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ALKUSANAT

Suomen lähes puoli miljoonaa vapaa-ajan asumiseen käytettävää rakennusta muodostavat 
merkittävän kansallisvarallisuuden. Niiden olemassaolo vaikuttaa suomalaisten lomanviet-
toon erityisesti kesällä, mutta yhä enenevässä määrin myös muina vuodenaikoina. Perinteis-
ten vaatimattomasti varusteltujen ja luonnonläheisten mökkien rinnalle ja niitä korvaamaan 
on rakennettu korkeatasoisia vapaa-ajan asuntoja, jotka soveltuvat myös kakkosasunnoiksi. 
Tässä julkaisussa käytetään kaikista eri talvikäytössä olevista vapaa-ajan rakennustyypeistä 
nimitystä talvimökki. Myös vanhoja mökkejä saneerataan ja varustetaan mahdollistamaan 
oleskelu ja asuminen kylmänä vuodenaikana. Silloin lisääntyy mökkien lämmittäminen käytön 
väliaikoinakin, millä halutaan varmistaa vesijohtojen ja vesilaitteiden ehjänä pysyminen sekä 
sisätilojen kosteusolosuhteiden hallinta.

Talviaikaisen lämmityksen lisääntyminen huonosti eristetyissä mökeissä aiheuttaa merkittävää 
energiankulutusta myös käytön väliaikoina ja sähkön huipputehon tarve kasvaa. Lämmityk-
sestä huolimatta riskit vesijärjestelmien toimivuudessa eivät kuitenkaan poistu kokonaan, 
vaan vaurioita voi syntyä esimerkiksi pitkien sähkökatkosten takia. Toisaalta vesihuollossa 
ja etenkin jätevesien käsittelyssä jo pelkkä jaksottainen käyttö ja pitkät käyttämättömät ajat 
aiheuttavat ongelmia. 

Käytännön ongelmana on nimenomaan mökkeihin sopivan vesihuoltojärjestelmän puuttumi-
nen. Seurauksena on tekniikaltaan ylimitoitettuja, omakotitalotasoisia vesihuoltojärjestelmiä. 
Niiden toimivuus mökkikäytössä on epävarmaa ja käyttökuntoisena pitämisestä aiheutuva 
energiantarve on kohtuuton, jos mökin varsinainen käyttöaika on lyhyt.

Tässä raportissa tarkastellaan vesihuoltojärjestelyjä talvikäyttöön tarkoitetuissa mökeissä. 
Tietoja ryhdyttiin hankkimaan ”Pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja 
maaseutuasunnoille – PAVE” -nimisessä hankkeessa, joka oli osa ympäristöklusterin tutki-
musohjelmassa vuosina 2006–2009 rahoitettua ”Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus – VAPET” 
-yhteistutkimushanketta.

VAPET-yhteistutkimuksessa oli mukana seitsemän tutkimusorganisaatiota: Suomen ympä-
ristökeskus SYKE, Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tilastokeskus sekä TTS- 
tutkimus, jonka edustaja toimi myös hankkeen koordinaattorina. Ohjausryhmässä oli hank-
keesta vastaavien tahojen lisäksi edustajia ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousminis-
teriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi yliarkkitehti 
Anne Jarva ympäristöministeriöstä. VAPET-hankkeen loppuraportti ”Vapaa-ajan asumisen 
ekotehokkuus” valmistui maaliskuussa 2010 ja ympäristöministeriö julkaisi sen Suomen ym-
päristö -julkaisusarjassa, nro 6/2010.

Merkittävä osa PAVE-hankkeen rahoituksesta katettiin SYKEn toimintamenorahoituksella, 
mutta ympäristöklusterirahoituksen lisäksi myös maa- ja metsätalousministeriön maaseudun 
tutkimus- ja kehittämismäärärahoista myönnettiin hankkeelle rahoitusta vuonna 2006. 

Hankkeen toteutuksen vastuuhenkilönä Suomen ympäristökeskuksen vesivarayksikössä oli 
johtava asiantuntija Erkki Santala. Muut SYKEssä työhön osallistujat olivat tutkija Sanna Vieno-
nen, suunnitteluinsinööri Toivo Lapinlampi sekä yli-insinööri Klaus Munsterhjelm. Hankkeen 
monissa vaiheissa  oli ulkopuolisena konsulttina mukana lvi-insinööri Heikki Reijonen. Hän 
oli aiemmin laatinut loma-asuntojen vesihuollosta ja erityisesti niiden pakkaskestävyydestä 
useita tässä yhteydessä hyödynnettyjä idearaportteja ja taustaselvityksiä. Hankkeen moninaisia 
esivaiheita kuvataan tarkemmin luvussa 2.
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Tekijät toivovat, että tässä julkaisussa esitettyjä ideoita, ohjeita ja menettelytapoja hyödynne-
tään ja jalostetaan edelleen niin laite- ja mökkivalmistajien kuin itse mökkiläistenkin toimesta. 
Ajatusten jatkokehittelyä onkin tehty jo ennen tämän raportin julkaisemista uudessa yhteis-
työhankkeessa ”Ekotehokkaan loma-asumisen tuotteistaminen – EkoLATu”. Tämän raportin 
tekijöiden tavoitteena on ollut tuottaa tietoa, joka edesauttaa luonnonläheisen vapaa-ajan 
vieton jatkumista tulevaisuudessakin ekologisesti kestävällä tavalla Suomen tuhansilla mö-
keillä myös kylminä vuodenaikoina. 
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1    Johdanto

Suomalaisten kesämökeistä suurin osa on 
rakennettu nimensä mukaiseen käyttöön, 
kesäisen vapaa-ajan viettopaikoiksi. Useim-
pien varustetaso ja myös lämmöneristyksen 
taso on sen mukainen, melko vaatimaton. Ny-
kyisin mökeillä kuitenkin vietetään lomia ja 
viikonloppuja muinakin vuodenaikoina. Kun 
vanha mökki kunnostetaan ja varustetaan 
nykyvaatimukset täyttäviksi, voi varsinkin 
vesihuollollisen varustetason kohottamisesta 
aiheutua mukavuuden parantumisen ohella 
myös ongelmia. 

Mukavuussyistä ja vesilaitteiden jäätymi-
sen estämiseksi sähköverkkoon liitetyissä 
mökeissä pidetään usein peruslämmitys pääl-
lä myös silloin, kun mökillä ei asuta. Lämmi-
tys lisää tietysti käyttökustannuksia, mutta ne 
ollaan monesti valmiita maksamaan. Vaikka 
mökin omistajalla riittäisi maksuhalukkuut-
ta, voi tulevaisuudessa energialaitoksen 
kyky toimittaa riittävästi lämmityssähköä 
joutua koetukselle.  Suuren osan talvesta 
tyhjillään olevien mökkien jatkuva sähköläm-
mitys on myös epäekologista, koska kovim-
pien pakkasten aikana tarvittava huipputeho 
tuotetaan valtakunnan sähköverkkoon sellai-
silla voimalaitoksilla, joiden käyttöä pyritään 
muulloin välttämään niiden suurten ympä-
ristöpäästöjen takia. 

 Jotta jatkuvaa lämmitystä ei tarvittaisi, 
olisi mökit suunniteltava ja rakennettava 
sietämään pakkasta. Tämä edellyttää myös 
vesihuoltojärjestelyjen olevan pakkasta kes-
täviä. Mökin pakkaskestävällä vesihuollol-
la tarkoitetaan sellaista järjestelmää, joka 
mahdollistaa veden oton, sen johtamisen ja 
käytön sekä viemäröinnin ja jätevesien kä-

sittelyn toimimisen talvellakin ilman mökin 
pitämistä kokonaan lämmitettynä sen ollessa 
tyhjillään. Vaikka mökkiä ei käytettäisikään 
talvella, vesihuoltojärjestelmän pakkaskes-
tävyys mahdollistaa mukavan kesäkäytön 
jatkamisen pitkälle syksyyn tai aloittamisen 
varhain keväällä.

Tällaisen järjestelmän aikaansaamiseen on 
periaatteessa kaksi tapaa. Jos vesijohdot ja 
-laitteet sijoitetaan sopivasti, ne voidaan pitää 
sulana hyvällä eristyksellä ja kohdekohtaisel-
la lämmityksellä tai lämmittämällä vain pien-
tä osaa rakennuksesta, ei kaikkia huonetiloja. 
Toinen, sähkökatkosten kannalta varmempi 
vaihtoehto on tyhjentää kaikki vesikalusteet 
ja putket vedestä aina pois lähdettäessä siten, 
että sisälämpötilan laskeminen miinukselle ei 
vaurioita järjestelmää. Tyhjentämisen ja uu-
delleen käyttöön ottamisen tulee tällöin olla 
hyvin yksinkertaista ja nopeaa. 

Jätevesien määrä lisääntyy ja niiden 
käsittely muuttuu vaativammaksi, kun 
vedenkäyttölaitteiden määrä lisääntyy. Ve-
sihuoltovarusteisen mökin jätevesipäästöjen 
tulee täyttää vuoden 2004 alussa voimaan tul-
leen ja vuonna 2011 muutetun talousjätevesi-
asetuksen vaatimukset. Jätevesien käsittely 
on talvikäyttöisellä mökillä haastavampaa 
kuin ympärivuotisen asunnon yhteydessä, 
koska puhdistamon kuormituksessa voi olla 
jopa kuukausien katkoja. Lisää vaikeuksia ai-
heutuu kylmistä olosuhteista. Pakkaskestävä 
ja ympäristöystävällinen vesihuoltojärjestel-
mä on helpoin toteuttaa silloin, kun mökkiin 
ei tehdä vesikäymälää, vaan käytetään jotakin 
kuivakäymälätyyppiä. 
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Talvella käyttökuntoinen vesihuoltojär-
jestelmä voidaan toteuttaa monen tasoisena. 
Yksinkertaisimmillaan järjestelmä muodos-
tuu perinteisestä ulkokäymälästä sekä käyt-
töveden kantamisesta sisään ja likaveden 
viemisestä ulos esimerkiksi kompostoriin. 
Järjestelmä voidaan kehittää omakotitalota-
soiseksi vastaamaan niitä vaatimuksia, joita 
ahkera talvikäyttäjä mökilleen asettaa. Pak-
kasta kestävästä järjestelmästä on hyötyä 
myös sähkökatkon sattuessa. Kovalla pakka-
sella sattuvan sähkökatkon aikana normaa-
listi lämpimänä pidetyn mökin sisälämpötila 
voi nopeasti laskea pakkasen puolelle ja aihe-
uttaa vaurioita. Mökin omistaja saattaa huo-
mata ne vasta useiden viikkojen kuluttua 
mökille tullessaan.

Tässä PAVE-hankkeen (Pakkaskestävän 
vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- 
ja maaseutuasunnoille) loppuraportissa 
käytetään pakkaskestävästä vesihuoltojärjes-
telmästä kokonaisuutena nimitystä ”talvimö-
kin vesihuolto”. Sillä tarkoitetaan erilaisista 
yhteensopivista elementeistä rakentuvaa ko-
konaisuutta, joka sisältää vapaa-ajan asunnon 
(=mökin) vedenhankintajärjestelyn putki-
neen ja laitteineen, rakennuksen sisäisen 
vesijohto- ja viemäriputkituksen sekä niihin 
kuuluvat laitteet ja kalusteet, jätevesien käsit-
telyjärjestelmän ja käymäläratkaisun niihin 
mahdollisesti liittyvine palveluineen. Talvi-
mökin vesihuoltojärjestelmä kattaa käsitteenä 
kaikki mökin eri käyttötarpeet ja käyttötilan-

teet. Se voi myös sisältää erilaisia mukavuus-
tasoja, joita on mahdollista muuttaa mökin 
käytön muuttuessa. Järjestelmä voidaan to-
teuttaa eri kokoonpanoilla käyttäjän tarpei-
den ja mahdollisuuksien mukaan. 

