
Opas haja-asutusalueen 
jätevesiratkaisuihin 

Tunnista kiinteistösi jätevesiratkaisujen korjaus- ja muutostarpeet

Omakotiliitto

Puolueetonta ja  
intressivapaata 

tietoa!



Rakentajan muistilista
Mikäli aiot rakentaa kiinteistölle uuden jätevesijärjestel-
män tai laajentaa tai tehostaa vanhaa, toimi näin:

1. Selvitä ensin kunnan viranomaisilta, voiko kiinteistön 
lii� ää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Myös 
yhteinen viemäröin�  alueella tai naapurien kanssa 
saa� aa olla mahdollista.

2. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestel-
mään, kanna� aa hankkia Fisen rekisterissä oleva 
pätevä suunni� elija. 

3. Kiinteistönomistajan vastuulla on varmistaa, e� ä

a) suunni� elija on selvi� änyt kunnasta jätevesijär-
jestelmälle asetetut vaa� mukset

b) suunnitelmassa on perustellus�  selvite� y, e� ä 
esite� y ratkaisu täy� ää vaa� mukset

c) suunnitelmassa on esite� y jätevesijärjestelmän 
käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis 
nouda� amaan

4. Hae kunnan rakennusvalvonnasta lupa järjestelmän 
tehostamiselle tai uuden rakentamiselle. Liitä hake-
mukseen suunnitelma ja muut tarvi� avat asiakirjat.

5. Kun kunta on myöntänyt luvan, on aika pyytää 
useampia tarjouksia lai� eistosta ja urakasta. Naapu-
reiden keskinäinen yhteistyö voi olla eduksi urakka-
tarjouksia pyyde� äessä.

6. Rakentamisen valvonta on tärkeää. Huolehdi, e� ä 
rakentamisen vaiheet sekä käytetyt materiaalit kirja-
taan rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

7. Voit myös valokuvata työn eri vaiheet. Tietojen tal-
lennus on tarpeen järjestelmän käytössä ja huollos-
sa. Niistä on myös hyötyä omistajien mahdollises�  
vaihtuessa.

8. Jos rakentamista ei voida toteu� aa suunnitelman 
mukaan, sovi muutoksista rakennusvalvontaviran-
omaisen ja suunni� elijan kanssa. Huolehdi, e� ä 
suunni� elija tekee muutokset suunnitelmaan.

9. Muista pyytää käy� ö- ja huolto-ohje ja huolehdi 
järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollos-
ta. Huoltopalveluja voi kysyä myös laitetoimi� ajilta, 
koulutetuilta LVI-liikkeiltä sekä kiinteistöalan valvon-
ta- ja huoltoyrityksiltä.

Milloin jätevesijärjestel-
män kunnostustoimenpi-
teitä ei tarvita?
• Jos kiinteistön rakennuslupa on myönne� y vuonna 

2004 tai sen jälkeen, kiinteistön jätevesijärjestelmä 
on nykyvaa� musten mukainen.

• Jos kiinteistö on viemäriverkostossa tai se aiotaan 
lii� ää viemäriverkostoon.

• Jos kiinteistöllä on jo säännökset täy� ävä jätevesijär-
jestelmä.

• Jos omistaja on syntynyt 9.3.1943 tai ennen (kaikkien 
asunnon hal� joiden tulee täy� ää ikävaa� mus).

• Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Milloin jätevesijärjestel-
mä täytyy kunnostaa?
Rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai 
merestä tai vedenhankinnan pohjavesialueella

• Jätevesijärjestelmä on kunnoste� ava 31.10.2019 
mennessä.

• Kunta voi myöntää poikkeusluvan hakemuksen pe-
rusteella viideksi vuodeksi kerrallaan, jos:

• jätevesien määrä on huoma� avan pieni tai
• kustannukset ovat kohtuu� omia kiinteistön 

omistajalle.

Rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä 
eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesi-
alueella

Jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa suuren remon� n 
yhteydessä, mikäli kyseessä on 
• Vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilait-

teistoa koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, 
jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan 
korjataan.

