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Pistohiekan kaava-alueen vesihuolto 
1. rakennusvaihe 

 

Tämä esiselvitys täydentää aiemmin laadittua Pistohiekan alueen vesihuollon yleissuunnitel-
maa, päiväys 26.11.2015 (Sito Oy). 

Kaava-alueen rakentaminen tulee todennäköisesti jakautumaan useaan vaiheeseen ja ensim-
mäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa 

• kortteli 4 (rakennusoikeus 500 k-m2) 

• kortteli 3, tontti 5 (rakennusoikeus 1 000 k-m2) 

• kortteli 7, tontti 1 (rakennusoikeus 1 000 k-m2) 

• Yhteensä 2500 k-m2. 

Yleissuunnitelman periaatteen mukaisesti voidaan arvioida ensimmäisen vaiheen vuodepaik-
kojen määräksi noin 80 ja vuorokausittaiseksi vedenkulutukseksi 6 400 l/d (= 6,4 m3/d). Koko 
alueen vuorokausikulutukseksi on arvioitu yleissuunnitelmassa 56 m3/d. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen asukasvastineluvun voidaan arvioida olevan noin 40. Kun jä-
tevedenpuhdistamon asukasvastineluku on alle 100, ei jätevedenpuhdistamolta yleensä vaa-
dita ympäristölupaa. Lupatarpeen arvioi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

Asukasvastineluku kuvaa yhden ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä jätevesi-
kuormitusta vuorokaudessa ja sitä käytetään kuvaamaan jätevedenpuhdistamon mitoitusta. 
Asukasvastineluku lasketaan yleensä puhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viik-
kokuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta.  

Harmaiden vesien käsittely maasuodattimessa 

Kaava-alueen vesihuolto on mahdollista toteuttaa järjestelmänä, jossa mustat (vesikäymä-
län) jätevedet erotellaan harmaista. Mustat vedet johdetaan jätevedenpuhdistamoon ja har-
maat esimerkiksi harmaavesisuodattimeen, josta ne puretaan maastoon. Harmaat vedet si-
sältävät paljon orgaanista ainesta, joka niistä on poistettava tehokkaasti ennen maastoon 
johtamista. WC:n huuhteluvedet muodostavat noin 30 % asutuksen kokonaisvedenkäytöstä, 
joten näin saadaan vähennettyä jätevedenpuhdistamolle kerättävän jäteveden määrä noin 
kolmannekseen koko jätevesimäärästä. Tällöin myös jätevedenpuhdistamon asukasvastine-
luku pienenee. 

Maasuodattimessa jätevesi puhdistuu painuessaan rakennetun suodatinkerroksen läpi. Tä-
män jälkeen puhdistunut jätevesi kootaan putkiston avulla ja johdetaan purkuojaan. Maa-
suodattamoiden käyttöikä on yleensä noin 20 vuotta, edellyttäen, että ne on suunniteltu oi-
kein ja saostuskaivojen säännöllisestä tyhjentämisestä on huolehdittu. Tämän jälkeen suo-
dattamo on kuitenkin uusittava, esimerkiksi rakentamalla se samalla kohdalle uudelleen. 

Harmaiden vesien käsittelylle maasuodattimessa tulee rakentaa erillinen harmaiden vesien 
viemäröinti, jonka avulla harmaat vedet johdetaan maasuodattimeen. Harmaiden vesien vie-
märöinnin voidaan arvioida olevan sama kuin yleissuunnitelmassa esitetty jätevesiviemä-
röinti. Tällöin kaivantoon asennetaan vesijohdon ja hulevesiviemärin lisäksi kaksi viemäriput-
kea, toinen harmaille vesille ja toinen jätevesille.  
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Maasuodatin voidaan rakentaa moduuleista, jolloin sen tilantarve on pienempi. Maasuodat-
timen tilantarve moduuleista rakennettaessa kaava-alueen harmaiden jätevesien käsittele-
miseksi on arviolta noin 1500 m2. Ensimmäisen vaiheen maasuodattimen tilantarve on arvi-
olta noin 200 m2. Maasuodatinta voidaan laajentaa alueen rakentumisen edetessä. Vaihtoeh-
tona voi myös olla rakentaa useampi maasuodatin. Maasuodatin tulee sijoittaa pohjavesialu-
een ulkopuolelle. 

Kustannusarvio 

Yleissuunnitelmassa on käsitelty Pistohiekan vesihuollon vaihtoehdot: 

• vedenhankinta ja jätevesien puhdistus paikallisesti (kustannusarvio noin 680 000 €, 
alv 0%) 

• alueen liittäminen kunnan vesihuoltoverkostoon (kustannusarvio noin 1 300 000 €, 
alv 0%). 

Ensimmäisessä vaiheessa tulee rakennettavaksi pohjavedenottamo, siirtovesijohto, jäteve-
denpuhdistamo ja mahdollinen maasuodatin sekä alueen sisäinen verkosto rakennettaville 
kiinteistöille saakka. Sisäisestä verkostosta rakennetaan linja 2 ja linja 3 tontille 7 saakka. 

Jätevedenpuhdistamon puhdistusteho huomioiden, prosessisäiliöiden on hyvä olla saman 
kokoisia. Ohjaustekniikka, sähkökeskus, ohjelma, kemikaalinsyöttö ja pumput hankitaan en-
simmäisessä vaiheessa, vaikka jätevedenkäsittely on aluksi pientä. Myöhäisemmässä vai-
heessa puhdistamoon lisätään säiliö / säiliöitä, jotka varustetaan pumpuilla.  

Kalvotekniikalla (MBR-tekniikka) varustettua jätevedenpuhdistamoa ei ole saatavilla paketti-
ratkaisuna. Kalvotekniikalla toimivat jätevedenpuhdistamot suunnitellaan erikseen kohteen 
mukaan. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty 1. rakennusvaiheen kustannusarviot. Kustannusarvioihin 
on laskettu rakennusosien lisäksi työmaa- ja tilaajatehtävät. 

 Kaikkien jätevesien käsit-
tely panospuhdistamossa 

alv 0% 

Jätevesien käsittely pa-
nospuhdistamossa ja har-
maiden vesien käsittely 
maasuodattimessa 

alv 0% 

Kaava-alueen sisäinen verkosto 150 000 € 180 000 € 

Vedenottamo, jätevedenpuhdistamo 375 000 € 300 000 € 

Maasuodatin - 70 000 € 

Yhteensä 525 000 € 550 000 € 

Vaihtoehtojen kustannusarviossa ei ole merkittävää eroa. Mikäli harmaat vedet käsitellään 
erillisessä järjestelmässä, tarkoittaa tämä useampaa huoltokohdetta ja yleensä suurempia 
elinkaarikustannuksia. 

Tässä esiselvityksessä esitetyt ratkaisut ja kustannukset ovat alustavia ja vaativat lisäselvityk-
siä sekä tarkempia suunnitelmia kaava-alueen vesihuollon toteuttamiseksi. 

 