Talvimökin vesihuoltojärjestelmä soveltuu 
rakennuksen jaksottaiseen käyttöön, jossa 
käyttämättömät jaksot voivat olla useita kuu-
kausia kestäviä. Järjestelmä on energiateho-
kas, koska mökki voidaan tarvittaessa jättää 
pitkäksikin aikaa kylmilleen ilman sähkökat-
kojen aiheuttamia jäätymis- tai turvallisuus-
ongelmia. Talvimökin vesihuoltojärjestelmien 
yleistyminen verrattuna tavanomaisen oma-
kotitalo-tyyppisen vesihuollon toteuttami-
seen mahdollistaisi sähkön huipputehon 
tarpeen leikkaamisen esimerkiksi erilaisia 
yhteiskunnallisia ohjauskeinoja käyttäen.

Talvimökin vesihuoltojärjestelmää ke-
hitettäessä tulee ottaa huomioon mökkien 
omistajien erilaiset tarpeet ja taloudelliset 
mahdollisuudet ja luoda sellaisia ratkaisu-
malleja, jotka sisältävät energiankulutuksen 
ja käytettävyyden mukaan jaoteltuna erita-
soisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot ovat tavoit-
teiden suhteen usein ristikkäisiä. Energiaa 
säästettäessä käytettävyys usein huononee 
ja päinvastoin. Talvimökin vesihuoltotek-
niikoilla pyritään ennen kaikkea mahdollis-
tamaan korkea mukavuustaso ilman turhaa 
energian käyttöä ja ilman väkevimpien jäte-
vesijakeiden tuottamista. 
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2    Hankkeen tausta ja vaiheet

Mökeille sopivan pakkaskestävän vesihuol-
tojärjestelmän tarve tiedostettiin ja aiheen 
tutkimista ryhdyttiin miettimään Suomen 
ympäristökeskuksessa ensimmäisen kerran 
keväällä 1999.  Tuolloin lvi-insinööri Heikki 
Reijonen oli pohtinut asiaa valmistellessaan 
esiselvitystä Saariselän Hangasojan ranta-
kaava-alueen vesihuollon tonttikohtaisesta 
järjestämisestä vaihtoehtona keskitetylle ve-
sijohto- ja viemäriverkostolle Esiselvityksessä 
tarkasteltiin erilaisia vedenhankinnan, jäteve-
sien käsittelyn sekä käymäläratkaisujen vaih-
toehtoja. Työn aikana Reijonen otti yhteyttä 
ensin Lapin ympäristökeskukseen ja sitten 
SYKEn vesihuoltoryhmään, jotta aiheesta 
saataisiin aikaan laajempi tutkimus- ja ke-
hittämishanke. Keskeiseksi tarpeeksi nähtiin 
nimenomaan tuottaa ohjeistusta vesihuollon 
tason nostamisesta jo olemassa olevilla mö-
keillä pohjoisissa olosuhteissa.  

Hangasojan esiselvitys valmistui syys-
kuussa 1999 (Reijonen 1999). Lapin ympä-
ristökeskuksen suosituksesta jatkorahoitusta 
suunniteltiin ensin haettavaksi EU:n pohjoi-
sille alueille suunnatuista tutkimusvaroista. 
Tämä rahoituskanava ehti kuitenkin muut-
tua ennen hakemuksen tekemistä. Sen jälkeen 
haettiin pitkään muita rahoitusvaihtoehtoja. 

SYKEn johdolla toteutettiin vuosina 1998-
2001 laaja yhteistutkimushanke Hajasampo, 
jonka päärahoittaja oli Tekes. Siinä keskityttiin 
ympärivuotisen asutuksen kiinteistökohtais-
ten jätevesien käsittelyratkaisujen valintaan, 
suunnitteluun, rakentamiseen, kehittämiseen 
ja toimivuuden tutkimiseen. Tutkimuksen 
raportointivaiheessa todettiin sen tuottaman 

monipuolisen tiedon väliin kuitenkin jäävän 
sellaisia harmaita vyöhykkeitä, jotka edel-
lyttivät jatkotutkimuksia. Johtopäätöksissä 
esitettiinkin rahoituksen hakemista kolmelle 
jatkohankkeelle. Tutkimuksen loppuraportti 
valmistui keväällä 2001 (Kujala-Räty ja San-
tala 2001).

SYKE teki aiesuunnitelmat Hajasampo-
hankkeen yhteydessä ideoiduista kolmesta 
jatkohankkeesta talvella 2000 ympäristömi-
nisteriön haettavaksi kuuluttaman ympä-
ristöklusterin tutkimusohjelman kestävän 
yhdyskunnan infrastruktuurin tutkimus-
osioon. Jätevesien sisältämien ravinteiden 
poiston tehostamista tutkiva Ravinnesampo-
hanke saikin myöhemmin suurena yhteis-
työhankkeena Tekes-rahoituksen, samoin 
pienempi kiinteistökohtaisen jätevesihuollon 
ylläpitoon keskittynyt Ylläpitosampo-hanke. 
Sen sijaan ehdotus hankkeesta kaava-alu-
eiden lomarakennusten vesi- ja jätehuollon 
kehittämiseksi (Lomasampo) ei menestynyt 
rahoituksen hakemisessa. Kielteinen päätös 
SYKEn tekemälle valmistelurahoitushake-
mukselle saatiin loppuvuodesta 2001.

Lomasampo-hankkeen aiesuunnitelmassa 
työlle oli asetettu seuraavia päätavoitteita:

•  Alueellisen vesihuoltoverkoston 
korvaavien tonttikohtaisten järjestel-
mien kehittäminen lomarakennuksille 
ja laitteiden testaus erityisesti Lapin 
oloissa.

•  Lomarakennusten energiankulutuksen 
vähentäminen kehittämällä keinoja 
rakennusten ja niiden vesihuoltojärjes-
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telmien jäätymissuojaukseen tarvitta-
van energian minimoimiseksi.

•  Edellä mainittujen ratkaisujen suun-
nittelun, toteutuksen, käytön ja hoidon 
toimintamallien ja menettelytapojen 
selvittäminen ottaen huomioon 
vuonna 2000 voimaan tullut ja tuleva 
lainsäädäntö.

•  Asukkaiden omien tavoitteiden ja 
toiveiden selvittäminen koskien loma-
rakennusten käyttömahdollisuuksia 
ja niiden ekologisen toimivuuden 
parantamista.

Ympäristöklusteriin esitettyjen aiesuunni-
telmien ollessa vielä käsittelyvaiheessa Met-
sähallituksen kiinteistöyksikkö Laatumaa 
Lappi tilasi kesäkuussa 2000 Heikki Reijoselta 
selvityksen ranta-asemakaavojen vesihuollon 
kehittämisestä. Kaava-alueiden vesihuollon 
järjestäminen pohjoisimmassa Suomessa kes-
kitetyillä verkostoilla on yleensä varsin kallis-
ta mm. etäisyyksien, suuren routasyvyyden 
ja maaperän laadusta aiheutuvien kaivuvai-
keuksien takia. Vesihuollon järjestäminen 
kiinteistökohtaisesti olisi usein edullisem-
paa, mutta kunnollisen juomaveden saannin 
varmistaminen ja jätevesien asianmukainen 
käsittely eivät onnistu kaikilla tonteilla. Lisä-
vaikeutta tuo se tilanne, että Lapissa useiden 
mökkien käyttö painottuu nimenomaan kyl-
mimpään vuodenaikaan. Lapissa yksityiset-
kin mökit ovat usein usean käyttäjäperheen 
tai ryhmän yhteisomistuksessa, mikä vai-
kuttaa niiden ylläpitojärjestelyihin. Raportti 
kaava-alueiden vesihuollon järjestämisestä 
valmistui lokakuussa 2000 (Reijonen 2000). 
Yhtenä siinä esitettynä johtopäätöksenä oli 
suositus laajan yhteistyöhankkeen käynnis-
tämisestä lomamajojen tonttikohtaisen vesi-
huollon kehittämiseksi.  

Vuonna 2001 Lapin ympäristökeskus 
myönsi rahoitusta Metsähallituksen ha-
kemuksesta Loma-Metsä -hankkeelle. Sen 
toteutti konsulttisopimuksen perusteella 
Insinööritoimisto Heikki Reijonen ky., joka 
toimi Metsähallituksen tavoin hankkeessa 
myös osarahoittajana. SYKEn edustaja oli 
mukana hankkeen ohjausryhmässä. Laadi-

tun esiselvityksen jälkeen (Reijonen 2001) 
hankkeessa rakennettiin kahteen Saariselän 
Hangasojalla sijaitsevaan vanhaan lomara-
kennukseen jätevesien käsittelyjärjestelmät 
ja käymälät, joiden olosuhteita ja toimintaa 
seurattiin ATK-pohjaisesti jatkuvasti (kuva 1). 
Lämpötila-, energiankulutus- ja vedenkäyttö-
mittauksista vastasivat Lauri Skants ja Heikki 
Reijonen. Lisäksi hankkeessa otettiin ja analy-
soitiin näytteitä sekä harmaan veden käsitte-
lyjärjestelmästä että käymälän suotonesteistä.

Jos mökkien vesihuoltovarustelua paran-
netaan tavanomaiseen tapaan, edellyttää ve-
sijohtojen ja vedenkäyttölaitteiden pitäminen 
käyttökuntoisina ja vaurioitumattomina sitä, 
että mökki pidetään jatkuvasti vähintään 
peruslämmöllä, noin 10:ssä plus-asteessa. 
Loma-Metsä -hankkeessa tehdyn esimerk-
kilaskelman mukaan tällainen toiminta  
100 000:ssa mökissä vaatisi  lämmitykseen 
lähes 15 % yhden Loviisan ydinvoimayksi-
kön energian tuotannosta vuodessa. Lyhyt-
aikaisen huipputehon tarve kylmimpänä 
pakkaskautena voisi olla jopa koko ydinvoi-
mayksikön tehon suuruinen. Peruslämmön 
käytön voimakas lisääntyminen huonosti eris-
tetyissä mökeissä olisi siten melkoinen ongel-

Kuva 1. Loma-Metsä -hankkeessa seurattiin mm. bio-
jätekäymälän jätemassan lämpötilamuutoksia käyttö-
jaksojen aikana.
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ma valtakunnan sähköntuotannolle ja mökit 
olisivat kuitenkin suurimman osan kylmästä 
ajasta tyhjillään! Tämä tarkastelu julkaistiin 
Helsingin Sanomien Vieraskynä-artikkelina 
(Reijonen 2002). Loma-Metsä -hanke suun-
tautuikin kehittämään pakkasta kestävää 
vesihuoltojärjestelmää, joka soveltuisi osa-
aikaiseen käyttöön lomarakennuksiin. Järjes-
telmästä olisi merkittävää hyötyä muuallakin 
haja-asutuksen viemäröimättömillä alueilla, 
esimerkiksi pitkien sähkökatkosten aiheutta-
man vaurioriskin vähentämisessä.   

Loma-Metsä -laitekehityshankkeen loppu-
raportti valmistui lokakuussa 2004 (Reijonen  
2004). Raportissa esitellään mm. suoritettujen 
saostuskaivojen, imetyskentän ja pienpuh-
distamon toimintaa, lämpötilamittausten 
keskeiset tulokset, kokeillun biojätekäymä-
län rakenne-ideat sekä sen tyhjennystarve ja 
-mahdollisuudet. Järjestelmiä tutkittiin ni-
menomaan sen selvittämiseksi, millä edelly-
tyksillä mökki voidaan pitää kylmänä käytön 
väliajat. Hankkeen valmistuttua Metsähalli-
tus kuitenkin katsoi, että Loma-Metsä -hank-
keen ideoiden käyttö olisi ollut liian työlästä 
pohjoisten lomarakennusalueiden jalostustoi-
minnassa, eikä siten jatkanut asian kehittelyä.

Loma-Metsä -hankkeen loppuvaiheessa 
vuonna 2004 Lapin liitto tilasi Lapin ympä-
ristökeskuksen rahoittamana hankesuun-
nitelman osa-aikaisessa käytössä olevien 
rakennusten vesi- ja jätehuoltojärjestelmien 
kehittämisestä. Sen laati Rovaniemen ammat-
tikorkeakoulu, jossa oli tehty opinnäytetöinä 
tarveselvitys ja kaksi tekniikkakartoitusta. 
Hankesuunnitelma ”Vejäke” sisälsi talous-
veden hankintaan, käymäläjärjestelmiin ja 
jätevesien käsittelyyn liittyviä kehittämis- ja 
tutkimusosioita sekä koulutusta. Hanke ei 
kuitenkaan saanut tavoittelemaansa huomat-
tavaa rahoitusta eikä siten tuottanut varsinai-
sesti uutta tietoa.