• Rakennuksen rakentamiseen verra� avissa oleva ra-
kennuslupaa edelly� ävä korjaus- ja muutostyö.

• Tässä tapauksessa ei ole poikkeamismahdollisuu� a.
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Jätevesienkäsittelyn eri vaihtoehdot

Kiinteistön lii� äminen vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon on pääsääntöises�  pakollista, mikäli kiinteis-
tö sijaitsee kunnanvaltuuston hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja kiinteistössä on vesikäymälä. 
Kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää kuitenkin tarvitaan, jos rakennusta ei liitetä jätevesiviemäriverkostoon. 
Lii� ymisvelvoite on voimassa, mikäli jätevesiverkkoon liite� ävä kiinteistö sijaitsee herkällä alueella, jolla on kun-
nostuksen aikaraja voimassa
Jätevesien käsi� ely haja-asutusalueilla voidaan teknises�  toteu� aa useilla eri prosesseilla ja amma�  mainen 
suunni� elija osaa au� aa valitsemaan kiinteistölle parhaiten sopivan menetelmän. Tavallisimmat menetelmät ovat 
umpisäiliö, maahanimeytys, maasuoda� amo ja laitepuhdistamot. 

Umpisäiliö

Jäteveden kerääminen umpisäiliöön 
ei ole varsinaises�  käsi� elymene-
telmä, vaan jäteveden varastoin� a 
poiskuljetusta ja muualla tapahtuvaa 
käsi� elyä varten. Menetelmä edellyt-
tää hyvin suurta säiliökokoa ja usein 
tapahtuvaa tyhjennystä, mikäli kaikki 
talouden jätevedet viemäröidään 
umpisäiliöön.

Umpisäiliö saa� aa kuitenkin käytän-
nössä olla ainoa vaa� mukset täy� ävä 
viemäröin� ratkaisu pilaantumiselle 
herkillä alueilla, joilla on erityisiä 
ympäristönsuojelumääräyksiä tai 
rakennusjärjestyksiä. 

Umpisäiliö on investoin� na edulli-
sempi, mu� a suunni� eluvaiheessa 
tulee tarkas�  laskea tyhjennystar-
peen määrä ja siitä aiheutuvien 
kustannusten suuruus. Suunni� e-
lussa tulee myös varmistaa, e� ä 
säiliön tyhjentäminen on mahdollista 
kaikkina vuodenaikoina. 

Kuivakäymälä

Kuivakäymälätyyppejä on lukuisia eri 
tavoin toimivia. Osa soveltuu käytet-
täväksi ainoastaan erillisissä ulkokäy-
mälärakennuksissa, osa lämmitetyis-
sä sisä� loissa ja jotkin molemmissa. 
Kuivakäymälän valintaan vaiku� aa 
oleellises�  käymälän käy� äjämäärä ja 
� la, johon käymälä asennetaan. 

Uudisrakennukseen voidaan suun-
nitella kuivakäymälälle � la halutun 
laitetyypin mukaan. Vanhassa talossa 

käymälälaite on vali� ava olemassa 
olevien � laratkaisujen perusteella. 
Toisaalta lisä� laa voi rakentaa van-
haankin taloon.

Maahanimeyttämö

Maahanimey� ämö hyödyntää 
maaperän ominaisuuksia jäteveden 
käsi� elyssä. Se voidaan rakentaa 
joko kaivamalla imeytysojasto tai 
leveämpi, useammista imeytys-
putkista koostuva imeytysken� ä. 
Rakennetyypin valinta riippuu 
rakennuspaikan pinnanmuodoista ja 
rakentamistavasta. 

Maahanimeytyksessä jätevesi johde-
taan maassa olevaan jakokerrokseen 
asennetuista imeytysputkista maa-
han. Jätevesi painuu koh�  pohjavet-
tä ja samalla suoda� uu kulkiessaan 
maakerrosten läpi. Kun vesi saavut-
taa pohjaveden pinnan, se alkaa kul-
keutua pohjaveden mukana. Jätevesi 
voi sekoi� ua pohjaveteen kokonaan 
tai osi� ain tai se voi kulkea jonkin 
verran kerrostuneena pohjaveden 
kanssa.

