaan käsitellä kiinteis-
töllä usealla eri tavalla, joko maahan 
rakennetussa säiliöitä, putkitarvik-

keita ja maa-aineksia sisältävässä 
maaperäkäsittelyssä eli ”kentäs-

sä” tai pienpuhdistamossa, joka on tehdasvalmisteinen 
yhdestä tai useammasta osasta koostuva käyttövalmis 
sähkötoiminen laite, joka kaivetaan maahan. Umpisäiliö 
voi olla tarkoitettu kaikille jätevesille tai osa muuta kä-
sittelyjärjestelmää. Kuntien rakennusjärjestyksessä tai 
ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu etäisyyksiä, 
mitä järjestelmästä pitää olla talousvesikaivoon, vesis-
töön, rajaan, asuinrakennuksiin.

Maaperäkäsittely

Maaperäkäsittelyn etuna on, että se toimii painovoimai-
sesti ilman sähköä ja teknisiä laitteita ja on huoltotoi-
menpiteiltään yksinkertaisempi, toisaalta tilantarve on 
suurempi ja sijaintipaikan vaatimukset tarkempia kuin 
vaikka pienpuhdistamolla. Se soveltuu myös kohteisiin, 
joissa jätevettä syntyy epäsäännöllisesti. Rakennuksista 
tuleva jätevesi johdetaan saostussäiliöön tai vaihtoehtoi-
sesti saostuskaivoihin, joissa kiinteää ainesta ja rasvo-
ja erottuu jätevedestä. Saostettu ravinteita sisältävä vesi 
johdetaan putkistoilla maahan rakennettuun kenttään, 
joka voi olla maa-aineksen läpäisykyvystä riippuen maa-
imeytys- tai maasuodatuskenttä. Saostussäiliön tilavuus 
on 2-5 m³ ja kentän tilantarve noin 4-8 x 20 m², käsi-
teltävästä vesimäärästä riippuen. Kentän läheisyydessä 
viiden metrin etäisyydellä ei saa olla puita tai puujuurisia 
kasveja eikä kentän päällä saa kulkea koneilla tai hevo-
silla. Pohjavesi ei saa olla liian lähellä kentän alapintaa. 
Etäisyys vähintään suodattamossa 0,25 m ja imeyttä-
mössä 1m. Kiinteistön ja rakennettavan kentän sijainnis-
ta riippuen voidaan fosforinpoiston tehostamiseksi tarvi-
ta kemikalointia ja tasamaalla pumppaamoa käsitellyn 
veden johtamiseksi purkuojaan. Maaperäkäsittelyn tar-
koitus on, että kenttään tulevat ravinteet saadaan jää-
mään sen rakenteisiin. Kentällä on suunniteltu käyttöi-
kä ja se on toiminut oikein, kun se alkaa tukkeutua noin 
10–20 vuoden käytön jälkeen. Tärkeätä on saostussäili-
ön säännölli-nen tyhjennys, 1-2 kertaa vuodessa.

Maaimeytys

Maaimeytys sopii kiinteistöille, joissa maaperä on ve-
denläpäisykyvyltään sopivaa hiekkaperäistä maata, 
mutta ei kuitenkaan pohjavesialuetta. Saostettu jätevesi 
jaetaan kenttään imeytysputkilla, joista se nimensä mu-
kaisesti imeytyy alla olevaan maaperään ja kulkeutuu 
sitä kautta pohjavesiin. Maaimeyttämön kustannus on 
noin 4 000–7 000 euroa.
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Maasuodatus

Maasuodatus on sopiva tiiviille maaperälle, kuten savi-
maalle. Kentän kohdalta nykyinen maa poistetaan noin 
kahden metrin syvyydeltä ja korvataan sepeli- ja hiek-
kakerroksilla siten, että kentän yläosaan tulee imeytys-
putket ja alaosaan kokoomaputket, joista käsitelty jäte-
vesi johdetaan maastoon. On tärkeää, että käytettävä 
maasuodatushiekka on rakeisuudeltaan oikeanlaista. 
Kentän rakentamiseen ei käy mikä tahansa oman tai 
naapurin tilalta tuotu hiekka, koska liian hieno hiekka 
voi tukkeutua muutamassa vuodessa ja liian karkea lä-
päisee vettä mutta ei puhdista. Laitevalmistajien asen-
nusohjeissa on kerrottu millaista sepeliä tai hiekkaa tar-
vitaan. Maasuodattamon kustannus on noin 6 000–10 
000 euroa.

