
avinin aluemyyn-
tipäällikkö Mika 
Pikkusaaren mu-

kaan enimmäkseen uusi jä-
tevesi laki vaikuttaa pääosin 
kesämökkien jätevesijärjes-
telmiin. Omakotitalojen jäte-
vesijärjestelmissäkin on usein 
päivitettävää, mikäli käytetään 
muuta kuin umpisäiliöratkai-
sua.

– Ennen kuin ottaa yhteyt-
tä suunnittelijaan tai laiteval-
mistajaan, kannattaa oman 
tontin ja kiinteistön nykyhetki 
kartoittaa.

Pikkusaaren mukaan laa-
joja tutkimuksia ei tarvita vaan 
ihan perusasioiden listaamisel-
la pääsee hyvin alkuun. Yksi 
helppo vinkki on ottaa kuvia 
omasta pihasta ja nykyisen jä-
tevesiratkaisun sijainnista. 

– Jos käyttää esimerkiksi 
meidän BioRami- tai BioVisi-
on-tuoteperhettä niin esimer-

kiksi maaperätutkimusta ei 
välttämättä tarvita ollenkaan, 
Pikkusaari vinkkaa.

Jätevesiratkaisun valinnan 
kannalta merkityksellistä on, 
onko kiinteistö rinne- vai tasa-
maatontilla.

– Tärkeintä on selvittää, 
tarvitaanko ratkaisu rasvaisille 
keittiövesille ja suihkuvesille 
vai esimerkiksi vain saunan 
pesuvesille.

Betoninen sako-
kaivo riittää harvoin

Kesämökkien osalta tilanne on 
Mika Pikkusaaren arvion mu-
kaan, että noin neljänneksellä 
kesämökeistä on tällä hetkel-
lä riittävä jätevesijärjestelmä. 
Loput tarvitsevat joko uuden 
ratkaisun tai täydennystä 
vanhaan. Kun järjestelmää ei 
tarvitse päivittää, riittää että 

kiinteistönomistaja tekee tai 
teetättää jätevesiselvityksen 
kunnan ympäristöviranomais-
ta varten.

Pikkusaaren mukaan asi-
akkailla on useimmiten nyt 
ratkaisuna vanha betoninen 
sakokaivo, johon kaikki har-
maat vedet menevät.

– Se riittää ratkaisuksi pel-
kille saunan pesuvesille, mutta 
rasvaisille tiskivesille pitää va-
lita esimerkiksi BioRami 500 
-harmaavesipuhdistamo.

Pienpuhdistamon 
asennus hoituu  
päivässä
Jätevesijärjestelmäksi valitaan 
usein biologiseen puhdistus-
prosessiin perustuva BioVisi-
on-pienpuhdistamo tai Bio-
Rami-harmaavesipuhdistamo. 
Näiden asennus onnistuu päi-

vässä. Imeytyskentän tai maa-
suodattamon asennustöihin 
voi kulua kahdesta kolmeen 
päivää.

Lakipykälien noudattami-
sen lisäksi jätevesijärjestelmän 
remontti kannattaa ympäris-
tön kannalta, sillä toimivalla 
jätevesijärjestelmällä ehkäiset 
myös järvien rehevöitymistä. 
Ajantasainen jätevesijärjestel-
mä vaikuttaa myös kiinteistön 
arvon kehittymiseen. 
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Uusi jätevesilaki velvoittaa kiinteistön 

omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmät, 

mikäli kiinteistö sijaitsee 100 metriä rannasta 

tai pohjavesialueelle. Järjestelmien tulee olla 

asennettuna lokakuun loppuun mennessä. 

Jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 

rakennettuja kiinteistöjä.

Näin teet 
onnistuneen 
jätevesiremontin

Labko® BioRami 600 -harmaa-
vesipuhdistamo paikalleen 
asennettuna.

Löydä itsellesi 
sopivin 
jätevesiratkaisu 
www.jätevedet.fi
-sivujen Tuote-
valitsimen avulla! 



Jätevesilakia on eduskunnassa 
rukattu ja uudistettu monta 
kertaa, mutta Wavinin alue-
myyntipäällikkö Mika Pikku-
saaren mukaan nyt uudessa 
asetuksessa on vihdoinkin 
järkeä.

Lokakuun lopussa voi-
maan astuva laki ei enää 
perustu neliöihin vaan hen-
kilömitoitukseen. Pikkusaa-
ri kuvailee tilannetta, jossa 
eläkeläispariskunnalla on 
100-neliöinen mökki, jota he 
käyttävät enimmäkseen kah-
destaan. Enää ei tarvitse ostaa 
massiivista neliöiden mukaan 
mitoitettua järjestelmää, vaan 
järjestelmän koon voi ratkaista 
todellisen tarpeen mukaan.

– Toki kannattaa miettiä 

järjestelmän hankinta myös 
kiinteistön jatkokäytön mu-
kaan ja esimerkiksi eläkeläis-
pariskunnalla voi käydä paljon 
lapsenlapsia kylässä, jolloin 
järjestelmä kannattaa miettiä 
esimerkiksi kolmen tai neljän 
ihmisen tarpeita vastaavaksi.

Lisää tietoa parhaan 
jätevesiratkaisun valintaan 
löydät osoitteesta:
www.jätevedet.fi!

www.jätevedet.fi

Valmistettu Kangasalla ja Joutsassa

jätevesi- 
ratkaisuja

Ensiluokkaisia

Pienpuhdistamot

Umpisäiliöt

Maapuhdistamot

Harmaavesipuhdistamot

Mökkijärjestelmät

Saneerausratkaisut 

Lisätietoa ja lähin jälleenmyyjäsi

sinun ja ympäristösi 
parhaaksi

Valitse pitkään toiminut laitevalmistaja, 
joka on olemassa vielä vuosikymmenien 
jälkeen. Jätevesijärjestelmä on pitkäikäi-
nen sijoitus. 

Kun vertailet laitteiden hintoja, tutki rat-
kaisun koko sisältö. Tarkista esimerkiksi 
onko ratkaisussa mukana hälytin, liinat 
ja ankkurointilevyt vai pitääkö ne ostaa 
erikseen.

Umpisäiliöissä kiinnitä huomiota, onko 
takuuta rajoittamattomalle pohjaveden 
pinnalle. Se kertoo säiliön vahvuudesta.

Muista hyödyntää kaikista suunnittelu- ja 
asennustöistä kotitalousvähennys!

www.jätevedet.fi sivuilta löydät Wavinin 
ratkaisujen tekniset kuvat sekä pdf- että 
cad-muodossa ja lupakuvat PDF:nä.

Vinkit onnistuneeseen 
remonttiin

Vihdoinkin jätevesi-
asetuksessa on järkeä