Maasuodattamo

Maasuoda� amo sopii kiinteistöille, 
joilla maahanimey� äminen ei ole 
mahdollista esimerkiksi maaperän 
savisuuden vuoksi. Maasuoda� a-
mossa jätevesi johdetaan jakoker-
rokseen asennetuista imeytysput-
kista erityiseen suoda� nkerrokseen, 
joka voi olla suoda� nhiekkaa tai 
tehdasvalmisteista suoda� nmateri-

aalia tai molempia. Suoda� nkerrok-
sen alapuolella on kokoomakerros 
ja kokoomaputket, joista suodate� u 
jätevesi johdetaan purkupaikkaan, 
esimerkiksi avo-ojaan.

Moduuli ja 
kasettiratkaisut

Jätevesien maaperäkäsi� ely voi-
daan toteu� aa myös moduuli- tai 
kase�  ratkaisuna. Moduulit korvaa-
vat tavanomaisen jakokerroksen 
ja toimivat suoda� nhiekan ohella 
biologisen prosessin pieneliöstön 
kasvualustana. Moduulien tarkoitus 
on myös levi� ää jätevesi tasaises�  
suodatusalueelle. Suoda� nkase� t 
korvaavat tavanomaiset imeytysput-
ket ja imeytyskerroksen. Suoda� nka-
seteista jätevesi valuu varsinaiseen 
suoda� nkerrokseen.

Laitepuhdistamo

Laitepuhdistamot ovat kokonaan tai 
pääosin tehdasvalmisteisia jäteve-
den käsi� elylai� eita, joiden toimin-
taperiaate on tavallises�  biologis-ke-
miallinen. 

Ammatti  taitoinen suunnit-
telija osaa valita erilaisista 
toteutusvaihtoehdoista 
kunkin kiinteistön ominais-
piirteisiin toimivimman 
ratkaisun.
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Kiinteistön sijainti vesistöön ja 
pohjavesialueeseen nähden

Vesistö

Vesistöllä tarkoitetaan vesilain mukaan järveä, lampea, jokea, 
puroa ja muuta luonnollista vesialue� a sekä tekojärveä, ka-
navaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialue� a. Vesistönä 
ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähde� ä. Norolla tarkoite-
taan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue 
on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jat-
kuvas�  virtaa ve� ä eikä kalankulku ole merki� ävässä määrin 
mahdollista. Vesistöä koskevia vesilain säännöksiä sovelletaan 
myös mereen eli Suomen aluevesiin ja talousvyöhykkeeseen. 

Pohjavesialue

Pohjavedellä tarkoitetaan maa- tai kallioperässä olevaa ve� ä. 
Pohjavesi on maaperän huokoset ja kallioperän halkeamat yh-
tenäises�  täy� ävää ve� ä, joka liikkuu painovoiman vaikutuk-
sesta. Pohjave� ä on maaperässä maanpinnan topografi asta ja 
geologisista tekijöistä riippuen vaihtelevalla syvyydellä lähes 
kaikkialla. Pohjave� ä esiintyy irtaimen maaperän lisäksi myös 
kallioperässä, jossa se on varastoituneena kallion rakoihin.

SYKE 2005-12-19 

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ,  

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE JA PÄIVÄKIRJA 

Huom. Ohje ja päiväkirja on laadittu järjestelmälle, johon kuuluu saostussäiliö ja maasuodattamo. Jos nykyiseen 

järjestelmään kuuluu vain saostussäiliö (saostuskaivo), poistetaan maasuodattamoa koskevat kohdat. 

Varoitus: Saostussäiliöön (saostuskaivoon) tai sen osaan, pumppaamoon tai muuhun jätevesikaivoon taikka -

altaaseen ei saa mennä ilman asianmukaista suojavarustusta. Jätevedestä irtoaa metaania ja muita vaarallisia 

kaasuja, jotka voivat olla hajuttomia ja näkymättömiä ja jotka tainnuttavat nopeasti.  

