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Valtioneuvosto on antanut asetuksen talousjätevesien käsittelystä
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
Miksi jätevedenkäsittely on aiheellista tehdä:
•
•
•
•
•
•

Asetuksen mukaan niin pitää tehdä – uudiskohteissa heti ja vanhoissa
kohteissa viimeistään vuoden 2013 aikana.
Kiinteistön arvo kohoaa.
Kaivovesi pysyy puhtaana.
Myös naapurin kaivovesi pysyy puhtaana.
Lähivesistöjen happi– ja levätilanne paranevat ja
ravinteiden määrä vähenee.
Lähiympäristön yleinen kunto ja viihtyvyys paranevat.

KIINTEISTÖN OMISTAJAN VELVOLLISUUDET
LYHYESTI ELI KETÄ ASIA KOSKEE?
Niin sanottu jätevesiasetus koskee kaikkia haja-asutusalueiden
kiinteistöjä, joilla ei ole vesihuoltolaitoksen järjestämää
viemäröintiä. Kaiken kaikkiaan haja-asutusalueilla asuu noin miljoona
suomalaista, lisäksi mökkejä on noin 450 000.
Mitä pitää tehdä?
Uusia kiinteistöjä asetus koskee heti eli jätevesien käsittelyjärjestelmä
tulee toteuttaa jo rakennusvaiheessa. Uusilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän tulee myös täyttää asetuksen vaatimukset heti. Näitä
vaatimuksia ovat asetuksen edellyttämä puhdistusteho, asianmukainen
suunnitelma järjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.
Vanhoilla kiinteistöillä ajankohtaista on selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden
laatiminen. Selvityksessä pitää kuvata jätevesijärjestelmän nykytila. Jos kiinteistöllä on
vesivessa, selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet tuli laatia vuoden 2005 loppuun mennessä.
Vanhoilla kiinteistöillä on aikaa vuoden 2013 loppuun asti saattaa jätevesijärjestelmä
asetuksen edellyttämään kuntoon. On huomattava, että pelkän jätevesijärjestelmän
uusiminen tai kunnostaminen vaatii toimenpideluvan, jonka hakemukseen tulee liittää
suunnitelma. Kunnostuksessa ja sen suunnittelussa tulee tarvittaessa käyttää asiantuntijoita.
Jätevesien käsittelyvaihtoehdot
Asetuksen mukaan asuinkiinteistöt tulisi ensisijaisesti liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, jos liittyminen on mahdollista kohtuullisin kustannuksin.
Tavalliset saostuskaivot eivät ole nykyisin puhdistusteholtaan
riittäviä, mutta niitä tarvitaan kuitenkin poikkeuksetta esikäsittelyyn.
Normaalivarusteiselle ympärivuotisesti asutulle talolle tarvitaan pienpuhdistamo, maapuhdistamo tai suljettu umpisäiliö.
Jos vesi kannetaan tai pumpataan käsin kiinteistölle, jätevesien vähäisen
määrän takia ne voidaan johtaa puhdistamatta tai niin sanotun kivipesän
kautta maaperään. Tällainen tilanne on tyypillisimmillään vaikkapa
saaristossa. Jos vesi otetaan sähköpumpulla kaivosta tai suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan selvästi enemmän, ja tällöin myös jätevedet on
käsiteltävä tehokkaammin.

Menetelmän valinta riippuu tontista sekä kiinteistön maaperä- ja
pohjavesiolosuhteista
Erillinen jäteveden käsittelyjärjestelmä sijoitetaan omalle tontille.
Yleisesti käytössä olevat puhdistamot jaetaan maaperäkäsittelymenetelmiin
sekä pienpuhdistamoihin. Maaperäkäsittelymenetelmät voidaan edelleen
jakaa maaimeyttämöihin ja maasuodattamoihin. Maaimeyttämöt soveltuvat
ainoastaan sellaiselle maaperälle, jonka on erikseen todettu imevän vettä, ja
joka ei ole pohjavesialuetta. Imeytyksen idea on, että jätevesi imeytetään
maahan, jossa se puhdistuu ennen pohjaveteen kulkeutumista. Etäisyyden
ylimpään pohjaveden pintaan imeyttämön pohjasta tulee olla 1 metri tai
enemmän.
Puhdistustekniikan valinta
Puhdistustekniikan valinnassa, suunnittelussa tai vanhan järjestelmän
kunnostuksessa tulee ottaa huomioon paikallisiin olosuhteisiin liittyviä
tekijöitä, kuten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