Aiempien kokemusten pohjalta ja laa-
jemman tietopohjan saamiseksi valmistel-
tiin vuonna 2005 rahoituksen hakemista 
hankkeelle ”PAVE–Pakkaskestävän vesi- 
huoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja maa-
seutuasunnoille: Suunnitteluvaihe”. SYKE 
teki hakemukset sekä maa- ja metsätalousmi-

nisteriölle maaseudun kehittämisvarojen että 
ympäristöministeriölle ympäristöklusterin 
tutkimusohjelman ”Ekotehokas yhteiskunta” 
määrärahojen saamiseksi. Yhteistyökump-
panina molemmissa hakemuksissa oli Insi-
nööritoimisto Heikki Reijonen ky. 

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi uu-
situn ja kevennetyn hakemuksen perusteella 
osan haetusta rahoituksesta keväällä 2006, 
samalla kun ympäristöministeriö kytki sinne 
tehdyn hakemuksen neljään muuhun ympä-
ristöklusteriin tehtyyn tutkimushankkeeseen. 
Ympäristöministeriö myönsi rahoituksen 
hankkeelle ”Vapaa-ajan asuntojen ekote-
hokkuus, esiselvitys VAPes”, johon tulivat 
mukaan tutkimusorganisaatioiksi Helsingin 
yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos, 
Tampereen teknillisen yliopiston rakennus-
tuotannon ja talouden sekä rakennetekniikan 
laitokset, Suomen ympäristökeskus, Tilasto-
keskus, Valtion taloudellinen tutkimuskes-
kus VATT, VTT/yhdyskuntien kehitys sekä 
Työtehoseura ry:n kotitalousosasto. Viimek-
si mainitun edustaja toimi myös hankkeen 
koordinaattorina. Osapuolten yhteisen esi-
selvityksen tarkoituksena oli selvittää va-
paa-ajan asumisen ekotehokkuuteen liittyviä 
markkinoita ja muita tilastollisia taustatietoja 
sekä laatia yhteinen varsinainen tutkimusra-
hoitushakemus.

VAPes-esiselvityksenä valmistui  ekote-
hokkaiden innovaatioiden ja käytäntöjen 
alustava kartoitus lokakuussa 2006 (Kasanen  
2006). SYKEn laatimassa osuudessa tarkas-
teltiin pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän 
kehittämiseen liittyviä trendejä ja innovaa-
tioita.

Esiselvityksen valmistuttua tutkimus-
osapuolet tekivät tutkimussuunnitelman ja 
yhteisen rahoitushakemuksen ympäristö-
ministeriölle. Hanke jaettiin siinä kolmeen 
osaprojektiin. Osaprojektista 1 ”Tekniset in-
novaatiot ja käytännöt ekotehokkuuden edis-
tämisessä” vastasivat Tampereen teknillinen 
yliopisto (TTY) ja SYKE. TTY:n osuutena oli 
ekotehokas rakennusten epäjatkuva lämmi-
tys (EREL) ja SYKEn osuutena pakkaskestävä 
vesihuoltojärjestelmä (PAVE). Osaprojektin 2 
aiheena oli teknisten ja sosiaalisten innovaa-
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tioiden ja käytäntöjen hyväksyttävyys vapaa-
ajan asukkaiden keskuudessa. Osaprojektin 
3 pääsisältönä oli innovaatioiden ekotehok-
kuuspotentiaalilaskelmien ja skenaarioiden 
laatiminen.

Ympäristöministeriö päätti marraskuussa 
2006 rahoittaa tutkimushanketta ”Vapaa-
ajan asumisen ekotehokkuus VAPET”. Yh-
teistyösopimus eri osapuolten kanssa tehtiin 
joulukuussa. Pakkaskestävän vesihuollon 
tutkimuskokonaisuuden kannalta saatu ra-
hoitus kattoi vain hankkeelle suunnitellun 
osavaiheen 1. Sen päätavoitteina oli loma-
asuntojen vesihuoltojärjestelmän pakkaskes-
tävyyden varmistavien rakenneratkaisujen 
ja komponenttien ideointi ja määrittely sekä 
osavaiheessa 2 toteutettavien kokeiden ja 
mittausten suunnittelu. Lisäksi osavaiheen 1 
tuli palvella muita VAPET-hankkeen osapro-
jekteja niiden tarvitessa tietoja vesihuollon 
käytännöistä, tarpeista, erilaisten ratkaisujen 
hyväksyttävyydestä ja niiden ekotehokkuu-
desta (esim. Ahlqvist 2008). Erityisesti yhtei-
siä tarpeita oli TTY:n osuuden kanssa, sillä 
siinä selvitettiin edellytyksiä mökkien ekote-
hokkaaseen lämmitykseen (Heljo 2010) ja tut-
kittiin rakennusten kosteusteknistä toimintaa 
(Piironen ja Vinha 2010). Myös TTS:n osuu-
teen kuulunut selvitys kotitalouskoneiden ja 
laitteiden soveltuvuudesta mökkikäyttöön 
(Rytkönen 2008) liittyi olennaisesti vesihuol-
lon pakkakestävyysasiaan. 

PAVEn osavaiheessa 2 suunniteltiin tehtä-
väksi mittauksia sekä laboratorio- ja kenttäko-
keita erityisesti vedenhankinta- ja jätevesien 
käsittelyjärjestelmiin sekä käymäläratkai-
suihin liittyen. Lisäksi oli tarkoitus laatia 
tutkimuksiin perustuvia ohjeita vesihuollon 
pakkaskestävästä toteuttamisesta sekä suo-
situksia mm. viranomaisille. Osavaiheen 3 
sisällöksi kaavailtiin alustavasti pakkaskes-
tävien tekniikoiden käyttöönoton edistämistä 
mm. malli- ja esittelykohteiden avulla sekä 
mittavaa tiedotuskampanjaa. 

Osavaiheelle 2 laadittiin oma erillinen 
tutkimusohjelma vuonna 2007. Sen valmis-
telussa olivat mukana tekniikan tohtori Jarek 
Kurnitski Teknillisen korkeakoulun LVI-tek-
niikan laboratoriosta sekä tutkimusinsinööri 

Pirjo Rantanen SYKEstä. Hankkeeseen oli saa-
tu mukaan useita alan yrityksiä rahoittajaosa-
puoliksi. Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi 
yhteistutkimushankkeelle ”Pakkaskestävän 
vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja 
maaseutuasunnoille, PAVE 2” muotoiltiin ha-
kemuksessa seuraavat:

• Miten toteutetaan talousveden otto 
järvestä pakkaskestävästi?

• Miten kiinteistökohtainen viemäröinti 
tehdään pakkaskestäväksi? 

• Miten turvataan vesimittarin, paine-
säiliön, lämminvesivaraajan, kodinko-
neiden, lattiakaivojen ja vesilukkojen 
pakkaskestävyys?

• Miten kuivakäymälä saadaan kilpailu-
kykyiseksi vaihtoehdoksi vesikäymä-
lälle?

• Mitä tehdään käymälän ylijäämänes-
teelle (haihdutus, käyttö kompostoin-
tiprosessissa, poiskuljetus, käsittely 
harmaiden vesien kanssa)?

• Millaiset tekniset vaatimukset on 
asetettava, jotta käymälä voidaan 
tyhjentää myös palveluna?

• Minkälaisia menetelmiä on olemassa 
harmaiden vesien (+ylijäämävirtsan) 
käsittelyyn?

• Miten jätevesien käsittelyjärjestelmä 
toimii epäjatkuvassa käytössä? 

• Miten pitkä käyttökatko saa olla, jotta 
toimivuus palautuisi nopeasti nor-
maaliksi? 

• Onko toiminnalla eroa kesällä ja 
talvella?

• Mitä mahdollisuuksia on erilaisten 
jätevesien käsittelyjärjestelmien 
pakkaskestävyyden parantamiseksi? 

• Minkälaisia vaihtoehtoja on laajentaa 
olemassa olevia palveluita käsittä-
mään myös kuivakäymälän ja mah-
dollisen suotonesteen tyhjennyksen/
käsittelyn?

• Miten vapaa-ajan asunnon vesi- ja jäte-
huollon ylläpitoon liittyviä palveluita 
voidaan kehittää?  
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Tekesin Kestävä yhdyskunta 2007–2012 
-ohjelmaan toimitettu rahoitushakemus ei 
johtanut toivottuun tulokseen. Kielteinen 
päätös saatiin heinäkuussa 2007. Talvella 
2008 hakemus Tekesille uusittiin edelleen 
kehitettynä yhdessä TKK:n Talotekniikan ins-
tituutin johtajan Heikki Lamminahon kanssa. 
Yhteishankkeen nimenä oli tuolloin ”Ener-
giatehokkaat ja pakkaskestävät vesihuoltorat-
kaisut osa-aikaisessa asumisessa”. Yrityksiltä 
oli tähänkin vaiheeseen saatu useita rahoi-
tussitoumuksia. Valmistelussa oli tuolloin 
SYKEstä mukana myös tutkimusinsinööri 
Riikka Vilpas. 

Ulkopuolisena hankekonsulttina molem-
pien jatkohankeyritysten tutkimussuunni-
telmien laadinnassa sekä VAPET-hankkeen 
PAVE-kokonaisuuden toteutuksessa oli 
lvi-insinööri Heikki Reijonen. Hän toteutti 
samanaikaisesti yksityishenkilönä pakka-
kestävän vesijärjestelmän koeasennuksia 
Suomusjärvellä. 

Kun alun perin suunnitellulle PAVE-
hankkeen osavaiheelle 2 ei useista yrityksis-
tä huolimatta saatu rahoitusta, keskityttiin 
toimimaan vain VAPET-hankkeen puitteis-
sa. Sen aikana laadittiin kaksi vesihuoltoai-
heista artikkelia Työtehoseuran julkaisemaan 
Teho-lehteen (Santala 2007; Santala & Vieno-
nen 2008). Lisäksi aiheesta annettiin useita 
haastatteluja eri tiedotusvälineille. Pakkas-
kestävää vesihuoltoa esiteltiin kesän 2008 
loma-asuntomessuilla Porin Reposaaressa 
SYKEn osastolla. Esillä oli laitteita, esitteitä 
ja kolme posteria aiheesta (Liite 1). 

Hankkeen PAVE-osaprojektin tulosten hio-
minen täksi opasjulkaisuksi viivästyi SYKEn 
henkilöresurssien niukkenemisen takia. Vesi-
huollon osalta jouduttiin ensin panostamaan 
niiden tietojen ja ideoiden tuottamiseen, joita 
tarvittiin muiden VAPET-osaprojektien to-
teuttamiseen ja sen loppuraportin (Rytkönen 
ja Kirkkari 2010) valmisteluun.
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Kuva: Sanna Vienonen
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3    Talvimökin vesihuolto 
– kokonaisuuden määrittely

Talvimökin toimiva vesihuolto edellyttää, 
että kaikki kiinteistön vesihuollon osakoko-
naisuudet toimivat kylmissäkin olosuhteissa 
niiltä vaaditulla tavalla. Tässä luvussa esitel-
lään tarkemmin kuvaan 2 merkityt vesihuol-
tojärjestelmään liittyvät osakokonaisuudet:

�   Vedenhankinta (luku 3.1)
�   Rakennuksessa sijaitseva vedenhan-
      kintaan liittyvä laitteisto (luku 3.2)
�   Rakennuksessa sijaitsevat vettä

 käyttävät laitteet (luku 3.3)
�   Rakennuksessa sijaitseva jätevesien 
      poisjohtamiseen liittyvä laitteisto 
      (luku 3.4)

Kuva 2. Talvimökin vesihuollon eri osa-alueet. Kuvaan merkityt suuraakkoset viittaavat tässä luvussa jäljempänä 
oleviin yksityiskohtaisiin piirroksiin kustakin osa-alueesta.