Pienpuhdistamo

Pienpuhdistamon etuna on pieni tilantarve, myös suu-
remmille vesimäärille. Se on valmis toimiva laite, joka 
koostuu yhdestä tai useammasta tiiviistä säiliöstä jotka 
kaivetaan maahan ja joiden sisällä jäteveden puhdistus 
tapahtuu. Jätevettä ilmastetaan, automatiikka annoste-
lee kemikaalia fosforin sitomiseksi, mikrobit puhdistavat 
ravinteita ja puhdistettu jätevesi pumpataan purkuput-
kesta maastoon. Pienpuhdistamo toimii sähköisesti, se 
sisältää huollettavaa tekniikkaa ja kemikaalia pitää lisä-
tä kulutuksen mukaan. Laitteen asentamisen kannal-
ta maaperällä ei ole väliä. Pienpuhdistamon toiminnal-
le on eduksi, kun jätevettä tulee käsittelyyn tasaisesti 
ja monipuolisesti. Siksi se sopii kiinteistöille, jossa sii-
hen yhden tai use-amman hevostallin jätevesien lisäk-
si johdetaan myös asumisjätevesiä. Pienpuhdistamon 

kustannus vaihtelee suuresti onko se yhdelle vai use-
ammalle kiinteistölle ja miten monen hevosen 
tallille, mutta yhdelle hevostilalle hinta suun-
niteltuna ja asennettuna on noin 8 000–16 

000 euroa.

Umpisäiliö

Umpisäiliö ei ole jäteveden käsitte-
lyjärjestelmä. Se on astia, johon jä-
tevettä tilapäisesti varastoidaan ja 

säiliön täyttyessä kuljetetaan kunnan 
puhdistamolle käsiteltäväksi. Um-
pisäiliöön voidaan johtaa kaikki jä-
tevedet kuten pohjavesialueilla 
taikka se voi olla osa muuta jär-

jestelmää, jolloin siihen johdetaan vain wc-vedet. Säiliö 
pitää olla varustettuna täyttymistä osoittavalla hälytti-
mellä ja tilavuus on yleensä 5–10 m³. Umpisäiliön kus-
tannus on noin 3 000–6 000 euroa.

JÄRJESTELMÄVAIHTOEHDON VALINTA
Jätevesiasetus tai kunnan ohjeet eivät ota kantaa sii-
hen, millaisella teknisellä ratkaisulla jätevesiä puhdis-
tetaan. Riittää, että puhdistustulos on vaatimusten 
mukainen. Kun jätevesiasetus uusittiin 2011, tuli koko 
Suomessa voimaan vähimmäisvaatimus, miten paljon 
pitää vähentää ympäristökuormitusta orgaanisen ai-
neen (80 %), fosforin (70 %) ja typen (30 %) osalta. 
Kunta esittää määräyksissään herkemmät alueet, joilla 
vähennetään kuormitusta 90, 85 ja 40 %. Näitä ovat 
yleensä ranta-alueet, pohjavesien lievealueet sekä taa-
jaan rakennetut alueet. Vähennys lasketaan määritellys-
tä talousjäteveden kuormitusluvusta tai päästö saa olla 
enimmäismäärän mukainen.

Viemäriverkostoon liittymisvelvoitetta lukuun ottamatta 
ei ole vain yhtä ja ainoaa vaihtoehtoa, miten hevostallin 
jätevedet voidaan käsitellä. On ammattitaitoisen suun-
nittelijan tehtävä esittää soveltuvat vaihtoehdot ja niiden 
asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat kus-
tannusarvioineen. Yleensä päätös järjestelmästä teh-
dään tonttikäynnin yhteydessä, kun suunnittelija on 
perehtynyt jätevesimäärään, ympäristöön, omistajan toi-
veisiin ja etukäteen kunnan määräyksiin.

Viemäriin liittyminen on usein vaihtoehtona kustannus-
vertailussa kiinteistökohtaiselle ratkaisulle. Kiinteistö-
kohtaisessa kustannuksiin eniten vaikuttaa käsiteltävä 
vesimäärä, viemäriin liittymisessä etäisyys liitospaikkaan 
ja kunnan liittymismaksuperusteet.

Maaperäkäsittely soveltuu ehkä paremmin kohteisiin, 
joissa jätevesimäärä ei ole kovin suuri, tilaa järjestelmäl-
le on mutta sen hoitamista ei osata tai haluta käyttää sii-
hen aikaa ja maastonmuodot ovat sopivat.