käsiteltävän jäteveden määrä (asukasvastineluvun ja kiinteistön pintaalan mukaan)
jäteveden laatu, ellei se vastaa tyypillistä talousjätevettä
maaperä ja sen kyky imeä jätevettä hetkellisesti ja pitkällä aikavälillä
asennussyvyys, korkeusasema ja puhdistetun veden purkupaikka
pohjavesi, sen pinnankorkeus ja pinnan korkeusvaihtelut
käyttövesikaivon sijainti
kallioperän läheisyys ja kallion pinnan muoto
puhdistamon etäisyys vesistöön, ojaan, tiestöön ja tontin rajaan
yleinen ilmasto (vrt. etelä-rannikko vs. Lappi)
maan routivuus
huoltomahdollisuudet kuten sakokaivon tyhjennys
kuntakohtaiset määräykset, joista saa tietoa paikallisilta rakennus- ja
ympäristöviranomaisilta

Pienpuhdistamo
Oy WatMan Ab Vedenkäsittely ei toimita maaperäpuhdistamoja. Toimitamme
ainoastaan kaiken talousjäteveden puhdistukseen tarkoitettuja WatMan BIOpienpuhdistamoja. Syynä tähän ovat pienpuhdistamon selkeät tekniset edut
verrattuna maaperäpuhdistamoihin.
Tyypillisen maaperäkäsittelyn ohessa voidaan siis käyttää valmiita pienpuhdistamoja, jotka voidaan jakaa biologisiin ja biologis-kemiallisiin puhdistamoihin. Pelkät
biologiset puhdistamot ovat useimmiten suodatinpuhdistamoita, joissa puhdistus
perustuu mikrobien toimintaan, ja ne soveltuvatkin lähinnä pelkkien pesuvesien
puhdistamiseen.
Biologis-kemialliset puhdistamot on tarkoitettu sekajätevesille mukaan lukien WC-vedet, ja
niissä puhdistus perustuu mikrobien ja saostuskemikaalien yhteistyöhön. Mikrobit käyttävät
biologista ainesta, fosforia ja typpeä ravintonaan, jonka jälkeen jäljelle jäänyt fosfori vielä
saostetaan jätevedestä kemiallisesti. Apuaineina käsittelyssä käytetään tavallista ilmaa
(= mikrobien käyttövoima) sekä saostuskemikaalia, kuten rautaa tai alumiinia. Puhdistamot
sopivat pieneen tilaan ja soveltuvat useimmille vaikeillekin tonteille.

BIO -pienpuhdistamo on tarkoitettu yhden tai muutaman perheen (1-15 asukasta)
kaikkien talousjätevesien käsittelyyn. Laite sopii omakotitalokohteisiin, joissa asutaan
jatkuvasti tai muihin kohteisiin, joissa on vesi-WC ja joissa oleskellaan melko
säännöllisesti. BIO -pienpuhdistamo sopii eri tyyppisille tonteille, mutta erityisesti tiheään
asutuille alueille, pienille tai kallioisille tonteille sekä alueille, joissa maaperäkäsittely on
hankalaa toteuttaa vaikkapa veden huonon imeytymisen vuoksi. BIO -pienpuhdistamo on
kompakti paketti, joka on helppo asentaa pieneen tilaan. BIO ei tarvitse erillisiä
sakokaivoja, keskuksen asennuksia tai kemikaalinannostuksia. BIO myös sulautuu
ympäristöönsä lähes täydellisesti.
Pienpuhdistamolla varmatoimisuutta vuosikymmeniksi
BIO -pienpuhdistamo on valmistettu lasikuidusta ja se on rakenteeltaan erittäin luja,
yksinkertainen ja helppohoitoinen. Puhdistamo sisältää samassa kompaktissa paketissa
saostussäiliön, monilokeroisen prosessisäiliön, kemikaalinannostuksen sekä sähkö- ja
ohjauskeskuksen.
Liikkuvia tai sähköisesti ohjattavia osia ei reaktoreissa ole. Järjestelmän liikkuvien sekä
sähköisten osien määrä on minimoitu; liikkuvia osia on kahdessa uppopumpussa veden ja
palautuslietteen siirtoon, saostuskemikaalin annostelupumpussa sekä ilman syötössä
tarvittavassa ilmakompressorissa. Fosforin saostuksessa tarvittavan kemikaalin säiliö on
sijoitettu ohjauskeskuksen yhteyteen puhdistamon kannen alle erilliseen kuivaan tilaan.