��  Jätevesien poisjohtaminen rakennuk-
      sen ulkopuolella (luku 3.5)
��� Jätevesien käsittely (luku 3.6)
	   Jätevesien purku (luku 3.7)

Eri osakokonaisuudet koostuvat seuraavista 
komponenteista:

• vedenottojärjestelyt (oma kaivo, 
vedenotto järvestä, naapurien kanssa 
yhteinen vedenhankinta, vesihuolto-
laitoksen vesijohto)

• vesijohdot, pumput ja venttiilit raken-
nuksen ulkopuolella

�

� � �

�

� 	
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•  vesijohdot, pumput ja venttiilit raken-
nuksen sisäpuolella (myös vesimittari)

•  veden käsittelylaitteet ja painesäiliöt
•  vesi- ja viemärikalusteet ja -laitteet 

(hanat, vesilukot, lämminvesivaraaja, 
altaat, lattiakaivot, WC-istuin, tuule-
tusviemäri)

•  käymäläjärjestelmä (vesikäymälän 
korvaava käymälätyyppi)

•  vesijohtoon liitetyt koneet ja laitteet 
(astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, 
vesikiertoinen keskuslämmitys, 
ilmalämpöpumput)

•  vietto- ja paineviemärit, jäteveden 
pumppaamot, umpisäiliöt

•  jäteveden käsittelyjärjestelmä ja 
lietehuolto

•  jäteveden purkupaikka.

Järjestelmä voidaan toteuttaa erilaisina 
variaatioina kulloistenkin tarpeiden mu-
kaisesti. Talvimökin vesihuolto edellyttää 
joidenkin uusien tuotteiden kehittämistä, 
koska valmiita ratkaisuja ei ole kaikkiin 
tarpeisiin. Liitteessä 2 on esitelty tarkemmin 
talvimökin vesihuoltojärjestelmän suunnitte-
luun ja toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä 
mökkityypin, vesihuoltojärjestelmän tason, 
käyttäjämäärän ja mökin käyttöasteen mu-
kaan. Näiden perusteella voidaan arvioida 
alustavasti vesihuoltojärjestelmän vaurioi-
tumisriskiä pakkaskausina, mikä määrittää 
talvimökin vesihuoltojärjestelmän toteutta-
mistasoa. Liitteessä 3 on esimerkkejä toteu-
tuneista vesihuoltoratkaisuista eritasoisilla 
talvimökeillä eri puolilla Suomea. Toimivalla 
talvimökin vesihuollolla saavutetaan seuraa-
vat edut:

•  vesihuolto toimii pakkasellakin ilman 
ongelmia

•  kalliita pakkasvaurioiden korjauksia 
ei tarvita

•  järjestelmä sietää vaurioitumatta 
pitkiäkin sähkökatkoksia

•  energiakustannukset ovat pienemmät 
kuin lämmitettäessä koko rakennusta 
jatkuvasti

•  energiantuotannossa syntyy säästöjä 
huipputehon tarpeen alentuessa

•  järjestelmä voidaan toteuttaa edul-
lisemmin kuin omakotitalotasoinen 
vesihuolto ja jatkuva lämmitys

•  vesi-WC voidaan korvata kuivakäy-
mälällä.

3.1 
Vedenhankinta
��
� Vedenhankinta voidaan toteuttaa eritasoi-
sena lähtien vesihuoltolaitoksen tai -yhtymän 
runkovesijohtoon liittymisestä tontilla sijait-
sevaan omaan kaivoon tai pintaveden ottoon 
esimerkiksi järvestä.  

Kahta metriä lähempänä maanpintaa ve-
den jäätyminen on todennäköistä koko Suo-
messa kovina pakkastalvina. Tästä syystä 
kiinteistökohtaisen vesihuollon lisäksi myös 
pienen vesihuoltoyhtymän veden toimittami-
nen saattaa vaikeutua talvella. Vesihuoltolai-
tos tai -yhtymä saattaa toimittaa vettä vain 
kesäisin (kesävesijohto), jolloin talvikäyttöön 
tarvitaan kiinteistökohtainen vedenhankinta. 

Pintaveden jäätyminen paikallisesti pie-
nellä alueella voidaan estää esimerkiksi 
virtauksen avulla (avannon sulanapito) tai 
jääkansi avataan tarvittaessa vedenottoa var-
ten tekemällä avanto tai kairaamalla jäähän 
reikä pumpun imujohtoa varten. Lähdevettä 
käytettäessä lähteen tulee pysyä sulana läpi 
talven. Lähteestä virtaava vesi on ohjattava 
paikkaan, josta siitä ei ole haittaa. Lähde-
veden hyödyntämistä suunniteltaessa tulee 
huomata, että luonnontilaiset lähteet ovat 
lainsäädännöllä suojeltuja eikä niihin saa teh-
dä rakenteita tai vaikuttaa muutoin niiden 
ympäristöön.�

��  Rengaskaivoissa vesi jäätyy, jos vedenpin-
ta on lähellä maanpintaa, eikä vettä käytetä. 
Vedenpinta voi jäätyä syvemmälläkin, jos kai-
von ulkopuolista sorastusta ja routaeristystä 
ei ole tehty oikeaoppisesti. Rengaskaivossa 
vesijohto voi jäätyä, jos vedenpinta laskee 
vesijohdon läpiviennin alapuolelle, jolloin 
johto altistuu jäätymiselle. Jäätymisestä ai-
heutuvaa haittaa voi vähentää tyhjentämällä 
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Vesijohto

Karan varsi

Tyhjennysventtiili

Pohjaventtiili

Kuva 3. Vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuus A: vedenhankinta.

Kuva 4. Rakennuksen ulkopuolella järvivesipumppu 
voidaan lämmöneristää koteloinnilla ja tarvittaessa 
pitää lämpimänä sähkövastuksen avulla.

Kuva 5. Vedenpinnan ollessa kaivossa vesijohdon läpi-
vientiä alempana, vesijohto on vaarassa jäätyä pakka-
sella läpiviennin kohdalta.

Kuva 7. Porakaivon huoltokaivo täytyy lämmöneristää 
riittävästi.

Kuva 6. Tyhjennysventtiilin asennuskohta pohjavent-
tiilin yläpuolella. 

�
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vesijohdon. Uppopumpulla varustetussa 
kaivossa tyhjennysventtiili tai tyhjennysreikä 
asennetaan pumpun yläpuolelle. Imupum-
pulla varustetussa kaivossa erikseen avattava 
tyhjennysventtiili voidaan asentaa pohjavent-
tiilin yläpuolelle (kuva 6). Tyhjennysventtiili 
voidaan rakentaa käsikäyttöiseksi tai auto-
maattisesti avautuvaksi magneettiventtiilin 
avulla. Imupumppu on sijoitettava aina jää-
tymättömään tilaan, koska pumppupesään 
jää vettä käytön jäljiltä (ks. 3.2.e).

Porakaivo ja siitä rakennukseen lähtevä 
vesijohto ovat alttiita jäätymiselle, jos kaivo 
on rakennettu ilman maaporausta. Tällöin 
maapeite ei eristä kalliopintaa, joka johtaa 
kylmyyttä porareikään useiden metrien sy-
vyyteen. Sekä porakaivon yläosan, huoltokai-
von että vesijohdon riittävästä eristyksestä on 
huolehdittava.

� ��  Rakennukseen tulevan vesijohdon käy-
tettävyys pakkasella taataan sijoittamalla 
vesijohto routarajan alapuolelle tai eristä-
mällä ja saattolämmittämällä se. Sijoitukseen 
vaikuttavat maaperän laatu ja kaivettavuus. 
Muovisen tonttivesijohdon voidaan myös 
antaa jäätyä, mikäli se sulatetaan tarvittaessa 
saattolämmityskaapelilla ennen käyttöjak-
son alkua. Jos vesijohto on sijoitettu ulkona 
jäätymisalttiisiin kohtiin, se voidaan joutua 
tyhjentämään käyttöjaksojen välillä. 

Vesijohdossa lähellä maanpintaa oleva vesi 
jäätyy, jos johtoa ei ole saatu tyhjennetyksi. 
Jäätynyt vesi saattaa rikkoa vesijohdon tai 
ainakin haitata veden pumppausta pakkas-
kaudella. Metallinen vesijohto murtuu, jos 
sen täyttänyt vesi jäätyy umpijäähän. Samasta 
syystä muovisessa putkessa olevat metalliset 
liitososat ja venttiilit vahingoittuvat. Muovi-
nen vesijohto kestää jonkin verran jäätymis-
tä, mutta jatkuva jäätymis-sulamisilmiö voi 
heikentää sen kestävyyttä. Kylmänä tyhjä 
muoviputki vahingoittuu herkästi kolhuista.

Kun vesijohto ei ole käytössä, se voidaan 
pitää sulana saattolämmityksellä tai tyhjentä-
mällä. Tyhjennetty vesijohto ei saa täyttyä uu-
delleen esimerkiksi lappovaikutuksen vuoksi, 
vaan vesijohdon tyhjänä pysyminen täytyy 
varmistaa esimerkiksi venttiilien avulla. Ve- Kuvat 8–10. Vesimittarin kotelointi ja lämmöneristä-

minen rakennuksen ulkopuolella (Kuvat Heikki Pajula).
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Kuva 11. Vesimittari lämpimässä tilassa rakennuksen 
sisällä.

Kuva 12. Mökin keittiöön ulkoa tuleva vesijohto on 
varustettu putken sisään asennetulla itsesäätyvällä 
lämmityskaapelilla.

sijohtoa tyhjennettäessä tulee varmistua siitä, 
ettei avattavien tai suljettavien sulkuventtii-
lien poskikammioihin jää vettä, joka jäätyes-
sään rikkoo venttiilin. Vesijohto tyhjennetään 
käsivälitteisesti tai automaattisesti. Vesijohto 
voidaan tyhjentää joko kaivoon tai erikseen 
suunniteltuun, erilliseen rakennuksen yhte-

yteen sijoitettavaan tyhjennyskaivoon. Pie-
nien vesimäärien tyhjennyskaivo voi sijaita 
esimerkiksi talon alla. Vesihuoltolaitoksen 
tai -osuuskunnan tonttijohdon liitoskaivoa 
voidaan joskus käyttää tonttijohdon tyhjen-
nyskaivona. 

Vesijohdon tulee nousta tasaisesti kaivolta 
imupumpulle asti. Jos vesijohto mutkittelee 
pystysuunnassa, putkeen jää niin sanottuja 
pusseja, jotka haittaavat sekä veden poista-
mista putkesta että veden saantia imupum-
pulle. Pussin pohjalle jäävä vesi ei lähde 
helposti pois sen enempää painovoimaisesti 
kuin paineilmallakaan puhallettaessa.

Vedenmittaukseen tarvittava vesimittari 
tulee sijoittaa paikkaan, jossa se on helpos-
ti luettavissa. Rakennuksen ulkopuolella 
sijaitseva vesimittari sijoitetaan eristettyyn 
kaivoon routarajan alapuolelle, mikäli mah-
dollista (kuvat 8–10). Mittarilta lähtevien 
vesijohtojen tulee olla tyhjennettävissä joko 
manuaalisesti tai magneettiventtiilien avul-
la. Jos vesihuoltolaitoksen tai -osuuskunnan 
mittari on alttiina jäätymiselle ja kyseeseen 
voisi tulla mittarin irrottaminen talven ajaksi, 
asiasta on sovittava erikseen.

Rakennuksen sisälle sijoitettunakin ve-
simittari vaatii lämpimän tilan (kuva 11). 
Tällöin mittaria ennen voidaan asentaa tur-
vaventtiili, jolla estetään vesivahingot, jos 
mittari aiheuttaa jäätyessään vesijohdon 
rikkoutumisen. Jännitekatkoksen sattuessa 
turvaventtiili sulkeutuu ja vaatii erillisen 
kuittauksen avautuakseen. 