 
Selvitys jätevesijärjestelmästä 

1. Kiinteistön 
omistaja tai 
haltija 

Nimi 
       

Osoite 
       

Postinumero ja postitoimipaikka 

       

Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite 

       
       

2. Kiinteistön 
tiedot 

Osoite 
       

Kylä 
Tila ja RN:o Tilan pinta-ala m2  

       
              

Kiinteistön käyttötarkoitus: 

 Vakituinen asunto  

 Loma-asunto, käyttöaste        kk/vuosi 

 Muu, mikä?        

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset: 

 asuinrakennus   sauna  

 aitta  
 muu, mikä?       

Talousveden hankinta: 

 vesihuoltolaitoksen (kunnan tai yksityisen) vesi  

 oma vedenottokaivo  rengaskaivo 

 
 porakaivo 

 muu, mikä?        

 Talousvesi johdetaan käyttöön paineellisena (esim. pumppaamalla) 

 Talousvesi kannetaan kaivosta 

Huom. Ohje ja päiväkirja on laadittu järjestelmälle, johon kuuluu saostussäiliö ja maasuodattamo. Jos nykyiseen 

iliö (saostuskaivo), poistetaan maasuodattamoa koskevat kohdat.

Varoitus: Saostussäiliöön (saostuskaivoon) tai sen osaan, pumppaamoon tai muuhun jätevesikaivoon taikka -

altaaseen ei saa mennä ilman asianmukaista suojavarustusta. Jätevedestä irtoaa metaania ja muita vaarallisia 

kaasuja, jotka voivat olla hajuttomia ja näkymättömiä ja jotka tainnuttavat nopeasti. 

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Sähköpostiosoite

Tila ja RN:o Tilan pinta-ala m2

Kiinteistön käyttötarkoitus:

kk/vuosi

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset:

sauna 

muu, mikä?

Talousveden hankinta:

vesihuoltolaitoksen (kunnan tai yksityisen) vesi 

rengaskaivo

porakaivo

Talousvesi johdetaan käyttöön paineellisena (esim. pumppaamalla)

etaan kaivosta

Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje ja päiväkirja 

vuosi          

1. Jätevesijärjestelmän käyttöön, hoitoon, huoltoon ja 
tarkastuksiin kuuluvat toimenpiteet 

kuukausi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Vesimittarin lukema (litraa tai m3)  merkitään 
ylös kerran kuukaudessa (ohje 1).                         

2. Vedenkulutus (litraa tai m3) kuukauden ai-
kana (ohje 2).                         

3. Saostussäiliön (saostuskaivon) tiiviyden 
tarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 3).     

4. Saostussäiliön (saostuskaivon) tyhjennys 
kaksi kertaa vuodessa (ohje 4).     

5. 
Saostussäiliön (saostuskaivon) lietekerty-
mien poistaminen tyhjennysten yhteydessä 
(ohje 5). 

    

6. 
Saostussäiliön (saostuskaivon) sisäpintojen 
tarkastus ja vuotavien kohtien korjaus tyh-
jennysten yhteydessä (ohje 6). 

    

7. 
Saostussäiliön (saostuskaivon) sisäpuolisten 
laitteiden huuhtelu ja kuntotarkastus tyhjen-
nysten yhteydessä (ohje 7). 

    

8. Saostussäiliön (saostuskaivon) täyttö vedel-
lä tyhjennysten jälkeen (ohje 8).     

9. Puhdistamoalueen yleistarkastus kaksi ker-
taa vuodessa (ohje 9).  

    

10. 
Kuivatuksen ja pintavesien johtamisen toi-
mivuuden tarkastus kaksi kertaa vuodessa 
(ohje 10). 

    

11. Viemäriputkilinjojen maastotarkastus kaksi 
kertaa vuodessa (ohje 11).     

12. 
Jätevesijärjestelmään kuuluvien kaivojen 
tarkastukset kaksi kertaa vuodessa ja puh-
distukset tarvittaessa (ohje 12). 