Varmatoimisen käsittelyn perusta on jatkuvatoiminen mekaanis-biologis-kemiallinen
puhdistustekniikka, jossa jätevettä voidaan puhdistaa koko ajan ympäri vuorokauden.
Jätevesi, josta on ensimmäisen vaiheen saostustilassa eroteltu suuri osa kiinteästä
aineksesta, puhdistetaan aluksi biologisesti, kun vettä ja sen sisältämiä mikrobeja
ilmastetaan. Mikrobit hajottavat ilman avustuksella biologisen aineksen vedeksi ja
hiilidioksidiksi. BIOn biofilmi- tai biosuodin-prosessissa on useita kantoaineella
täytettyjä lokeroita, joissa vesi puhdistuu vähitellen ja vaiheittain. Kuhunkin lokeroon
muodostuu luontaisesti erilaiset puhdistusolosuhteet, ja mikrobit erikoistuvat hoitamaan
hieman erilaista puhdistustehtävää. Ensimmäinen vaihe käsittelee aina likaisinta tulevaa
vettä. Viimeiseen vaiheeseen tullessaan vesi on jo valmiiksi hyvinkin puhdasta, mutta
viimeinen osasto vielä viimeistelee veden ympäristölle purkukelpoiseksi.

Monivaiheisuuden ja eri lokeroiden erilaisen mikrobikannan vuoksi puhdistamo sietää hyvin
vaihtelevia olosuhteita. Mikrobit viihtyvät ja pysyvät hyvin elossa kantoaineessa pitkiäkin
aikoja – loma-aikaan jopa viikkoja - ilman lisäravintoa. Prosessi myöskin käynnistyy
uudelleen nopeasti, koska kantoaine pitää mikrobitoiminnot aktiivisina tehokkaammin kuin
tavallisen panospuhdistamon aktiiviliete-prosessi.
Jätevesiasetuksen täyttyminen
BIO -pienpuhdistamolla
saavutetaan helposti jätevesiasetuksen mukaiset puhdistusvaatimukset. Orgaanisen aineksen osalta saavutetaan
puhdistustehokkuus yli 90 %, kokonaisfosforin osalta yli 85 % ja kokonaistypen osalta yli
40%. Fosforin poisto on toteutettu kemiallis-biologisella puhdistuksella, jolloin biologisesti
puhdistuu 30-70 % fosforista, loppuosa fosforista puhdistetaan kemiallisella saostuksella.

Helppo asentaa
Pienpuhdistamossa suunnittelu- ja
asennusvirheiden mahdollisuus on
mitätön, koska pienpuhdistamossa
maalajeilla tai maaperän korkeuseroilla ei ole puhdistamon toiminnan kannalta merkitystä. Putkikaltevuuksien laskennassa
riittää, että puhdistetun lähtevän veden putki on korkeammalla kuin veden purkupiste.
Puhdistamo voidaan asentaa myös kohteisiin, joissa maaperä on savinen tai puhdistamon
läheisyydessä on suojeltavia vesialueita. Puhdistamo on nopea ja helppo asentaa sekä
maisemoida pieneen tilaan: tulevan veden- ja puhdistetun veden liitokset viemäriputkeen ja
sähköliitos ohjauskeskukseen tehdään asennuksen yhteydessä. BIO- pienpuhdistamossa
keskus- ja kemikaalinannostus ovat kiinteä kokonaisuus pakettia, eikä maanpäällisiä
ympäristöä rumentavia rakenteita tarvita. Olemme helpottaneet asennusta myös siten, että
kaikki puhdistamon omat sähköiset komponentit – kuten pumput - on valmiiksi kytketty ja
sähköistetty.
Olennaiset huoltotoimet
Olennaiset pienpuhdistamon
tarvitsemat huoltotoimenpiteet
ovat kemikaalisäiliön täyttö 3 - 6
kuukauden välein sekä saostussäiliön lietteen tyhjennys keskimäärin 2 kertaa vuodessa. Hyväkuntoinen ja säännöllisesti tyhjennetty saostussäiliö
edesauttaa takaamaan järjestelmän parhaan toimivuuden. BIO-pienpuhdistamon omistaja voi
solmia vuosi- tai vastaavan sopimuksen paikallisen loka-autoyrittäjän kanssa.
Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai saneeraaminen vaatii erillisen luvan kunnan rakennusviranomaiselta. Uudisrakentamisen yhteydessä lupa ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn
yhteydessä. Pelkän jätevesijärjestelmän kunnostukseen sovelletaan toimenpidelupa- tai
ilmoituskäsittelyä. Käytännössä luvan saannin ehtona on asetuksen mukaisen jätevesisuunnitelman esittäminen. Jätevesisuunnittelijoita voi tiedustella kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