   Rossipohjaisissa (tuulettuva alapohja) ta-
loissa alapohjan läpi tuleva vesijohto jäätyy 
helposti rakennuksen alla. Talon alle voidaan 
rakentaa rakennuksen sisäiselle vesijohdolle 
tyhjennyskaivo, johon vesijohdosta tuleva 
vähäinen tyhjennysvesi voidaan imeyttää. 
Kellarillisissa tiloissa vesijohto jäätyy ulko-
seinän ja ikkunoiden läheisyydessä. Näissä 
kohdissa vesijohto tyhjennetään vedestä 
pakkaskauden aikana, lämmöneristetään 
riittävästi tai tarvittaessa pidetään sulana 
saattolämmityksen avulla.
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Kuva 13. Vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuus B: vedenhankintaan liittyvät laitteet 
rakennuksen sisällä.

Kuva 14. Jos vesipumppu sijoitetaan tilaan, jossa läm-
pötila menee talvella nollan alapuolelle, se on tyhjen-
nettävä ennen pakkaskautta. Pienessä kuvassa näkyy 
tämän pumppumallin tyhjennystulppa. 

Kuva 15. Kalvopainesäiliö asennusvaiheessa.

3.2 
Rakennuksessa sijaitseva 
vedenhankintaan 
liittyvä laitteisto

���   Vedenhankintaan käytettävä imupumppu 
sijaitsee yleensä rakennuksen sisällä tai erilli-
sessä pumppukopissa, kun taas uppopump-
pu sijaitsee vedenottamolla. Imupumpusta 
käytetään myös nimitystä pumppuautomaat-
ti silloin, kun se koostuu pumpusta, paine-
säiliöstä ja painekatkaisijasta. Pumppu ei 
saa jäätyä. Rakennuksessa oleva pumppu 
voidaan tyhjentää siinä olevan erillisen 
tyhjennysruuvin kautta. Tällöin pumpun 
riittävästä tyhjenemisestä tulee varmistua 
esimerkiksi avaamalla vesijohdon liitosyhde 
tai erillinen sulkutulppa, jonka kautta syöt-
tövesi kaadetaan pumppuun järjestelmää 
käyttöönotettaessa.

� �  Pumppauksen virtaaman tasaamiseen 
käytetään painesäiliötä tai painesäädintä. 
Painesäiliö voi olla kalvopainesäiliö tai ilman 
kalvoa oleva säiliö. Painesäiliö ei saa jäätyä. 
Kalvollisen painesäiliön tyhjentäminen ve-
destä kokonaan saattaa olla vaikeaa, jos säiliö 
on asennettu niin, ettei vesi pääse valumaan 
pois omalla painollaan, jolloin säiliöön voi 
jäädä haitallinen määrä vettä. Painesäiliö 
tyhjennetään säiliön toimittajan huolto- ja 
käyttöohjeen mukaan. Painesäädin korvaa 
painesäiliön ja painekatkaisijan. Myöskään 
painesäädin ei saa jäätyä.

�

�



21Ympäristöopas – Talvimökin vesihuolto  | 2011

Kuva 16. Käytettäessä järvivettä mökillä pesuvetenä 
kannattaa vesijohtoon asentaa suodatin.  Jos suodatin 
ei ole lämpimässä tilassa, se on tyhjennettävä samalla 
kuin vesijohdotkin ennen pakkaskautta. 

Kuva 17. Jos lämminvesivaraaja halutaan sijoittaa keit-
tiön alakaappiin, on valittava sellainen malli, jossa on 
tyhjennysyhde edessä alhaalla. Tyhjentäminen onnistuu 
valuttamalla vesi letkulla pesuvatiin tai lattiakaivoon. 
Laitteen valmistajan antamia ohjeita on noudatettava 
tyhjennyksessä ja uudelleen käyttöön ottamisessa. 

Kuva 19. Talveksi tyhjennettävissä talon ulkopuolisis-
sa ja sisäisissä vesijohdoissa tulee olla tyhjennyshana 
putken alimmassa kohdassa, jotta tyhjennys onnistuisi 
valuttamalla. Paineilman käyttö tyhjentymisen tehos-
tamiseksi on suositeltavaa. 

Kuva 18. Seinälle kiinnitetyn lämminvesivaraajan tyh-
jentäminen talveksi on helppoa, jos vesi voidaan va-
luttaa sopivaan kohtaan sijoitetulle tyhjennyshanalle. 
Tässä tapauksessa tyhjennys tehdään varoventtiilin 
tyhjennysputken kautta, tyhjennyshana on rajautunut 
kuvan ulkopuolelle. Lämminvesivaraaja on asennettu 
PAVE-hankkeen yhteydessä kuvassa 53 olevan mökin 
pesu- ja käymälätilan laajennusosaan.

���  Vedenkäsittelylaitteissa ja -suodattimissa 
vesi täyttää sen kokonaan tai osittain. Vesi-
johtoon kytkettynä käsittelylaite ei yleensä 
kestä jäätymistä, vaan se on tyhjennettävä 
paineenalaisesta vedestä. Tyhjennys suorite-
taan laitteen toimittajan ohjeen mukaan.

  �� Lämminvesivaraaja asennetaan siten, että 
sen voi tyhjentää.

���  Rakennuksen sisällä olevat vesijohdot on 
pystyttävä tyhjentämään veden jäätymisen 
estämiseksi. Putkiston asennuksessa tulee 
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kaikissa tapauksissa kiinnittää huomiota sii-
hen, että varmistetaan veden esteetön virtaus 
verkoston kaikista osista kohti tyhjennysvent-
tiiliä tai vesikalustetta. Tyhjennettävät putket 
suunnitellaan viettäväksi tyhjennyspistettä 
kohti. Rakennuksen vesijohdot voidaan 
asentaa yläjakoisena, jolloin verkosto voidaan 
tyhjentää tyhjennysventtiilien lisäksi vesika-
lusteista olemassa olevaan viemäriverkkoon. 
Verkoston tyhjeneminen pitää varmistaa tyh-
jennyksen käyttöohjeen mukaan esimerkiksi 
paineilman avulla.

Verkoston tyhjentämiseksi verkoston pai-
ne kytketään pois eli sammutetaan pumppu. 
Tämän jälkeen avataan hanat sekä tapauskoh-
taisesti erikseen suunnitellut ja asennetut tyh-
jennysventtiilit. Tyhjentymisen voi varmistaa 
puhaltamalla verkostoon paineilmaa.

 
����  Vesihanat ja venttiilit tyhjennetään huolto-
ohjeen mukaan. Kaikki hanat ja venttiilit eivät 
tyhjenny pelkästään avaamalla, vaan niihin 
saattaa jäädä pieni määrä vettä, joka jäätyes-
sään rikkoo ne. Tällöin ne joko tyhjennetään 
huolto-ohjeen mukaan tai niistä tehdään irro-
tettavia ja ne viedään lämpimään tilaan talven 

 Kuva 20. Kaikki maanpinnalle sijoitetut kesävesijohdot 
on tyhjennettävä talveksi. Vaikka muoviset vesijoh-
toputket kestäisivät jäätymisen tyhjentämättöminä, 
liitoskappaleet ja venttiilit voivat rikkoutua. 

ajaksi. Myös kuljetuksen aikana niiden tulee 
olla lämpimässä, jos ne eivät kestä jäätymistä. 
Liitteessä 4 a on esitelty esimerkkinä Oraksen 
tyhjennysohje hanoille, jotka jäävät alttiiksi 
pakkaselle.

Jäätyneen vesijohtoverkoston ja vesikalus-
teiden käyttökuntoon saattaminen on hidasta 
ja edellyttää järjestelmän hyvää tuntemusta, 
jolloin käyttö voi olla mahdotonta lyhyen 
mökkikäynnin aikana. Pelkkä huoneilmas-
ta siirtyvä lämpöenergia sulattaa jäätyneen 
verkoston hitaasti, joten kriittiset kohdat ver-
kostosta tulisi varustaa sulatuslämmityksellä, 
mikä lisää järjestelmän kustannuksia.

3.3 
Rakennuksessa sijaitsevat 
vettä käyttävät laitteet
 
 �  Kotitalouksissa on erilaisia vettä hyö-
dyntäviä laitteita. Kodinkoneista pyykin- ja 
astianpesukoneet ovat laitteita, joiden tyh-
jentäminen kokonaan vedestä on vaikeaa. 
Laitekohtaisista huolto-ohjeista käy ilmi, 
mitä toimenpiteitä tulee tehdä, jos laite jä-
tetään pakkaselle alttiiksi. Liitteissä 4 b ja 
4 c on esimerkkejä valmistajan antamista 
ohjeista pyykinpesukoneen ja astianpesu-
koneen tyhjentämisestä jäätymisvaurioiden 
välttämiseksi.

Veden varastointiin käytettävät astiat pitää 
tyhjentää talveksi. Talvella astiaan jäätynyt 
vesi voi rikkoa astian ja keväällä lämpötilan 
kohotessa sulaa jää vedeksi ja vuotaessaan 
ulos astiasta saattaa aiheuttaa vesivahinkoja. 
Jos rakennukseen on asennettu vesikiertoinen 
lämmitysjärjestelmä, jota ei käytetä talvella, 
on sen pakkaskestävyyden varmistamista 
varten pyydettävä järjestelmän toimittajal-
ta ohjeet. Muut vettä hyödyntävät laitteet 
tyhjennetään vedestä, jos vesi jää sellaiseen 
tilaan, jossa se ei pääse laajenemaan luonnol-
lisesti veden jäätyessä.

Hanojen lisäksi verkostoon kuuluvien 
muiden vesikalusteiden ja laitteiden jäätymi-
senkestokyky on huono. Tavallisesti ne jou-
dutaan tyhjentämään käsin, joskus hyvinkin 
paljon laitetta purkamalla. Esimerkiksi suola- 
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Kuva 21. Vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuus C: rakennuksessa sijaitsevat vettä käyttävät laitteet.

Kuva 22. Astianpesukoneen tyhjentäminen vedestä 
täydellisesti voi olla vaikeaa. Esimerkkejä valmistajien 
tyhjennysohjeista on liitteessä 4 c.   

Kuva 23. Astiaan unohtunut vesi on jäätynyt ja halkais-
sut astian pohjan.

ja huuhteluainesäiliöt, poistovesipumppu ja 
kytkentäjohdon vedenvirtausvahdin paine-
anturikotelo ovat astianpesukoneessa paikko-
ja, joiden tyhjentäminen vedestä on hankalaa. 
Varaajien tyhjennys voidaan automatisoida 
asentamalla varaajaan korvausilman saan-
nin varmistava ilmakello ja tyhjentämällä 
vesi varaajasta sen pohjalle asennetun mag-
neettiventtiilin kautta. Kuumaa vettä ei voi 
varaajaa tyhjennettäessä valuttaa suoraan 
muoviseen lattiakaivoon, vaan tyhjennystä 
varten kuumalle vedelle varataan riittävän 
pitkä reitti tyhjennysventtiilistä lattiakaivoon, 
jotta vesi ennättää jäähtyä riittävästi kulki-
essaan tyhjennysreittiä pitkin. Vesikalustei-
den rakenteellinen jäätymisenkestokyky on 
yleensä huono. Lisäksi pienikin jäätyvä vesi-
määrä kriittisessä paikassa saattaa vähintään-
kin aiheuttaa tiivistepintojen vaurioitumisen 
ja huonoimmassa tapauksessa koko vesika-
lusteen rungon murtumisen.

Hyvin suunnitellulla talvimökillä vettä 
käyttävät koneet ja laitteet voidaan sijoittaa 
sellaiseen hyvin eristettyyn tilaan, jonka läm-
pimänä pitäminen erikseen on mahdollista 
kohtuullisella energiankulutuksella.

�
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Kuva 24. Vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuus D: rakennuksessa sijaitseva jätevesien poisjohtamiseen liittyvä 
laitteisto.

Kuva 25. Laimennettua etanoliliuosta voi lisätä vie-
märiin tai vesi-wc:n kulhoon estämään jäätymistä. 
Tuulilasin pesunesteeksi tarkoitettua bioetanolia on 
saatavissa esimerkiksi huoltoasemilta.