    

13. 
Jakokaivon virtauksen säätölaitteiston toimi-
vuuden tarkastus kaksi kertaa vuodessa 
(ohje 13). 

    

14. Purkuputken toiminnan ja purkupaikan tar-
kastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 14).     

15. Puhdistetun jäteveden aistinvarainen laatu-
arvio kaksi kertaa vuodessa (ohje 15).     

16. Vesi- ja viemärikalusteiden toimivuuden 
tarkastus kaksi kertaa vuodessa (ohje 16). 

    

17. Imeytysputkien toiminnan tarkastus kerran 
vuodessa (ohje 17).   

Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus luokitt elee 
pohjavesialueen vedenhan-
kintakäytt öön soveltuvuuden 
ja suojelutarpeen. Parhaillaan 
on käynnissä luokitt elun uu-
distaminen, jonka aikana sekä 
uudet ett ä vanhat luokitukset 
ovat voimassa.

Tarvitt aessa omasta ELY-kes-
kuksesta saa lisäti etoja 
luokitustyön laajuudesta ja 
etenemisestä. Osasta poh-
javesiluokassa 3 olevista 
kiinteistöistä korjausvelvoite 
siirtymäajan puitt eissa pois-
tuu uuden luokitt elun myötä. 

Karttapalvelu
Tutustu kar� apalvelun avulla oman kiinteistösi sijain� in suhteessa vesistöön tai pohjavesialuee-
seen. Kar� apalvelun linkin löydät Omako� liiton ko� sivuilta osoi� eesta www.omako� lii� o.fi /
jatevesineuvonta. Kar� apalvelussa näkyvä vaaleanpunainen täy� öväri kertoo suuntaa antavan 
kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoi� amasta 100 metrin etäisyydestä, mu� a yksi� äista-
pauksissa tapauskohtainen tarkastelu tulee tehdä maastossa. Kar� apalvelussa on myös nähtä-
vissä luokitellut pohjavesialueet, joka kerrotaan viole� lla täy� övärillä.

Jätevesiselvitys
Jokaisella kiinteistöllä pitäisi löytyä jätevesiselvitys. Selvi-
tyksessä kuvataan kiinteistöllä oleva jätevesijärjestelmä 
rii� ävän tarkas�  niin, e� ä sen perusteella voidaan arvi-
oida, kuinka paljon jätevedet kuormi� avat ympäristöä 
ja täy� yvätkö säädetyt käsi� elyvaa� mukset. Selvitys on 
säilyte� ävä kiinteistöllä ja tarvi� aessa esite� ävä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen on sisället-
tävä
• � edot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijär-

jestelmän osien ja purkupaikan sijainnista ja
• arvio muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta 

perusteluineen.

Selvitys on tarkoite� u niin yksinkertaiseksi, e� ä valtaosa 
kiinteistön omistajista voi tehdä sen itse. Selvityksen 
tekemiseksi voi olla kuntakohtaises�  ohjeita ja lomakkei-
ta. Selvitys on oltava kaikilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat 
vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella ja 
joilla syntyy jätevesiä.

Esimerkkejä selvityksen sisällöstä
• Kiinteistön sijain�  (pohjavesialue, etäisyys vesistös-

tä…)
• Kiinteistön käy� ötarkoitus (vakituinen asunto, va-

paa-ajan asunto, maa� la…)
• Kiinteistön käy� äjien määrä
• Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, joissa muodos-

tuu jätevesiä
• Miten talousvesi tulee kiinteistöön? (kunnallinen 

vesijohto tai vastaava, kaivo, kantovesi)
• Mitä jätevesiä kiinteistöllä syntyy? (vesikäymälä, 

suihku, pesuvedet, muut jätevedet…)
• Käymälätyyppi

• Vesikäymälävesien käsi� elytapa
• Muiden jätevesien käsi� elytapa
• Talousjätevesijärjestelmän sijain�  kiinteistöllä
• Kuvaus jätevesijärjestelmän osista ja purkupaikasta 