Pienpuhdistamolle sopivalla kiinteistöllä voi olla paljon 
rakennuksia, valmiita ulkoilualueita, pihaa, puutarhaa 
ja vähän tilaa järjestelmän rakentamiselle, varsinkin jos 
käsiteltävä vesimäärä on suuri. Sen hoitamista ei koeta 
työlääksi, jos muutenkin on tottunut koneita ja laitteita 
käsittelemään.
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Umpisäiliö laitetaan pohjavesialueella, jos kunta niin 
edellyttää eikä jätevettä johdeta alueen ulkopuolelle, tai 
jos syntyvä jätevesimäärä on hyvin vähäinen tai hevos-
talli sijaitsee erillään asuinrakennuksista.

MALLIRATKAISUT
Kestävä talliympäristö -projektiin liittyen erilaisiin kuvit-
teellisiin viemäriverkoston ulkopuolellaoleviin esimerkki 
talleihin esitetään toteutusmalleja, erilaisille kiinteistöil-
le ja eri käyttötarkoituksen hevostalleille. Esimerkit on 
valittu siten, että ne kuvaavat tyypillisiä Suomessa ole-
via kohteita. Suojaetäisyydet jätevesijärjestelmästä pitää 
tarkastaa kuntakohtaisesti.

Harrastetalli 1: kantovesi, ei pesupaikkaa, kaksi 
ratsastuskäytössä olevaa harrastehevosta  
(kuva 1)

Lähtötilanne:

Asuinrakennuksesta hivenen etäällä on vanha talousra-
kennus, jonne omille hevosille on tehty kaksi karsinaa ja 
säilytystiloja tarvikkeille, mitkä pestään asunnossa jos-
sa on myös wc. Hevosten pesuvesi kannetaan asuinra-
kennuksella olevalta vesihanalta, johon talousvesi tulee 
omasta porakaivosta. Hevoset pestään tallirakennuksen 
vieressä sorapihalla muutaman kerran vuodessa lähin-
nä kesäaikaan, joskus huuhdellaan suurimmat liat.

Toteutus:

Koska kyseessä on kannettu vesi voidaan jätevesi-
määrää pitää vähäisenä, jolloin sitä ei kos-
ke jätevesiasetuksen puhdistusvaatimukset. 
Pesuvesistä ei saa aiheutua ympäristön pi-

laantumisen vaaraa, joten pesupaikasta 
pitää olla riittävä etäisyys talousvesi-

kaivoihin ja vesistöön, vähintään noin 
30 metriä kuten maaimeytykses-
säkin. Sade- ja sulavesien mukana 
maastossa ja ojissa  kulkeutuva pe-

suvesi johdetaan talousvesikaivoista 
poispäin. Asuinrakennuksen jätevesi-

järjes-telmän parannustarve selvite-
tään erikseen.

Harrastetalli 2: vesijohto, sisäpesupaikka, neljä 
ravihevosta, maasuodattamo (kuvat 2a ja 2b)

Lähtötilanne:

Rakennetaan uusi asuinrakennus 130 ha-m² viiden 
hengen perheelle ja sen viereen talousrakennus, johon 
tehdään karsinat neljälle ravihevoselle sekä sisälle pe-
supaikka, jossa lämmin pesuvesi. Kiinteistölle tulee ve-
siosuuskunnan vesijohto, wc on asuinrakennuksessa. 
Lähellä on yhteinen harjoitusrata. Maaperä on savipi-
toista ja rakennusten etäisyys vesistöön on noin 80 m.

Toteutus:

Jätevesiasetuksen mukaan järjestelmä mitoitetaan aina 
vähintään viidelle henkilölle. Asuinrakennuksen huo-
neistoalan mukaan olisi ollut 130/30 = 4,3 ~ 4 asukas-
ta. Vedenkulutuksena käytetään mitoituksessa 150 lit-
raa henkilöä kohden vuorokaudessa eli viideltä tulee 
jäte-vettä 750 litraa. Kesällä hikisiä tai kuraisia hevosia 
saatetaan huuhdella päivittäin ja yhteen huuhteluker-
taan arvioidaan vettä kuluvan enimmillään 100 litraa eli 
neljältä yhteensä 400 litraa. Tällöin vuorokautinen mi-
toitusvesimäärä on 1150 litraa. Saostussäiliössä pitää 
olla kahden vuorokauden jäteveden viipymäaika joten 
sopiva tilavuus olisi 3 m³ ja maasuodatuskenttä raken-
net-taisiin kolmella imeytysputkella. (Pelkästään asuin-
rakennukselle olisi ilman tallia sopinut saostussäiliö 2 m³ 
ja maasuodattamo kahdella haaralla.) Kiinteistö sijaitsee 
kuitenkin ranta-alueella (Kiuruvedellä 100 m) eli tiukem-
man puhdistusvaatimuksen alueella, joten sekä asuin-
rakennuksen että hevostallin jätevesien fosforinpoistoa 
pitää tehostaa. Toteutus tehdään asentamalla tallin pe-
sutilojen yhteyteen kemikalointilaite, joka syöttää säiliös-
tä nestemäistä kemikaalia viemäriverkostoon. Kemikaali 
sakkauttaa fosforia ja muuta hienoa ainesta saostussäi-
liössä jolloin lietettä syntyy enemmän, joten säiliön tila-
vuus pitää olla vielä suurempi eli 3,5-4 m³.
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Ammattitalli 1: Täysihoitotalli, vesijohto, maai-
meyttämö (kuvat 3a ja 3b)

Lähtötilanne:

Maatilan alueella on vanha talousrakennus, jossa muu-
tama oma ratsuhevonen, tilat eivät ole nykyohjeiden 
mukaisia. Toimintaa  halutaan laajentaa ja tehdä am-
mattimaiseksi. Kiinteistölle rakennetaan 300 m asuinra-
kennuksesta uusi hevostalli, johon tulee pesupaikka ja 
karsinat 16 hevoselle, joissa omien lisäksi 12 ratsuhe-
vosta täysihoidossa. Tallilla on myös puku-, wc- ja pesu-
tila. Vesi johdetaan putkella asuinrakennuksen kaivosta 
ja maaperä on hiekkapitoista. Tallin vieressä on ratsas-
tuskenttä ja maneesi.

Toteutus:

Hevostalli sijaitsee sen verran etäällä asuinrakennuk-
sesta, että sille tehdään oma käsittelyjärjestelmä jäte-
vesille. Suunnittelija on käynyt tontilla ja maaperäkäsit-
telyn sijoituspaikan vieressä on noin 1,2 m:n syvyisessä 
koekuopassa tehty imeytyskoe (ohje: Fann Ympäristö-
tekniikka Oy) ja todettu maaperä imeytykseen soveltu-
vaksi. Talvisin tulee lähinnä ratsastajien jätevesiä ja ke-
säaikaan hevosia pestään tai huuhdellaan muutaman 
kerran, ellei terveydellisistä syistä ole lisätarvetta. Wc 
ja pesuvesiä arvioidaan päivittäin syntyvän noin 200-
300 litraa ja hevosten pesusta kesäaikaan alle 300 lit-
raa. Viemäri johdetaan tallin taakse metsän reunan lä-
helle, jossa joutomaata jolla ei kuljeta ja jossa ei vieressä 
ole puujuurisia kasveja. Rakennetaan kahdella haaral-
la imeytyskenttä, jota ennen muovinen kolmiosastoinen 

saostussäiliö 2 m³. 

Ammattitalli 2: ravitalli, vesijohto, 
maasuodattamo (kuvat 4a ja 4b)

Lähtötilanne:

Asuinrakennuksen (230 m², kol-
me asukasta) yhteyteen on noin 15 
vuotta sitten rakennettu hevostal-

li jossa on pesupaikka sekä tilat 12 
hevoselle. Tallissa on wc ja pesutila. 
Tallin jätevedet on johdettu vanhan 
asuinrakennuksen kahteen be-
toniseen saostuskaivoon, josta 

putki menee pellonreunan ojaan. Vanhan tallin viereen 
rakennetaan uusi talli, johon myös tulee pesupaikka ja 
karsinat 18 hevoselle. Maasto on saviperäistä ja kiinteis-
tölle tulee kunnan vesijohto, vesimittari on asuinraken-
nuksessa. Tallin lähellä on harjoitusalueet.

