
SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2020   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103249  tuotetieto  –  1

Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla
Jita Oy

RT 103249
613.2 Talo 2000

tuotetieto
kesäkuu 2020

1 (2)

SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2020   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

Vuonna 2017 uusittu lainsäädäntö luo puitteet jätevesien käsit-
telylle haja-asutusalueilla. Suurimmalla osalla kiinteistöistä ei 
ole mahdollisuutta liittyä viemäriverkostoon, jolloin kiinteistö-
kohtainen jätevesijärjestelmä on ainoa vaihtoehto. 
Jita Oy on johtava suomalainen jätevesijärjestelmien valmistaja 
ja markkinoija.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU  
JA RAKENTAMINEN

Jätevesijärjestelmän rakentaminen vaatii aina luvan viranomaisel-
ta. Kun rakennetaan uutta, tarvitaan rakennuslupa, ja kun saneera-
taan vanhaa järjestelmää, tarvitaan toimenpidelupa. Luvansaannin 
edellytyksenä on asianmukainen suunnitelma tehtävistä toimen-
piteistä. Aina ensin tulee kuitenkin selvittää, onko kunnalliseen 
jätevesiviemäriin liittyminen mahdollista.

Järjestelmän valinta

Järjestelmän valintaan vaikuttavat monet asiat. Kiinteistön käyttö-
tarkoitus ja siellä syntyvien jätevesien laatu ja määrä määrittelevät 

osaltaan järjestelmän tyypin. Lisäksi asiaan vaikuttavat tontin olo-
suhteet, esimerkiksi etäisyydet vesistöön, tontin rajaan ja kaivoon 
sekä maaperän laatu. 
Pohjavesialueilla tai niiden lähistöllä vaatimukset ovat usein tiu-
kempia.

Jätevesien käsittelyyn liittyvät vaatimukset

Tarkemmat kuntakohtaiset vaatimukset jätevesien käsittelylle löy-
tyvät paikallisista ympäristönsuojelumääräyksistä. Eroja eri kuntien 
välillä on, niin olosuhteissa kuin vaatimustasoissakin. Tarkemmat 
vaatimukset kannattaa siis aina tarkistaa paikalliselta viranomai-
selta.

Suunnittelu

Ammattimaisia, jätevesiasioihin perehtyneitä suunnittelijoita toi-
mii ympäri Suomea. Puolueettomat suunnittelijat tuntevat paikal-
liset jätevesijärjestelmän valintaan ja toteutukseen liittyvät erityis-
piirteet sekä tuntevat alan ammattilaiset.
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JITA-JÄTEVESIRATKAISUT,  
JÄRJESTELMÄTYYPIT

Maaperäkäsittely

Yleisimmin käytetty järjestelmätyyppi 
omakotitaloille on maaperäkäsittely. Jita 
valmistaa omakotitalojen jätevesille kol-
meosastoisia sakosäiliöitä, joiden tilavuus 
on 2500 l ja 3500 l. Niiden perään rakenne-
taan imeytys- tai suodatuskenttä. Haasta-
vampiin olosuhteisiin on saatavana myös 
lukuisia erikoisratkaisuja, kuten pieneen 
tilaan mahtuvat moduulikentät, tasaisille 
tonteille tarkoitetut pumppuratkaisut sekä 
suuremman kapasiteetin järjestelmät.
Oikein rakennettuna ja käytettynä maa-
peräkäsittelyn elinikä on n. 20 - 30 vuotta. 
Jätevesien maaperäkäsittely on kaikissa 
muodoissaan huoleton ja helppohoitoi-
nen ratkaisu jätevesien käsittelyyn. Aino-
ana huoltotoimenpiteenä on sakosäiliön 
lietteen tyhjennys imuautolla 1 - 2 kertaa 
vuodessa käytöstä riippuen.

Erillisviemäröinti

Kaikilla kiinteistöillä kaikkien jätevesien 
johtaminen samaan järjestelmään ei ole 
luvallista tai mahdollista. Tällaisissa tapauk-
sissa on yleistä rakentaa erillisviemäröinti, 
jossa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja 
harmaat vedet sakosäiliön kautta maape-
räkäsittelyyn tai muuhun olosuhteisiin so-
veltuvaan jälkikäsittelyyn. Erillisviemäröinti 
on yleistä esimerkiksi ranta-alueilla.
Jitan tuotevalikoimaan kuuluu umpisäiliö, 
jonka tilavuus on 5200 l ja kahden säiliön 
yhteen kytkettynä mallina 10400 l, joka 
soveltuu suuremman kapasiteetin vaati-
mille kohteille. Harmaille vesille on tarjolla 
kaksiosastoinen sakosäiliö, jonka tilavuus 
on 1500 l. Sakosäiliön perään on olemassa 
useita eri jälkikäsittelyvaihtoehtoja.
Erillisten säiliöiden lisäksi Jita Oy valmistaa 
myös Kombi-yhdistelmäsäiliötä. Kombi 
sisältää sekä umpisäiliön wc-vesille että 
kaksi sako-osastoa harmaille vesille. Kombi 
on erinomainen ratkaisu esimerkiksi ahtai-
siin olosuhteisiin. Yhtä säiliötä käytettäessä 
säästetään myös asennuskustannuksissa. 
Lisäksi valikoimaan kuuluu turvetäyttei-
nen Harmaavesisuodatin, joka soveltuu 
myös kaikkein haastavimpiin olosuhteisiin 
ja korvaa imeytys- tai suodatuskentän sekä 
on erittäin kompaktin kokoinen.

Kemik-panospuhdistamo

Jita Kemik -panospuhdistamo on sopiva 
ratkaisu silloin, kun omakotikiinteistön olo-
suhteet ovat sellaiset, että maaperäkäsitte-
lyä ei pystytä rakentamaan tilanpuutteen 

tai muiden tekijöiden vuoksi. Tämä biolo-
gis-kemiallinen puhdistamo sopii pieneen 
tilaan ja on helppo asentaa. Puhdistamo on 
käytössä edullinen ja sen tekniset ratkaisut 
on tehty luotettavuuden ja hyvien puhdis-
tustulosten ehdoilla. 

Kesämökkien ja saunojen 
järjestelmät

Vesijohdottomilla mökeillä ja saunoilla 
vedenkäyttö on yleensä vähäisempää ja 
tällöin jätevesien käsittelyyn riittävät pie-
nemmät järjestelmät. Jitan valikoimaan 
kuuluvat saunakaivot ja imeytyspaketit ve-
sijohdottomille saunoille ja mökeille. 
Lisäksi on saatavana maan päälle tai osit-
tain maan alle asennettava harmaavesi-
suodatin, joka tarjoaa edullisen ja helposti 
asennettavan ratkaisun haastaviin olosuh-
teisiin.

LAATU JA YMPÄRISTÖ

Jita Oy:n toiminnalle on myönnetty ISO 
9001 ja ISO 14001 -laatu- ja ympäristöser-
tifikaatit. Jitan valmistamille tuotteille on 
myönnetty avainlippumerkin käyttöoikeus 
merkkinä kotimaisesta tuotteesta.
Jita Oy:n valmistamat kolmeosastoiset sa-
kosäiliöt on varustettu CE-merkillä.
Jita Oy:n valmistamilla säiliöillä on 10 vuo-
den tiiviystakuu. 