(umpikaivo, saostuskaivo, purkuoja…)
• Arvio jätevesien määrästä
• Umpikaivon tyhjennysväli, saostuskaivon lie� eiden 

tyhjennysväli ja � eto, kuka tyhjentää

Jokaisella kiinteistöllä
pitää olla jätevesiselvitys, 
vaikka kiinteistön jäte-
vesijärjestelmä ei vaati si 
kunnostustoimenpiteitä.
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Kevennyksiä
lainsäädäntöön
Uusi� u lainsäädäntö toi tarvitun muutoksen korjausvel-
voi� eeseen poistaen aikarajaan sidotun korjausvelvoit-
teen ei herkillä alueilla olevilta kiinteistöiltä. 

Herkillä alueilla (100 metriä vesistöstä tai pohjavesialueel-
la) sijaitsevien kiinteistöjen osalta taas voidaan hakea 
poikkeamislupaa, jos jätevesien määrä on huoma� avan 
pieni tai kustannukset ovat kohtuu� omia kiinteistön omis-
tajalle.

Puolueetonta neuvontaa
Omako� lii� o tarjoaa neuvontaa niin puhelimitse kuin 
sähköises� kin. Paikalliset neuvontahankkeet tekevät 
kiinteistökäyntejä ja au� avat näin kiinteistönomistajaa 
kartoi� amaan jätevesijärjestelmän � lanteen.

Omako� liiton neuvonnan yhteys� edot löydät 
osoi� eesta www.omako� lii� o.fi /jatevesineuvonta.

Vesihuoltotulkki on Suomen ympäristökeskuksen palvelu, 
jonka avulla kulu� aja saa ehdotuksen kiinteistölle parhai-
ten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsi� ely-
vaihtoehdoista. www.ymparisto.fi /vesihuoltotulkki

Jätevesien haitat 
ympäristölle
Haja-asutusalueelta pääsevät jätevedet likaavat enim-
mäkseen ihmisten omaa lähiympäristöä. Ne voivat pilata 
pohjaveden ja tehdä kaivoveden käy� ökelvo� omaksi. Jos 
jätevedet johdetaan vesistöön tai ne pääsevät valumaan 
sinne ojia pitkin, vesistön veden laatu saa� aa heiketä ja 
samalla sen arvo ja käy� ökelpoisuus vähetä. Vesistöön 
kohdistuvasta fosforikuormituksesta reilu kymmenesosa 
on Suomessa peräisin haja-asutuksesta. Typpikuormituk-
sesta haja-asutuksen osuus on noin neljä prosen�  a.

Jätevedessä esiintyvät, ihmisestä peräisin olevat taudin-
aiheu� ajat saastu� avat huonos�  käsiteltynä kaivo- ja 
pohjavesiä. Myös niiden kulkeutuminen uimavesiin tulee 
estää. Huonos�  hoide� u jätevesien käsi� ely pilaa siis 
ensisijaises�  jokaisen omaa lähiympäristöä.

Luonnon vesien rehevöityminen johtuu lisääntynees-
tä ravinteiden määrästä ja tärkeimmät rehevöitymistä 
aiheu� avat ravinteet ovat typpi ja fosfori. Vesistön rehe-
vöityminen johtaa runsaiden leväesiintymien yleistymi-
seen, muutoksiin eliöyhteisöissä ja kalastossa sekä pohjien 
happikatoon.

Muista hyödyntää
koti talousvähennys!

Jätevesijärjestelmän 
rakentaminen haja-asu-
tusalueella oikeutt aa 
koti talousvähennykseen 
työn osalta. 

Koti talousvähennys on 
enintään 2 400 euroa 
vuodessa, joten puolisot 
voivat saada yhteensä 
4 800 euron vähennyksen.

Kuvat: Kuvatoimisto Vastavalo.
Kartt akuva sekä selvityslomake: Suomen ympäristökeskus SYKE. 