Toteutus:

Asuinrakennuksen nykyinen saostuskaivokäsittely ei 
ole jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävä. Asukkaita 
on kolme, mutta huoneistoalasta johtuen asuinraken-
nuksen jätevesiä lasketaan tulevan kahdeksan henkilön 
verran (230 m²/30=~8 hlö a’ 150) eli noin 1200 litraa 
vuorokaudessa. Vesimittarin mukaan vuorokautinen ve-
denkulutus on ollut keskimäärin 2,2 m³. Tästä käytän-
nössä noin 400 litraa kuluu asuinrakennuksessa (120-
130 l/hlö/vrk), hevonen juo keskimäärin 50 l/vrk eli 12 
hevosta 600 litraa joten pesuvettä on mennyt noin 1200 
litraa eli 100 litraa hevosta kohden, pääosin hikihuuhte-
lua. Kun määrä voi kasvaa 18 hevosta, saattaa jätevet-
tä syntyä 1,8 m³ enemmän eli talleista yhteensä 3,0 m³, 
koko vesimäärä tällöin 1,2+3,0=4,2 m³ vuorokaudessa. 
Valmistajilta saa 10 m³ kokoisia kolmiosastoisia saostus-
säiliöitä joka asennetaan vanhojen saostuskaivojen ti-
lalle. Vesi johdetaan jakokaivon kautta kaksihaaraiseen 
maasuodattamoon, joka tilan säästämiseksi toteutetaan 
biomoduuleilla.

Ammattitalli 3: ratsastuskoulu, vesijohto, pien-
puhdistamo (kuvat 5a ja 5b)

Lähtötilanne:

Maatilan (180 m², neljä asukasta) yhteydessä on he-
vostalli, jossa on 24 ratsuhevosta, niille pesupaikka ja 
käyttäjille wc- ja pesutilat. Hevosia käydään myös uitta-
massa lähijärvessä. Maatilalla 11 alkaa ympärivuotinen 
matkailu- ja leiritoiminta ja sitä varten rakennetaan van-
haan talousrakennukseen majoitustiloja, joissa 20 vuo-
detta, oleskelu-, wc-, pesu- ja pieni keittiötila. Kiinteis-
töllä on oma porakaivo, maasto on kivikkoista ja alueella 
on paljon kulkuteitä. Jätevedet on käsitelty maasuodat-
tamossa, jonka vedenläpäisykyky on heikentynyt.

Toteutus:

Koska nykyinen järjestelmä on tukkeutumassa (kuten 
kuuluu 15-20 vuoden jälkeen) ja vanhojen saostuskai-
vojen tilavuus tulevaisuudessa on liian pieni, kaivetaan 
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betonikaivot pois ja niiden tilalle asennetaan pienpuh-
distamo, vanha maasuodattamo saa jäädä maahan. 
Asuinrakennuk-sen jätevedet mitoitetaan kuudelle hen-
kilölle (180 m²/30 = 6 hlö) ja majoitustilat vuodepaikko-
jen lukumäärän perusteella 20 henkilölle eli yhteensä 
26, jonka mukaan jätevettä syntyy 3,9 m³/vrk. Ratsuhe-
vosia huuhdellaan ja pestään ehkä tavanomaista enem-
män. Hevostallilla ei ole vesimittaria mutta arvioidaan 
pesu- ja wc-vesiä tulevan vuorokaudessa maksimissaan 
noin 600 litraa, mikä vastaa neljän henkilön vedenku-
lutusta. Näin ollen järjestelmäksi valitaan 30 henkilön 
pienpuhdistamo. Uittamispaikka hevosille pitää valita si-
ten, ettei lähistöllä olevalle yleiselle tai yksityiselle uima-
rannalle tule hygieniahaittoja.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS,  
KÄYTTÖ JA HUOLTO
Jätevesijärjestelmien valmistajat toimittavat tuotteiden-
sa mukana tarkemmat ohjeet miten ne asennetaan oi-
kein, miten niitä kuuluu käyttää ja minkälaista huoltoa 
ne vaativat, jotta puhdistustulos olisi vaatimusten mu-
kainen. Jätevesisuunnittelija myös esittää suunnitelmis-
saan kiinteistökohtaisia lisäohjeita. KIINTEISTÖN OMIS-
TAJA ON AINA VASTUUSSA JÄTEVESIJÄRJESTEMÄN 
TOIMIVUUDESTA!