3.4 
Rakennuksessa sijaitseva 
jätevesien poisjohtamiseen 
liittyvä laitteisto

  ��  Jätevesien poisjohtamiseen käytettävät 
pesu- ja kaatoaltaat eivät yleensä tyhjinä ol-
lessaan vahingoitu jäätymisestä. Höyrykaapit 
ja porealtaat sen sijaan sisältävät pumppu- ja 
putkistovarusteita, jotka täytyy tyhjentää ve-
destä, jos ne altistuvat jäätymiselle. Altaissa 
olevat muoviset hajulukot saattavat kestää 
jäätymisen, mutta metalliset eivät. Jäätymi-
sen estämiseksi hajulukkoja ei kuitenkaan 
voi tyhjentää, sillä jäteveden haju leviäisi sitä 
kautta huoneistoon. Hajulukot ja lattiakaivot 
voidaan kuitenkin täyttää veden jäätymis-
rajaa alentavalla nesteellä, esimerkiksi sopi-
vasti laimennetulla huoltoasemilta saatavalla 
etanoliliuoksella (kuva 25). Menetelmä on 
käyttökelpoinen silloin, kun rakennus jää 
tyhjilleen koko talveksi. 

Jäätynyt lattiakaivo voidaan sulattaa 
johtamalla lattiakaivoon kuumaa vettä tai 
varustamalla se myös ennakkosulatuk-
sen mahdollistavalla lämmitysvastuksella. 
Puhtaille jätevesille voidaan käyttää jousi-
kuormitteisia vesilukkoja, jolloin ne eivät 
vahingoitu jäätyessä. Paljon kiintoaineita si-
sältävien jätevesien viemäröinnissä kyseiset 
lattiakaivot eivät toimi.

 ��  WC-istuin sisältää vettä sekä huuhtelusäi-
liössä että wc-kulhon (istuinosan) hajulukos-
sa. Huuhtelusäiliö voidaan tyhjentää helposti 
ja kulhon vesi laimentaa etanoliliuoksella. 
Biokäymälämalleja on erilaisia. Varsinkin virt-
san erittelevät käymälät voivat vahingoittua 
jäätyessään. Vähävetiset ja vedettömät käy-
mälät voivat olla toimivia myös pakkasessa, 
jos ne on suunniteltu käytettäviksi kylmissä 
olosuhteissa. Mökin käymäläratkaisuna voi 
olla myös kuivakäymälä, jonka tuuletusput-
kessa on pienitehoinen puhallin pitämässä 
yllä jatkuvaa alipainetta. Käymälässä syntyvä 

�
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Kuva 26. Huonosti eristetty tuuletusviemäri huurtuu umpeen kovalla pakkasella ja päälle satanut lumi voi silloin 
tukkia sen kokonaan.

virtsa voidaan haihduttaa tai johtaa säiliöön, 
joka voidaan hyödyntää myöhemmin läm-
pimänä vuodenaikana. Jäätyessään astiassa 
virtsa voi kuitenkin rikkoa säiliön, jos säiliö 
ei ole jäätymistä kestävä.

  �  Kiinteistökohtainen jäteveden käsitte-
lyjärjestelmä tuuletetaan rakennuksessa 
sijaitsevan tuuletusviemärin kautta. Tuule-
tusviemäri saattaa huurtua umpeen kovilla 
pakkasilla, jos rakennus on käytössä. Käyttä-
mättömässä rakennuksessa ei ole huurtumis-
ongelmaa, mutta liian tehokas tuuletus voi 
jäädyttää saostuskaivossa tai pumppaamossa 
olevan jäteveden. Joissakin rakennuksissa 
tuuletusviemäri on jäätymisen vuoksi saa-
tettu korvata alipaineventtiilillä. Rakenne 
tulee kuitenkin korjata asianmukaiseksi, sillä 
alipaineventtiilin jäätyminen voi aiheuttaa 
ongelmia.

3.5 
Jätevesien poisjohtaminen 
rakennuksen ulkopuolella

  �  Viemäriliitos pois rakennuksesta ei ole 
yleensä yhtä ongelmallinen kuin liitos vesijoh-
don tuomiseksi rakennukseen. Rakennuksen 
viemäriliitokseen kuuluvat tarkastuskaivo 
tai -putki rakennuksen ulkopuolella, jos vie-
märöinti on yhteiseen viemäriverkostoon. 
Tarkastuskaivo tai -putki voi olla herkkä 
jäätymään, jos asennussyvyys ei ole riittävä. 
Talvella käyttämättömän viemärin sisäläm-
pötila voi laskea helposti pakkasen puolelle, 
kun viemärissä ei ole jäteveden mukanaan 
tuomaa lämpöenergiaa. Laskettaessa vettä 
tällaiseen viemäriin se saattaa jäätyä koko-
naan umpeen riippuen jäteveden sisältämäs-
tä lämpöenergiasta. Järjestelmää käyttöön 
otettaessa viemäriin on hyvä kaataa kuumaa 
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vettä viemärin toimivuuden takaamiseksi. 
Tällöinkin tuuletusputken huurtumista on 
syytä tarkkailla.

 ��   Jätevesiviemäri jäätyy talvella helposti 
etenkin niissä kohdissa, joissa maanpinnalta 
poistetaan lumipeite (mm. pihamaa ja tiet). 
Jätevesiviemäri asennetaan tavallisesti lä-
hemmäksi maanpintaa kuin vesijohto, koska 
käytössä olevaan viemäriin laskettava jäteve-
si sisältää lämpöenergiaa, joka pitää viemärin 
sulana. Viettoviemärissä oleva ilmatila toimii 
osittain myös lämmöneristeenä ja vaihtuva 
ilma siirtää mahdollisesti lämpöenergiaa 
jätevedenpuhdistamosta tuuletusviemäriin, 
jolloin viemäri pysyy sulana. Jätevesiviemäri 
tulee asentaa ensisijaisesti jäätymättömään 
syvyyteen. Tämä aiheuttaa kuitenkin on-
gelmia jätevesipuhdistamon korkeustason 
sijoitukselle, joten viemäri voidaan lämmön-
eristää tai poikkeustapauksissa saattoläm-
mittää, jos sitä ei voida muuten pitää sulana. 
Oikein asennettu viettoviemäriverkosto on 
veden suhteen itsetyhjenevä. Kiintoaineet 
kulkeutuvat viemärissä jaksottaisesti vesi-
pulssien mukana. Käyttökeskeytysjakson 
aikana on tällöin mahdollista, että jäätyneet ja 
kovettuneet kiintoainejäämät voivat kasaan-
tua ja aiheuttaa viemäriin tukkeuman, joka 
ei välttämättä enää sulaessaan aukea ilman 
mekaanista puhdistusta.

��  Pumpattava jätevesi voi olla joko yksin-
omaan ns. harmaata jätevettä tai käymä-
läjätevettä sisältävää ns. mustaa jätevettä. 
Mustien jätevesien pumppaamiseksi käyte-
tään joko repijäpumppua tai suurisolaista 
jätevesipumppua, kun vettä pumpataan 
ennen saostuskaivoa. Pumppaamo voidaan 
tuulettaa joko rakennuksen tuuletusviemärin 

tai pumppaamon tuuletusviemärin avulla. 
Pumppaamon tuuletusviemärin tulee olla 
säädettävää mallia, jotta talvella tuuletuksen 
tehokuutta voidaan tarvittaessa pienentää 
pumppaamon jäätymisen estämiseksi.

3.6 

Jätevesien käsittely

 ���  Kiinteistökohtaiset paineviemärit ovat 
halkaisijaltaan pieniä ja asennetaan usein 
lähemmäs maanpintaa kuin vesijohdot. 
Paineelliset jätevesiviemärit ovat kuitenkin 
herkempiä jäätymään samassa asennussy-
vyydessä kuin viettoviemärit. Myös jätevesi 
saattaa seisoa niissä joskus pitkiäkin aikoja. 
Paineviemäri asennetaan roudattomaan sy-
vyyteen, eristetään riittävästi ja tarvittaessa 
varustetaan saattolämmityksellä. Mikäli mö-
killä ei talvella tuoteta lainkaan jätevettä, pai-
neviemäri voidaan tyhjentää.  Putkessa oleva 
jätevesi on tällöin laskettava yksisuuntavent-
tiili ohittaen takaisin pumppaamosäiliöön. 
Tämä ei ole mahdollista, jos pumppaamon 
tilavuus on pieni. Näin toimittaessa on muis-
tettava, että jätevesi saattaa kuitenkin jäätyä 
pumppaamossa. Pumppaamon ja pumpun 
valmistajan ohjeita on noudatettava.

�����Jäteveden käsittelyjärjestelmät eivät toimi 
jäätyneenä. Lähellä jäätymispistettä toimi-
vuus heikkenee ja menetelmästä riippuen 
toiminta voi lakata kokonaan. Niin saostus-
säiliöt ja pumppaamot kuin myös varsinai-
set käsittelyjärjestelmät eli imeytyskentät, 
maasuodattamot, harmaavesisuodattimet 
ja muut puhdistamotyypit täytyy varustaa 
riittävällä lämmöneristyksellä. Jos tämä ei 
riitä, järjestelmä tarvitsee lämmitystä. Me-

Kuva 27. Vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuus E: jätevesien poisjohtaminen rakennuksen ulkopuolella.

�
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Kuva 29. Vesihuolto-
laitosten vesijohdot ja 
viemärit sijoitetaan put-
kikaivantoon roudatto-
maan syvyyteen tai eris-
tetään riittävästi.

Kuva 28. Vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuus F: jätevesien käsittely.

netelmästä riippuen lämpöenergia voidaan 
antaa joko jäteveden mukana tai erillisen 
sähkölämmityksen avulla. Puhdistamossa 
olevat pumput ja putkistot on tarvittaessa 
eristettävä riittävästi jäätymiseltä. Jätevesien 
käsittelyjärjestelmien lämmityksestä ei ole 
juurikaan käytännön kokemuksia.

���   Umpisäiliöön johdetun jäteveden voidaan 
antaa jäätyä, jos se ei vahingoita umpisäiliön 
rakennetta. Valmistajalta on varmistettava, 
kestääkö säiliö jäätymisen täytenä ja vajaa-
na. Jäätynyttä umpisäiliötä ei kuitenkaan voi 
tyhjentää ja routaisessa maassa sulaminen 

saattaa kestää pitkään, vaikka ulkoilma olisi 
ollut jo viikkoja lämpimän puolella. Tämä voi 
vaikeuttaa järjestelmän käyttöönottoa kevääl-
lä ja pakkasjaksojen välillä.
 
� ��  Viettoviemäröinnissä tonttiviemäri liite-
tään yhteiseen jätevesiviemäriverkostoon 
liitoskaivon avulla. Liitoskaivon jäätyminen 
on mahdollista, jos kaivo ei ole riittävän 
hyvin lämmöneristetty. Paineellisessa vie-
märöinnissä ei käytetä liitoskaivoa verkos-
toon liittämisessä. Paineviemärin jäteveden 
voidaan antaa joissakin tapauksissa tyhjentyä 
pumppaamoon pumppausten välillä. Vie-

�



28  Ympäristöopas – Talvimökin vesihuolto  | 2011

märi voidaan tyhjentää joko pumpun kautta 
tai erillisen venttiilin kautta. Pumpun kautta 
tyhjennettäessä pumpun juoksupyörän laake-
roinnin tulee kestää takaisinvirtauksen paine. 
Paineviemäri voidaan tarvittaessa varustaa 
saattolämmityksellä, jos eristyksellä ei pys-
tytä takaamaan riittävää käyttövarmuutta. 
Joissakin vesihuoltolaitoksissa tai -yhtymis-
sä runkoviemärit on asennettu niin pienelle 
vietolle, että osassa kiinteistöjä joudutaan 
käyttämään vielä saostuskaivoja ennen jäte-
vesien johtamista tonttiviemäristä jätevesivie-
märiverkostoon. Käyttämätön saostuskaivo 
on altis jäätymään, ellei sitä ole asennettu 
maahan riittävän syvälle.

