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Suomen Vesiyhdistys ry:n Hajavesihuoltojaosto teki syyskuussa 2019 ammatillisen opintomatkan 
Ruotsiin saaden pari päivää rautaisannoksen hajajätevesien käsittelyä, talousveden hankintaa ja 
energiakaivoja hengästyttävällä 11 ruotsalaisen asiantuntijan seminaariohjelmalla. 

Matkan teki poikkeuksellisen monipuoliseksi huikea 18-hengen osallistujaryhmä: Suomalaisia 
asiantuntijoita oli 10:sta eri työnantajan organisaatiosta yhdistysaktiivien lisäksi. Ryhmässä oli sekä
jätevesi- että talousvesihuollon ammattilaisia mm. viranomais-, tutkimus-, suunnittelu- ja 
neuvontaorganisaatioista. 

Ryhmä odottelemassa laivaan pääsyä Turun satamassa (kuva Erkki Santala).

Hajajätevesistä ja ravinteiden talteenotosta 
Ensimmäisen matkapäivän aamupäivän seminaari järjestettiin Sveriges lantbruksuniversitetin 
(SLU) isännöimänä. Yliopiston ympäristöalan insinööritieteiden osasto tutkii professori Björn 
Vinneråsin johdolla mm. jäteveden kastelukäyttöä, biohiiltä jäteveden käsittelyssä sekä lietteiden 
hygienisointia. Yksi pitkäaikainen tutkimusteema on vessajakeiden erotteluun pohjautuva 
ravinteidenkierrätys. Tohtoriopiskelija Prithvi Simha perehdytti kuulijat virtsan ravinteiden 
talteenottoon. Haihdutukseen perustuvalla menetelmällä 200 litraa nestettä tiivistetään 12 kiloon 
kuiva-ainetta ja samalla saadaan myös arvokas typpi talteen yli 90 %:sti. Menetelmää on testattu 
myös Suomessa kahdessa pilothankkeessa: MORTTI-hankkeessa Porin Prikaatin harjoitusalueella
ja Nutricity-hankkeessa Tampereen Hiedanrannassa. 



SLU:N pihalla (kuva Erkki Santala).

Ruotsin hajajätevesilainsäädännöstä oli kiinnostavaa kuulla Margareta Lundin Ungerilta, Havs- och
vattenmyndighetenistä. Ruotsissa on yleisellä tasolla oleva ympäristönsuojelulaki (miljöbalken), 
joka kieltää ympäristön pilaamisen. Lisäksi on ohje, jota paljolti noudatetaan soveltamisessa. 
Miljoonalla ruotsalaisella on kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä ja näistä kohteista noin 700 000
on vesivessa. Joka kolmannella on jätevedenkäsittelynä pelkkä primäärikäsittely, eli sakokaivo, 
joten tekemistä riittää Ruotsissakin. Käsittelyvaatimukset ovat tiukemmat kuin Suomessa, 90 % 
BOD ja 70 % P, ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla 90 % BOD, 90 % P ja 50 % N. 
Saneerausaste on 2-3 % vuodessa, mitä ei pidetä riittävänä. Siksi valvontaa ollaan tehostamassa 
ja luvitusta (prövning) ollaan kehittämässä. Ruotsissakin pidetään puutteena valtakunnallisen 
jätevesijärjestelmiä koskevan tietojärjestelmän puuttumista ja vajetta ollaan paikkaamassa ICT-
hankkeella. Myös naapurimaassa asiantuntijat ovat olleet median ja populaaripolitiikan 
riepoteltavana, argumenteilla liian kovista vaatimuksista, luonnollisen ravinteiden pidättymisen 
unohtamisesta ja vertaamisesta yhdyskuntajätevesiin. 

Ruotsissa toimii yritys nimeltä VA Guiden, jonka toimintaa esitteli Björn Eriksson. Yrityksellä on 230
jäsenkuntaa, joille VA Guiden tarjoaa mm. asiantuntijatukea, koulutusta ja keskustelualustoja. 
Kaikille avoimilla sivuilla on puolueetonta ja yhdenmukaisesti kuvattua tietoa markkinoilla olevista 
jätevesijärjestelmistä ja palveluntarjoajien yhteystietopankki. Mielenkiintoista oli kuulla, että 
Ruotsissa kaivinkoneyritykset tekevät paljon myös jätevesijärjestelmien suunnittelua. Ruotsissa ei 
ole suunnittelijoiden sertifiointia kuten Suomessa FISE, mutta osallistumista suunnittelijakurssille 
pidetään esillä. 