Asennettaessa kaikki maanalaiset säiliöt pitää ankku-
roida valmistajan antamien vaihtoehtojen mukaises-
ti. Asennuksen aikana ja poistettaessa lietettä säiliöstä 
se on keveämmillään ja vetisessä maassa pyrkii nouse-
maan ylös usean tuhannen kilon voimalla. Kun käyte-
tään ankkurointiliinoja tai köysiä ne on kiristettävä tiukal-
le jo asennusvaiheessa. Saostus- tai puhdistamosäiliön 
alle tehdään yleensä koneellisesti tiivistetty sora- tai se-
pelikerros, jotta säiliö ei painu ollessaan jätevettä täyn-
nä. Säiliöiden ympärystäyttöhiekassa tai -sepelissä ei 
saa olla suuria kiviä, jotta säiliö ei rikkoudu. Maanpin-
ta muotoillaan siten, että sade- ja sulamisvedet valuvat 
poispäin tyhjennys- ja huoltokansien kohdalta. Kun pur-
kuputki johdetaan avo-ojaan, sen pitää olla riittävän yl-
häällä ojan pohjasta, noin 30 cm, jotta se ei tukkeudu. 

Asuinrakennuksen tai hevostallin viemäri ei ole kaato-
paikka. Sinne saa johtaa vain pesuvesiä ja asunnoissa 
wc-istuimeen sitä mitä ihmiseen on mennyt suun kautta. 
Kaikenlaisten liuottimien ja desinfiointiaineiden kaatami-
nen viemäriin on kiellettyä, koska se tuhoaa jätevesiä 
puhdistavat bakteerit. Ruuantähteitä ja ylimääräisiä ras-
voja ei kaadeta viemäriin. Saostussäiliöistä tehdään lie-
tetyhjennys säännöllisesti, yleensä kaksi kertaa vuodes-
sa. Tällä varmistetaan, ettei lietettä pääse karkaamaan 

kenttään jolloin sen elinikä on pidempi. Laitepuhdista-
moja on toiminnaltaan erityyppisiä ja niistä lietetyhjen-
nys tehdään valmistajan ohjeiden mukaan. Mikäli järjes-
telmä on varustettu fosforin kemiallisella saostuksella, 
tulee kemikaalia lisätä kulutuksen mukaan.

Oikein suunniteltu, asennettu ja käytetty jätevesijärjes-
telmä ei vaadi paljoa huoltoa. Jos purkuputken päästä 
tuleva käsitelty jätevesi on kirkasta ja hajutonta, voida 
olettaa sen toimivan. Mikäli järjestelmän ympäristössä 
tuntuu viemärin hajua, on se merkki siitä että viemä-
rin tuuletus vesikatolle ei toimi tai sellaista ei ole, kuten 
monesti vanhassa rakennuksessa kun sille asennetaan 
uusi järjestelmä.

YHTEENVETO
Hevostallin jätevesien käsittelyjärjestelmän toteutus on 
haasteellisempaa kuin pelkän asuinrakennuksen. Vai-
keinta on selvittää tai määrittää vesimäärä, jolle jäteve-
sijärjestelmä mitoitetaan, sillä se vaihtelee samantapais-
tenkin hevostallien välillä tottumusten mukaan. Jos vain 
mahdollista, voi ennen suunnittelua asentaa hevostallille 
tai sen pesupaikoille vesimittarit vesimäärän mittaami-
seksi. Suuntaa antavana mitoitusperusteena tämän työn 
mittaustulosten perusteella voisi hevospaikkaa kohden 
arvioida jätevettä syntyvän 30 litraa vuorokaudessa ja
hevosen pesusta jätevettä 100 litraa. Jätevesijärjestel-
män mitoituksessa on huomioitava myös wc- ja pesu-
vedet. Suomessa on tuhansia hevostalleja, joilla on vielä 
edessä jätevesijärjestelmän uusiminen tai rakentami-
nen.

Lisätietoja:
• Turun Rakentajapalvelu, Timo Grönroos
     Puolaajankuja 13, 20660, Littoinen
   Puh: 02-2514243, Gsm: 040-5102625
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Kuva 1) Mallisuunnitelma 1. Asemapiirros. 

Kuva 2a) Mallisuunnitelma 2. Asemapiirros. 
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Kuva 2b) Mallisuunnitelma 2. Leikkaus. 

Kuva 3a) Mallisuunnitelma 3. Asemapiirros. 
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Kuva 3b) Mallisuunnitelma 3. Leikkaus. 

Kuva 4a) Mallisuunnitelma 4. Asemapiirros. 
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Kuva 5a) Mallisuunnitelma 5. Asemapiirros. 

Kuva 4b) Mallisuunnitelma 4. Leikkaus. 
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Kuva 5b) Mallisuunnitelma 5. Leikkaus. 