WATMAN BIO PÄHKINÄNKUORESSA – UPOTA ja UNOHDA (*)

Pieni tilankäyttö
Pienin tilankäyttö
Helppo asentaa
Helpoin asentaa
Sopii ympäristöön
Sulautuu ympäristöön lähes täydellisesti

☐
☒
☐
☒
☐
☒

BIO sisältää kaiken talousjätevesien puhdistuksessa tarvittavan samassa kompaktissa paketissa:
sakokaivon, bioreaktorin, ohjauskeskuksen sekä kemikaalin annostuksen. BIO soveltuu myös
alueille, joissa pohjavesi on lähellä pintaa tai joissa maaperä on savinen ja vettä läpäisemätön. BIO
ei vaadi suurta määrää maa-aineksia tai maisemointia, sillä vain kansi jää näkyviin. Kaikki sähköiset
komponentit, kuten pumput ja kompressori, on valmiiksi kytketty ja sähköistetty. BIO on lähes
äänetön, koska laitteet on sijoitettu eristetyn kannen alle. BIOssa käytetty biosuodatinperiaate on
hajuttomampi kuin perinteinen panosaktiivilieteprosessi.
Ei pohjavettä pilaavaa vaikutusta, ei pihaa rumentavia keskuksia tai säiliöitä, vähemmän vaivaa ja
kustannuksia.
(*): Vaatii kuitenkin huolto- tai tarkastustoimia 3-6 kuukauden välein.

☐
☒

Luja ja turvallinen rakenne
Lujin ja turvallisin rakenne

BIO on valmistettu teollisesti muovista tai erittäin vahvasta lasikuidusta, jota
Suomen luonto ja ilmasto eivät voi tutkimusten mukaan hajottaa sadassakaan vuodessa.
[Myös parhaat ja kalleimmat purjeveneet valmistetaan lasikuidusta.] Säiliölle annetaan
mekaaninen lujuus- ja vuotamattomuustakuu kymmeneksi (10) vuodeksi. Kansi voidaan lukita,
jolloin asiattomilla ja vaikkapa lapsilla ei ole pääsyä puhdistamoon. Muiden komponenttien kuin
säiliön osalta takuu on kaksi vuotta. Useissa pienpuhdistamoissa käytetään kemikaalin annostukseen letkupumppua, jossa letku on kuluva osa. Letku tulee vaihtaa jopa vuoden välein. Muista pienpuhdistamoista
poiketen BIOn magneettitoimisen pumpun vaihtokalvon kestoikä on helposti 10-15 vuotta.

☐
☒

Toimii panoksittain
Toimii jatkuvasti

BIO on markkinoilla olevista laitteista ainoa tukkeutumaton koko ajan toimiva jatkuvatoiminen pienpuhdistamo, johon ei vaihdeta kulutusmateriaaleja. Panostoimisista pienpuhdistamoista poiketen pH pysyy vakiona, eikä ajoittaista pH-säätöä vaadita.

☐
☒

Hyvä puhdistustulos
Paras puhdistustulos

BIOlla puhdistettu vesi on riittävän puhdasta normien täyttämiseksi, eikä mitään jatkopuhdistusta tai
maahanimeytystä tarvita. Pelkän vakiolaitteen puhdistusteho täyttää annetut viranomaisvaatimukset.
BHK-poistuma
Fosforin poistuma
Fosforin poistuma ilman kemikaalia
Typen poistuma
Kiintoaineen poistuma

Vaade 90 %
Vaade 85 %
Ei vaadetta
Vaade 40 %
Ei vaadetta

—
—
—
—
—

BIO tyypillisesti 95-98 %
BIO tyypillisesti 90-95 %
BIO tyypillisesti 30-80 %
BIO tyypillisesti 60-80 %
BIO tyypillisesti 95-97 %

Kansi on valmiiksi eristetty, joten lämpöä ei karkaa ja BIO toimii hyvin myös
talviolosuhteissa.