Myös Upsalan kunnan ympäristönsuojelutoimen Oscar Rosales uppoutui hajajätevesiin, sillä 
Upsalassa on noin 12 000 kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää, joista 10 000:ssa käsitellään 
vesikäymälän jätevettä. Järjestelmien luvitukseen käytetään 2500 työtuntia vuodessa, valvontaan 
2000 tuntia ja lausuntoihin 200 tuntia. Valvontasuunnitelmassa kunta on jaettu riskiperusteisesti 
alueisiin, joita käydään systemaattisesti läpi, tarkempaa valvontaa tehdään noin 400-500 
kohteessa vuosittain. Mielenkiintoista on, että umpisäiliötä ei suositella etenkään kaikille jätevesille,
sillä tyhjennyksestä aiheutuvalla rekkarallilla on haitallisia ympäristövaikutuksia. Yleisin uusi 
käsittelyjärjestelmä on maaimeytys. Mielenkiintoinen - joskin hieman ikävä aihe - oli 



ympäristöviranomaisten henkisen jaksamisen venyminen. Asiakaskohtaamisissa viranomaisille 
vuodatetaan elämän ongelmia ja tämä painotaakka lisää työn kuormittavuutta. 

Opintomatkan ensimmäisen päivän päätti kenttävierailu
FANNin suodatinmoduuleilla toteutettuun kohteeseen. 
FANNin edustaja Kent Zachari kertoi, että konferenssi-
keskuksen jätevedet johdetaan 32 m3 saostussäiliön kautta
maasuodattamoon, jossa on 96 imeytysmoduulia. Yrityksen
myynnistä noin 95 % on yksittäisten talouksien jätevesien
käsittelyjärjestelmiä; vastaavia suuria kohteita ja
yhteiskäsittelyjärjestelmiä on vähemmän. Myyntiedustajan
näkemyksen mukaan haasteena on olemassa olevien
järjestelmien käyttö ja huolto – arviolta noin kymmenesosa
käsittelyjärjestelmistä ei toimi kuten pitäisi. 

Varsinainen kenttäretki toteutettiin maisemalliselle
maaseudulle Eskilstunaan. Advanced Aerobic Technology
Sweden AB (A2T) on spin-off -yritys, joka on perustettu
kaupallistamaan vuodesta 1998 toiminutta lietteenkäsittelyä.
Anna Calo esitteli hygienisointimenetelmää, joka perustuu
mustien jätevesien erotteluun ja lietteen ilmastukseen. Laitos
kokoaa koulun vessavedet 40 vakuumikäymälästä sekä
keräilyyn liittyneiden mökkiläisten vessajätökset 25 kunnan
alueelta. Mökkiläisten ravinneluovutuksessa käsittelyyn
saapuu kesäkaudella 800-1500 isoa ämpäriä viikossa.
Roskien poiston jälkeen lietettä ilmastetaan siten, että
lämpötila nousee 55 ºC asteeseen 10 tunniksi ja liete
hygienisoituu. Lopputuotteena on kahvia muistuttavaa nestemäistä ravinneliuosta, jossa myös hiili 
on tallessa. A2T kehittää prosessia skaalaten sitä pienempään, konttimittakaavan yksikköön, jota 
voidaan hyödyntää mm. katastrofialueilla. Tekniikkaa on viety myös Boliviaan 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyyn, mutta vastaavaa kiinnostusta ei ole 
Ruotsissa, sillä lopputuotteen käsittelyyn liittyy rajoituksia. 

Fann-tuotteiden esittelyä, Kent 
Zachari (kuva Erkki Santala).

Eskilstunassa A2T-yrityksen keräämiä käymäläjätepönttöjä (kuva Erkki 
Santala).



Pohjavesi ja kaivot 
Suomalaisen GTK:n vastinpari on Sveriges geologiska undersökning (SGU), josta alustuksen 
pitivät Mattias Gustafsson ja David Eveborn. Ruotsin 10 miljoonasta asukkaasta noin 8,7 miljoonaa
on liittynyt keskitettyyn talousvesihuoltoon, lopuilla on kiinteistökohtainen vedenhankinta. Kaivoista 
noin 150 000 on porakaivoja. Ruotsissa on ollut vuodesta 1976 lähtien laki, joka velvoittaa kaivon 
poraajia ilmoittamaan talousvesiporakaivot ja energiakaivot kansalliseen rekisteriin. Suurimman 
osan tiedoista SGU:hun toimittavat porakaivoyrittäjien etujärjestöt Geotec ja Avanti. Rekisterissä 
on noin 660 000 kohdetta ja näistä yli 65 % on energiakaivoja. Täydennyksiä vanhojen kaivojen 
osalta tulee edelleen. Kohteiden sijaintitiedot ovat saatavilla yleisillä nettisivuilla, mutta kaivoveden 
analyysitiedot eivät ole julkisia. SGU kuitenkin kerää myös laatutietoa, ja noin 45 000 kaivosta on 
vedenlaatutietoa koottuna. Pohjaveden suojelua ajatellen SGU julkaisee ohjeita, joissa esim. 
mainitaan suositus olla imeyttämättä jätevettä, mikäli maakerroksen paksuus pohjaveteen on 
vähemmän kuin 1 metri. SGU tuottaa myös tietoa ”normikaivon” poraussääntöihin sekä rengas- ja 
lähdekaivoja koskien, kuin myös kuukausittaisen pohjavesitilanteen erikseen pienille ja suurille 
vesimuodostumille. 

