
Perinteisen kesämökin 
jätevesiasiat on yleensä helppo 
hoitaa kuntoon. Tontti ja 
lähivedet pysyvät siisteinä 
edullisillakin ratkaisuilla. 

RiiRiittää, että vähäiset pesuvedet 
ohjataan hallitusti maaperään.

Kesämökin
PESUVEDET 

JA KUIVAKÄYMÄLÄT

        MÖKKILÄISEN MUISTILISTA
 

•• Tarkista kunnasta lupatarve ja määräykset. 
Ympäristönsuojelumääräyksistä selviää mm. kuinka 
kauaksi talousvesikaivosta ja vesistöstä 
jätevesijärjes-telmä tulee sijoittaa. Jätehuoltomääräyk-
sistä löytyvät kuivakäymälää ja käymälätuotoksen 
käsittelyä koskevat vaatimukset.
 

• Huomioi tontin maaperä, maanmuodot ja pohjave-
den pinnankorkeus, kun suunnittelet jätevesien käsitte-
lyä. Savisilla, märillä ja kallioisilla tonteilla jätevesien 
maahan imeyttäminen ei yleensä onnistu ja on mietit-
tävä muita ratkaisuja.

• Jos mökin varustetasoa on tarkoitus nostaa lähitule-
vaisuudessa, valitse jätevesijärjestelmä siten, että se on 
riittävä muutosten jälkeenkin.
 

• Saat lisämukavuutta mökille sisäkuivakäymälällä. 
Moderni ja hajuton ratkaisu ei tuo lisävaatimuksia pe-
suvesien käsittelylle ja on usein vesivessaa edullisempi 
toteuttaa. Kuivakäymälän takia mökkiä ei tarvitse pitää 
talvella lämpimänä.
 

• Kaikki järjestelmät tarvitsevat toimiakseen säännöl-
listä tarkkailua ja huoltoa. 
 

• Muista huolehtia talousvesikaivosta. Sekin tarvitsee 
ajoittain puhdistusta ja kunnostusta.

Huomioi ympäristö myös muussa mökkielämässä. Pese 
matot kuivalla maalla ja peseydy saunassa eikä järvessä. 
Käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita. Älä lannoita 
mökkipihaa vesirajaan asti.

PAIKALLISET 
MÄÄRÄYKSET 

OHJAAVAT MÖKKEILYÄ

www.kvvy.fi www.kvvy.fi

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä ohjataan 

talousjätevesiasetuksella (209/2011). Vähäiset 

jätevesimäärät on rajattu asetuksen ulkopuolelle. 

Vähäisetkään vedet eivät saa valua suoraan ve-

sistöön, vaan ne tulee johtaa hallitusti maaperään. 

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka pe-

rusteella on mahdollista arvioida ympäristöön 

kohdistuva kuormitus.

KKunnilla on paikallisia määräyksiä, jotka koskevat 

mm. jätevedenkäsittelyä, kuivakäymälöitä ja 

käymäläjätteen kompostointia. Ranta- ja pohjave-

sialueilla on yleensä tiukempia määräyksiä. 

Määräyksiä voi olla mm. ympäristönsuojelu-, jäte-

huolto- ja kaavamääräyksissä sekä rakennusjär- 

jestyksessä. Kunnat ovat usein määritelleet suo

jaetäisyyksiä, jotka ohjaavat jätevesijärjestelmän tai 

kuivakäymälän sijoittamista riittävän etäälle esi-

merkiksi talousvesikaivosta tai vesistöstä.

TEKIJÄT:

Oppaan on tehnyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-

distys ry. Opas on tehty yhteistyössä alueen kuntien kanssa 

osana Hämeen ja Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja 

ympäristökeskusten rahoittamaa jätevesineuvontahanketta.
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Perinteisillä kesämökeillä ei vesikalusteita 
yleensä juuri ole. Vesi tuodaan saunalle ja keit-
tiöön ämpärillä kantaen tai pienellä pumpulla. 
Syntyvien jätevesien määrä on vähäinen ja 
niiden käsitteleminen on helppoa ja edullista. 
Varsinaisia puhdistusvaatimuksia ei vähäisille 
vesille ole. Riittää, että ne imeytetään hallitusti 
maaperään.maaperään.

Pieneltäkin tuntuvat jätevesimäärät voivat vai-
kuttaa lähiympäristön tilaan ja kaivovesien  
laatuun. Järvessä ylimääräiset ravinteet 
heikentävät järven käyttökelpoisuutta mm. ui-
miseen ja kalastukseen. Asianmukainen 
jätevesien käsittely lisää mökin käyttömuka-
vuutta ja saa niin ympäristön kuin naapuritkin 
tyytyväisiksi!

Vesikalusteiden lisääntyessä kasvavat myös 
vaatimukset jätevesien käsittelyn suhteen. Tal-
vikäyttö tuo vielä omat haasteensa. Mökin 
suurin ympäristökuormitus tulee käymälätuo- 
toksista ja ne kannattaakin pitää erillään pe-
suvesistä. Kuivakäymälää käyttämällä voit hyö-
dyntää arvokkaat ravinteet lannoitteena 
omassa puutarhassa!

LISÄTIETOA 
Kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 

www.kvvy.fi/jatevesi

Käymäläseura Huussi ry

wwwww.huussi.net

Ympäristöhallinnon neuvontasivut 

www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Jos jätevesien käsittelyratkaisut mietityttävät, kannat-

taa kääntyä osaavan jätevesisuunnittelijan puoleen. 

Hämeessä ja Pirkanmaalla suunnittelijoiden yhteystie-

dot löytyvät helposti www.kvvy.fi/jatevesi/osaajia

SANGOLLA SISÄÄN – 
ÄMPÄRILLÄ ULOS

MÖKIN JÄTEVEDENKÄSITTELY VARUSTELUN MUKAAN



KESÄMÖKIN VÄHÄISTEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY KESÄMÖKIN KÄYMÄLÄVAIHTOEHDOT

Kivipesä

Saostussäiliö, imeytyskaivo ja imeytysputki