3.7 
Jätevesien purku

     Kiinteistökohtaisesti puhdistetut jätevedet 
puretaan usein avo-ojaan. Ratkaisu on toimi-
va, jos oja ei jäädy siten, että jäätyminen es-
tää veden purkautumisen siihen. Myöskään 
purkuputki ei saa jäätyä. Puhdistettu jätevesi 
on kylmää, jolloin se voi jäätyä jo purkuput-
kessa, ellei sitä ole lämmöneristetty riittävän 
hyvin. Purkuputki voidaan asentaa maahan 
niin syvälle, että maan lämpö pitää putken 
sulana. Ratkaisu on hyvä myös lähivesistöjen 
kannalta, koska käsitelty jätevesi purkautuu 

Kuva 31. Kun veden 
käyttö on vähäistä, voi 
harmaille jätevesille ra-
kentaa imeytyskentän 
hankalissakin maasto-
olosuhteissa . Tähän 
PAVE-hankkeen aikana 
koeasennuksena tehtyyn 
imeytyskenttään johde-
taan käsitelty jätevesi ku-
van 53 esittämän mökin 
harmaavesisuotimesta 
(kuva 40).

Kuva 30. Vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuus G: jätevesien purku.
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Kuva 32. Huonosti toimivassa imeytyksessä vesi nousee maanpinnalle ja jäätyy kovalla pakkasella.

hitaasti vesistöön asti, mutta maisemallisesti 
tällainen toteutus voi olla haasteellinen.

  !� Puhdistettujen jätevesien imeyttäminen on 
tavallinen tapa johtaa puhdistetut jätevedet 
maastoon. Maaperän tulee olla imeyttämi-
seen sopiva, jolloin jäätymisestä ei aiheudu 
ongelmia. Imeytyskentässäkin voi esiintyä 
pakkaskaudella ongelmia, jos jätevesiä muo-
dostuu epäsäännöllisesti. Liian tehokas imey-
tyskentän tuuletus voi jäädyttää kentän (kuva 
32), jolloin se ei kykene ottamaan vastaan jä-
tevesiä ennen kentän sulamista. Jäätyminen 
voi tapahtua myös imeytysputkessa, jolloin 
putki tukkeutuu.

 "  Saostussäiliöistä ja kiinteistökohtaisista 
jäteveden puhdistamoista joudutaan pois-
tamaan lietettä aika ajoin. Lietteen poisto ja 
poiskuljetus suunnitellaan tapauskohtaisesti. 
Toimenpide voi kuitenkin olla hankala toteut-
taa talvella ja sen onnistumiseen vaikuttaa 

myös säiliön tai puhdistamon sijainti. Imey-
tyskentän ja maasuodattamon mahdollisesti 
tarvitsemat huoltotoimet on mahdollista 
ajoittaa lämpimään vuodenaikaan.

  #   Yhteisessä käytössä oleva pieni jäteveden-
puhdistamo on toimintavarmempi kuin vain 
yhtä mökkiä palveleva, mutta sekin saattaa 
jäätyä talvella, jos käyttäjiä ei ole riittävästi. 
Tällöin jätevettä ei voi laskea viemäriin, vaik-
ka kiinteistön muut vesihuoltojärjestelmän 
osat olisi rakennettu talvikäyttöä kestäväksi.

 $ Yhteinen paineviemäriverkko on altis 
toimintakatkoksille talvipakkasilla, jos jär-
jestelmä ei ole jatkuvassa käytössä ja vie-
märit on asennettu liian lähelle maanpintaa. 
Paineelliseen viemäröintiin kuuluvat kiin-
teistökohtaiset pumppaamot on pidettävä 
jäätymättöminä. Pumppaamon jäätyminen 
voidaan estää samoilla menetelmillä kuin 
jätevedenpuhdistamon jäätyminen. 
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4    Vesihuollon pakkaskestävyyteen  
liittyvät selvitykset

Vapaa-ajan asuntojen vesihuollon toteu-
tuksen tasoa pakkaskestävyys huomioiden 
pyrittiin selvittämään SYKEssä kahdella 
samantyyppisellä kyselyllä, jotka toteutet-
tiin Enäjärven suojeluyhdistys ry:n jäsenille 
vuonna 2007 sekä Porin vapaa-ajan asun-
tomessujen kävijöille vuonna 2008. SYKEn 
kyselyiden tuloksia esitellään tässä luvussa 
4. Lisäksi esitellään alla mainittujen Työteho-
seuran, Tampereen teknillisen yliopiston ja 
Daisy Magnyn selvitysten tuloksia. 

Työtehoseura selvitti osana VAPET-hanket-
ta, minkälaisia seurauksia vapaa-ajan asuk-
kaiden elämäntavan valinnoilla ja vapaa-ajan 
asumiseen liittyvillä käytännöillä sekä niihin 
liittyvillä tulevaisuuden näkymillä on ekote-
hokkuuden kannalta. Työtehoseura teki osa-
na VAPET-hanketta myös toisen selvityksen, 
jossa tarkasteltiin kotitalouskoneiden ja -lait-
teiden käytettävyyttä ja käyttöturvallisuutta 
vapaa-ajan asunnoissa. Molemmissa selvi-
tyksissä olennaista oli vapaa-ajan asuntojen 
varustelutason nostaminen ja sen vaikutus 
vesihuollon toimivuudelle pakkasella.

Tampereen teknillisen yliopiston EREL-
tutkimushanke (Ekotehokas rakennusten 
epäjatkuva lämmitys) oli myös osa VAPET-
hanketta. ERELissä pyrittiin selvittämään 
rakennusten kosteusteknistä käyttäytymis-
tä. Tavoitteena oli saada tietoa niin sanotun 
kuivanapitolämmityksen kehittämisen tar-
peisiin. Eräälle talvimökin vesihuollon toteu-
tusvaihtoehdolle jonkintasoinen rakennuksen 
lämmitys on oleellista. Kuivanapitolämmitys 
mahdollistaa vähäisemmän lämmitysenergi-
an käytön tyypillisiin lämmitysratkaisuihin 

nähden ja on näin ekologisempi vaihtoehto, 
jos talvimökin vesihuoltojärjestelmän toteu-
tuksessa on huomioitu sisälämpötilan lasku 
pakkasen puolelle.

Kesällä 2008 insinööriopiskelija Daisy Mag-
ny Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs 
de Limoges -korkeakoulusta Ranskasta oli 
Erasmus-harjoittelijana SYKEssä. Hän selvitti 
jätevesijärjestelmien käytettävyyttä kylmissä 
olosuhteissa Ranskassa ja Kanadassa. 

4.1 
Kysely Enäjärven 
suojeluyhdistys ry:lle
Enäjärvi sijaitsee Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen maakuntien rajalla, entisten Sam-
matin (nykyisin Lohja) ja Suomusjärven 
(nykyisin Salo) sekä Karjalohjan kuntien alu-
eella. Enäjärven suojeluyhdistys ry:n jäsenille 
lähetettiin vuoden 2007 lopulla kysely (liite 
5) koskien vapaa-ajan asuntojen nykyistä ja 
tulevaisuudessa toivottua varustelutasoa 
sekä mahdollisia vesihuoltojärjestelmälle 
koituneita ongelmia ja peruslämmön käyttöä 
talvisin. Varustelutasolla tarkoitettiin tämän 
kyselyn yhteydessä vesikalusteita sekä säh-
köä tai vettä käyttäviä laitteita. Kyselyn eräs 
oleellisimmista tavoitteista oli selvittää ha-
lukkuutta talvimökin vesihuoltojärjestelmän 
suunnitteluun ja rakentamiseen.
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samantyylisemmissä olosuhteissa Enäjärven 
alueella kuin tarkasteltaessa tilannetta valta-
kunnallisesti.

Peruslämmön vaikutusta mökin varuste-
lutasoon ja vesihuollon toteuttamiseen pi-
dettiin niin oleellisena tekijänä, että kyselyn 
tuloksia pyrittiin analysoimaan tarkemmin 
vertaamalla joitakin peruslämmitettyjen ra-
kennusten tuloksia peruslämmittämättömiin.

Enäjärvellä sijaitsevien vapaa-ajan asunto-
jen päärakennukset olivat pääosin 1970-lu-
vulla rakennettuja (kuva 33), peruslämmitetyt 
rakennukset yleisimmin 1980-luvun jälkeen 
rakennettuja. Enäjärvellä sijaitsevalle va-
paa-ajan asunnolle oli matkaa vakituiselta 
asunnolta keskimäärin 80 km, mikä poikke-
aa hieman valtakunnallisesta keskiarvosta  
60 km (Nieminen 2010). 

Kuva 33. Enäjärven kyselyyn vastanneet mökit raken-
nusvuoden mukaan. Mökit on jaoteltu erikseen sen 
mukaan, ovatko ne peruslämmössä.

Lämmitys

Suurin osa vastaajista käytti mökkinsä läm-
mitykseen sähköä ja puuta rinnakkain. Au-
rinkopaneelia käytti sähköntuotannon lisänä 
5 % kyselyyn vastanneista. Sähkönjakeluver-
kossa oli 94 %, mutta vain 15 % oli pelkästään 
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Kyselyn rakenne

Perustietoina kysyttiin mm. vapaa-ajan asun-
tojen rakennusvuosi ja pinta-ala, etäisyys va-
kituiselta asunnolta, päälämmitystapa sekä 
kuuluminen sähkönjakeluverkkoon. Läm-
mitystavan suhteen selvitettiin halukkuutta 
etenkin ns. vakiotehoiseen kuivanapitoläm-
mitykseen, jota on kuvattu luvussa 4.5. Myös 
vaihtoehtoisten sähköntuotantotapojen, 
kuten aurinkopaneelin tai tuuligeneraattorin 
käyttöä selvitettiin. 

Vedenhankintalähteen, käymälätyypin, jä-
tevesien käsittelyjärjestelmän ja viemäröinnin 
toteutuksen selvittäminen olivat oleellinen 
osa perustietoja. Kyselyllä kartoitettiin myös 
halukkuutta innovatiivisen, sisätiloihin ra-
kennettavan biojätekäymälän rakentamiselle 
ja siihen liittyvälle mahdolliselle huoltopalve-
lulle. Biojätekäymälä tai muu kuivakäymälä 
yksinkertaistaa ja helpottaa jätevesien käsitte-
lyä sekä vesihuoltojärjestelmän varustamista 
pakkaskestäväksi. 

Vapaa-ajan asunnon vuotuista käyttöastet-
ta ja omistusmuotoa koskevat muutokset lä-
hitulevaisuudessa sekä toiveet ja tarpeet vettä 
käyttävien laitteiden, järjestelmien ja erilais-
ten palveluiden osalta pyrittiin selvittämään 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Myös 
rahallista panostushalukkuutta talvimökin 
vesihuollon toteuttamiseksi tiedusteltiin. 

Kyselyitä lähetettiin 795 kpl ja vastauksia 
palautettiin 186 kpl. Vastausprosenttia (23 %) 
voidaan pitää suhteellisen hyvänä. Yleensä 
postin avulla suoritetun kyselyn vastauspro-
sentti jää vajavaiseksi johtuen luonnollisesta 
vastauskadosta. 

Perustiedot

Peruslämmössä olevia vapaa-ajan asuntoja 
oli 85 vastaajalla kaikista 186 vastaajasta  
(46 %). Osuus on suurempi kuin Työ- ja elin-
keinoministeriön (TEM) valtakunnallisen 
Kesämökkibarometrin (Nieminen 2010) mu-
kaan peruslämmössä olevien mökkien osuus 
27 %. Eroihin mökkibarometrin tuloksiin 
verratessa vaikuttaa muun muassa se, että 
Enäjärven kyselyn otanta on pienempi kuin 
valtakunnallisen barometrin ja mökit ovat 
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sähkölämmityksen varassa. Sähkönjakelu-
verkossa olevien osuus oli suurempi kuin 
Kesämökkibarometrissa (Nieminen 2010) 
ilmoitettu 76 %. 