Sietää vaihtelua veden virtaamassa
Sietää paljon vaihtelua veden virtaamassa

☐
☒

Monivaiheinen biologinen prosessi puskuroi tehokkaasti veden laadun ja määrän vaihtelut.
Haluttu puhdistustulos saavutetaan jatkuvalla kuormituksella 30-100 % sekä hetkellisellä
kuormituksella 120-150 %. Kantoaineeseen sitoutuneen biofilmin ansiosta prosessi käynnistyy
nopeasti myös useamman viikon käyttökatkoksen jälkeen, ja laitteella saavutetaan silloinkin
paras mahdollinen keskimääräinen puhdistustulos.
BIOn mukana voidaan toimittaa ns. kuivattu täsmäbakteerikanta, joka avustaa puhdistamon oman bakteerikannan nopeassa käynnistymisessä, pitää sakosäiliön hajut kurissa sekä pienentää muodostuvaa lietemäärää.
Täsmäbakteerit ovat vaarattomia ja edullisia käyttää, ja niitä voidaan lisätä jäteveden joukkoon myös
säännöllisesti kuukausittain.

Tekniikka on todettu hyväksi
Tekniikka on todettu parhaaksi

☐
☒

Bioclere –tuotemerkillä laitteita on asennettu Suomessa noin 3000 kappaletta sekä maailmanlaajuisesti noin
10000 kappaletta. BIOssa käytetään samaa bioreaktoriteknologiaa kuin moderneilla kunnallisilla
jätevedenpuhdistamoilla. BIOlle on haettu CE-sertifikaattia EN 12566-3 mukaan – VTT ja Suomen ympäristökeskus vahvistavat BIOn tehon standardoiduissa olosuhteissa.

Helppo käyttää ja huoltaa
Helpoin käyttää ja huoltaa

☐
☒

BIOssa ei ole tyhjennettäviä jätesäkkejä, lietepatjoja tai suodatusmassoja. Normaalit käyttötoimenpiteet ovat
kemikaalin lisäys ja sakosäiliön tyhjennys muutaman kerran vuodessa. BIO on automaattinen ja selkeä.
Mutkikasta ohjaavaa logiikkaa ei tarkoituksella ole, ja sähköiset osat voidaankin tarvittaessa korvata tavallisilla
sähkömiehen mukanaan kuljettavilla varaosilla. Vähemmän vaivaa, huolta ja kustannuksia — myös vuosien
kuluttua.

Kokonaisuutena edullinen
Kokonaisuutena edullisin

☐
☒

BIO on erittäin helppo asentaa ja se mahtuu pieneen tilaan - halkaisija on vain 1500
mm, korkeus 2100 mm ja paino vain noin 350 kg - ja se voidaan asentaa
paikoilleen yksinkertaisella nostokalustolla. Kaikki laitteen tarvitsemat komponentit,
kuten pumput, on valmiiksi asennettu ja sähköistetty eli ylimääräisiä säiliö-, keskustai kaapeliasennuksia ei tarvita. Fosforin poisto-ominaisuus on laitteessa vakiona,
joten asennuksessa ei tarvita myöskään lisäannostusyksiköitä. Fosfori poistetaan
aluksi mekaanisesti ja biologisesti, jonka jälkeen vielä kemiallisesti. Tämän
monivaiheisen puhdistuksen ansiosta tarvittava saostuskemikaalin määrä samoin
kuin sakkamäärä pienenevät. Ainoana pienpuhdistamona BIO ei muodosta
biologista jälkilietettä, koska mineralisoitumisaste on noin 95 %. Maasuodattamoista poiketen
BIO ei vaadi maaperän imeytyskokeita, suuria määriä maa-aineksia tai maa-ainesten siirtoa eikä
myöskään maisemointia. BIOn tarvitsema sähköenergiamäärä on keskimäärin 2 kWh vuorokaudessa — rahallisesti 60-80 euroa vuodessa. Kemikaalin annostukseen tarvitaan rauta- tai
alumiinisuolaa 100-200 grammaa vuorokaudessa — rahallisesti 50-100 euroa vuodessa.
Sakokaivon tyhjennykseen tulee varata 50-100 euroa vuodessa.
VÄHEMMÄN VAIVAA, HUOLTA JA KUSTANNUKSIA.

Kysymys: Mitä arvelet
tämän maasuodattamon
maiden uusimisen
tulevan maksamaan 10
vuoden välein?
[ Vastaus: Noin 5000
euroa]

BIO sisältää paljon
tuotekehitystyötä luonnon
ja meidän kaikkien eduksi.

Malli

Paino
[kg]

Halkaisija
(D) [mm]

BIO 1

350

1620

2100

1100

1820

BIO 2

420

1920

2100

1100

1820

Pääkeskussulake
[A]

Kapasiteetti
[l/vrk]

Asukasvastineluku
[hlöä]

1*230

1*10

1000

5-7

1*230

1*10

2000

10-15

Korkeus Tulo D110 Poisto D110 Sähkö
(H) [mm] (H1) [mm] (H2) [mm]
[V]
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