Ruotsin ruokaviraston Livsmedelsverketin edustaja Christina Lantz tiesi kertoa että Ruotsissa on 
2000 rekisteröityä kunnallista vesilaitosta ja 3600 muuta rekisteröityä vesilaitosta (98/83/EC), sekä 
noin 450 000 yksityistä talousvesikaivoa. Kaivojen määrä on samaa luokkaa kuin Suomessa. 
Livsmedelsverket tekee paljolti samantyyppistä opastusta, kuin SYKE Suomessa. He tuottavat 
ohjeistusta esim. oikean kaivonpaikan etsinnästä ja vedenlaadusta, ja uusi ohjeistus on tulossa 
kesällä 2020. He myös opastavat kaivonomistajia laajasti esim. ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta ja sinilevän haitoista sekä siitä, mitä tulee tietää ostaessaan talon, jossa on 
kiinteistökohtainen vedenhankinta. 

Porakaivot ja maalämpö 
Dominika Rydel Ruotsin kaivoporausyrittäjien edunvalvontajärjestö Sveriges Avanti-Borrare 
Föreningistä kertoi, miten talousvesikaivoja ja energiakaivoja poraavat yritykset ovat 
järjestäytyneet. Yhdistyksiä on tällä hetkellä kaksi, mutta nämä ovat päättäneet yhdistää 
toimintansa uuteen BorrFöretagenyhdistykseen, joka tulee edustamaan reilua 100 
porakaivoyritystä Ruotsissa. Yhteensä yrityksiä on noin 180, joten kaikki eivät tule olemaan uuden 
yhdistyksen jäseniä. Avantilla on jäsenenä 35 yritystä. Ruotsissa porakaivoyrittäjien tulee huolehtia
yritys- ja henkilökohtaisen pätevyyden osoittavasta sertifioinnista sekä huolehtia 5 milj.kr 
ympäristövakuutuksesta. Poraamista koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tiedot kohteista 
toimitetaan SGU:lle, teknisiin menetelmiin on olemassa ohjeistustasoinen linjaus. Ruotsissa 
porataan vuodessa noin 25 000 kohdetta, joista noin 6 000 on talousvesikaivoja. Avanti on mukana
eurooppalaisen CEN-standardin valmistelussa, joka koskee sekä talousvesi- että energiakaivoja. 
Avanti on järjestänyt jo 30 vuoden ajan ammattilaisille suunnatun seminaarin, 
Brunnsborrardagenin, johon myös suomalaiset toimijat ovat tervetulleita. Seuraavan kerran 
seminaari järjestetään syksyllä 2020. 



Maalämpöratkaisuiden markkinatilanteesta alustuksen piti Martin Forsén NIBE Climate 
Solutionsilta. Ilmastomuutoksen hillintään tähtäävät poliittiset toimet sekä asenneilmapiirin muutos 
ovat vaikuttaneet maalämpöratkaisujen markkinatilanteeseen. Suomessa ja Ruotsissa markkinoita 
ei ole ohjattu taloudellisilla tuilla, mutta muualla Euroopassa tilanne on toinen. Esimerkiksi 
Ranskassa vähävarainen talous voi saada maalämpöjärjestelmän eurolla. Uudisrakentamisen 
kohteita ohjaa kansallinen rakennuslainsäädäntö ja Ruotsissa 90 % uusiin kohteisiin asennetaan 
jonkin tyyppinen lämpöpumppu. Lämpöpumppujen tilastoinnissa tulee huomioida se, että mukaan 
laskentaan tulevat myös ilmalämpöpumput silloin, kun niitä käytetään lämmitykseen eikä 
jäähdytykseen. Energiakaivojen poraaminen pohjavesialueilla on säädeltyä Ruotsissa, tietyillä 
vyöhykkeillä kiellettyä. Järjestelmien legionella-riskiä ei pidetä erityisenä huolenaiheena, mutta 
esiintymistä seurataan, ja ehkäisyyn etsitään muita keinoja kuin lämpötilan nosto.

A20T:n edustaja Anna Calo selostaa systeemiä (kuva Erkki Santala)