Kaikki peruslämmitetyt rakennukset kuu-
luivat sähkönjakeluverkkoon, koska perus-
lämpö edellyttää jatkuvaa energianlähdettä. 
Puuta käytettiin tällöin lähinnä lisälämmityk-
seen. Peruslämmitettyjen asuntojen lämpöti-
la ilmoitettiin pidettävän yleensä +10 ˚C:ssa, 
kun mökillä ei oleskeltu. Tärkeimmiksi syiksi 
peruslämmön päällä pitämiselle mainittiin 
rakenteiden ja vesijohtojen säilyminen kun-
nossa. Myös irtaimiston säilymisen ja käyt-
tömukavuuden vuoksi lämpöä ylläpidettiin. 
Merkittäviä ongelmia lämmitykseen, hajuun, 
kosteuteen, ruosteeseen, homeeseen tai muu-
hun liittyen ei ollut ilmennyt. Hajuongelmia 
olivat kokeneet vain pääasiassa sellaisten va-

paa-ajan asuntojen omistajat, joiden mökki ei 
ollut peruslämmössä. 

Mökillä oleskelu

Vapaa-ajan asunnoilla oleskeltiin pisimpiä 
yhtäjaksoisia aikoja kesäisin (kuvat 34 ja 
35). Syksyllä oleskelu muuttui viikonloppu-
painotteiseksi ja yksittäisten päivien suosio 
kasvoi. Kun tarkastellaan vain perusläm-
mössä olevia vapaa-ajan asuntoja (kuva 34), 
havaitaan, että mökillä oleskeluaika noudatti 
muuten samaa kehitystä kuin peruslämmittä-
mättömien asuntojen osalta (kuva 35), mutta 
pakkaskautena peruslämmitetyillä mökeillä 
vietettiin enemmän aikaa. Kaikilla mökeillä 
oleskeltiin pakkaskautena kuitenkin yleensä 
vain viikonloppujen tai päivien mittaisia 
jaksoja kerrallaan mökin lämmitysmuodosta 
riippumatta.
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Kuva 35. Mökillä kerrallaan oleskeltu aika eri vuodenaikoina peruslämmittämättömissä (n=101) mökeissä Enä-
järvellä.

Kuva 34. Mökillä kerrallaan oleskeltu aika eri vuodenaikoina peruslämmitetyissä (n=85) mökeissä Enäjärvellä
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2 %

16 %
Kevät-, kesä- ja syyskäyttö lisääntyy

Kevät-, syys- ja pakkaskausina  
 käyttö lisääntyy

Vuosittainen käyttö pysyy ennallaan

Vuosittainen käyttö vähenee

Ei suunnitelmia / ei osaa sanoa
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ennallaan ja pääkäyttäjät 
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siirtyy jälkipolvelle/ asunnosta 
luovutaan kokonaan

Ympärivuotinen käyttö lisääntyy ja pääkäyttäjät 
muuttuvat, esim. omistusoikeus siirtyy jälkipolvelle

Kuva 36. Enäjärven kyselyyn vastanneiden (n=186) suunnitelmat mökin käytölle 5–10 seuraavan vuoden aikana.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Kaikista kyselyyn vastanneista 16 %:lla ei 
ollut tarkkoja mökin käyttöä koskevia tule-
vaisuuden suunnitelmia 5–10 vuoden ajalle 
tulevaisuudessa (kuva 36). Vastaajista 53 % 
ilmoitti kuitenkin vuosittaisen käytön pysy-
vän ennallaan ja pääkäyttäjien mahdollisesti 
muuttuvan tai asunnosta luovuttavan koko-
naan. Vapaa-ajan asunnon käytön vähene-
misestä ei ollut merkkejä. Vastaajista 29 % 
ilmoitti käytön lisääntyvän lähitulevaisuu-
dessa myös pakkaskausina. 

Tulos on hyvin lähellä valtakunnallisen 
Kesämökkibarometrin (Nieminen 2010) tu-
loksia, jonka mukaan yli puolet mökkiläisistä 
arvioi kesämökin käytön pysyvän ennallaan 
ja noin kolmannes arvioi käytön lisäänty-
vän seuraavien kolmen vuoden aikana. Joka 
kolmannen kesämökin varustusta parannet-
tiin barometrin mukaan viimeksi kuluneen 
vuoden aikana ja seuraavan vuoden aikana 
varustuksen parantamista harkitsi puolet 
mökkiläisistä.

Merkittävää kiinnostusta etätyön teke-
miseen vapaa-ajan asunnolta käsin ei ollut. 
Nykyisellä asunnon varustelutasolla kiinnos-
tusta etätyöhön oli 7 %:lla, lisäksi 4 %:lla siinä 
tapauksessa, että varustelutasoa parannetaan. 
Alhainen halukkuus voi johtua osaltaan siitä, 
että Enäjärven alueella vapaa-ajan asuntojen 
pääkäyttäjät olivat pääosin 51–66 -vuotiaita 
(51 % vastanneista) ja siten lähestymässä elä-
keikää tai jo eläkkeellä.  

Sähköä tai vettä käyttävät laitteet

Peruslämmittämättömistä rakennuksista  
60 %:lla oli erilaisia laitteita, jotka toimivat 
sähköllä tai kuluttavat vettä (kuva 37). Yleisin 
sähkölaite oli jääkaappi tai pakastin ja läm-
minvesivaraaja oli yleisin vettä käyttävä laite.

Peruslämmitettyjen vapaa-ajan asuntojen 
omistajista 90 % ilmoitti mökillään olevan 
sähköä tai vettä käyttäviä laitteita (kuva 38). 
Peruslämmitetyissä rakennuksissa suihku, 
vesi-WC sekä astian- ja pyykinpesukone oli-
vat yleisempiä kuin peruslämmittämättömis-
sä rakennuksissa. Varsinkin pesukoneet ovat 
herkkiä vaurioitumaan pakkasella, jos niitä ei 
tyhjennetä eikä rakennuksessa ole lämmitystä 
myös käytön väliaikoina. 

Vedenhankinta

Ruoka- ja juomavesi hankittiin Enäjärven ky-
selyyn osallistuneille vapaa-ajan asunnoille 
yleisimmin omasta kaivosta (50 %) tai tuotiin 
muualta (32 %). Valtakunnallisesti tilanne on 
Kesämökkibarometrin (Nieminen 2010) mu-
kaan hieman erilainen. Barometrin mukaan 
noin 41 %:lla vapaa-ajan asunnoista juoma- 
ja ruokavesi otetaan omasta tai naapurin 
kaivosta, noin puolet tuo veden mukanaan 
mökille, ja vesilaitoksen tai -osuuskunnan 
vesijohtoverkoston piirissä on 16 % mökeistä. 

Enäjärven mökeille pesuvettä ei tuotu 
vastausten mukaan kauempaa, vaan se otet-
tiin järvestä tai muusta pintavesilähteestä 
tai kaivosta. Kaivoja oli jonkin verran myös 
yhteiskäytössä. Peruslämmittämättömiin ra-
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Kuva 38. Juoma- ja ruokaveden tuonti mökille muualta 
on yleistä silloin, kun omasta kaivosta ei saa tarpeeksi 
laadukasta vettä. Monet vesihuoltolaitokset ovat ra-
kentaneet haja-asutusalueillekin vesiposteja. Talvikäy-
tössä niiden toimivuus edellyttää sopivia rakenteita. 
Kuvan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu vesiposti 
sijaitsee Kirkkonummella.

Kuva 37 a. Vettä käyttävien laitteiden osuus peruslämmittämättömissä mökeissä (n=60/101) Enäjärvellä.
Kuva 37 b. Vettä käyttävien laitteiden osuus peruslämmitetyissä mökeissä (n=77/85) Enäjärvellä.

kennuksiin pesuvesi tuotiin sisälle yleisesti 
kesäkäyttöisen pumpun avulla tai astioissa 
kantaen. Juomavettä säilytetään usein asti-
oissa. Juomavesi voi säilyä juomakelpoisena 
muutaman päivän ajan, jos sitä säilytetään 

puhtaassa tarkoituksenmukaisessa astiassa 
viileässä paikassa ja valolta suojassa. Noin  
10 %:ssa peruslämmittämättömistä asunnois-
ta käytetään paineellista veden johtamista  
sisälle rakennukseen.

Peruslämmitetyissä rakennuksissa pesuve-
si otettiin useammin kaivosta kuin järvestä. 
Noin puolessa peruslämmitetyistä vapaa-
ajan asunnoista käytettiinkin vastaajien mu-
kaan paineellista veden sisääntuloa, jolloin 
sekä pesu- että juomavesi otettiin yleensä 
kaivosta. 

Voidaan kuitenkin epäillä, ovatko kaikki 
vastaajat ymmärtäneet paineellisen vesijoh-
don määritelmän kyselyn laatijoiden toivo-
malla tavalla. Tässä kyselyssä paineellisella 
veden sisääntulolla tarkoitettiin kiinteää ve-
sijohtojärjestelmää. Kyselyssä vaihtoehtona 
paineelliselle vesijohdolle oli kesäkäyttöinen 
pumppu, mutta silti jotkut vastaajat saat-
toivat käsittää myös kesäksi asennettavan 
johdon olevan paineellista vettä –varsinkin, 
jos kesäpumppu on sähkökäyttöinen ja siten 
käyttäjälle toiminnallisesti ”huomaamaton”. 

Niistä vastaajista, jotka ilmoittivat käyttä-
vänsä paineellista vesijohtoa (65 kpl), 12:lla 
esiintyi ongelmia vesijohtojärjestelmän käy-
tössä talvisin. Vaikka jotkut näistä mökeistä 
olivat peruslämmössä, ongelmat järjestelmän 
käytössä liittyivät silti vesijohtojen jäätymi-
seen ja sähkökatkoihin. Ongelmia esiintyi 
rakennuksissa, joiden vesijohtojärjestelmää 
ei tyhjennetty talveksi. 

Mökillään paineellista vesijohtoa käyttä-
vistä vastaajista (65 kpl) 24 ilmoitti tyhjentä-
vänsä vesihuoltojärjestelmän talveksi, vaikka 
mökillä olisikin peruslämpö päällä. Muuta-
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Kuva 39. Vesivessallisten mökkien osuus peruslämmi-
tetyistä mökeistä niiden rakennusajankohdan mukaan. 
Vesivessa oli 37 mökillä kaikista 85 peruslämmitetystä 
mökistä.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

En
ne

n
-l

uk
ua

19
50

-lu
vu

lla

19
60

-lu
vu

lla

19
70

-lu
vu

lla

20
00

- l
uv

ul
la

%

Rakennusajankohta

19
50

19
80

-lu
vu

lla

19
90

-lu
vu

lla

ma vastaaja koki tyhjennyksen hankalaksi ja 
ongelmiakin siinä oli ilmennyt. Kenelläkään 
vesijohtojärjestelmänsä tyhjentävällä vastaa-
jalla ei ollut ilmennyt ongelmia järjestelmän 
käytössä talvisin, joten järjestelmää ei oletet-
tavasti otettukaan käyttöön kesken talven.

Käymäläratkaisut

Enäjärven alueen kyselyyn vastanneiden va-
paa-ajan asuntojen tyypillisin käymäläjärjes-
telmä oli ulkona oleva kuivakäymälä (86 %), 
jossa jäte päätyy säiliöön, saaviin tai vähin-
tään jonkin rakennetun alustan päälle. Jätteen 
päästäminen suoraan maahan on kielletty 
Terveydensuojeluasetuksella (1280/1994,  
14 §). Asetuksessa on säädetty myös käymä-
läjätteen asianmukaisesta kompostoinnista. 

Vesikäymälä lämpimässä sisätilassa oli  
23 %:lla kaikista vastanneista. Vesikäymälän 
yhteydessä on huolehdittava käymälätilan 
asianmukaisesta lämmityksestä pakkaskau-
sina jäätymisen estämiseksi.  Vesikäymäläl-
lä varustetuilla mökeillä oli peruslämmitys 
talvisin muutamaa mökkiä lukuun ottamatta 
 – jäätymisongelmista ei silti raportoitu.

Peruslämmitetyistä mökeistä vesi-WC 
oli lähes puolella. Yleisimmin vesi-WC oli 
2000-luvulla rakennetuissa peruslämmite-
tyissä mökeissä, joista se löytyi lähes 80 %:lta 
(kuva 39). Vesi-WC oli joko ainoana käymä-
läjärjestelmänä tai lisäksi oli käytössä joku 
muu käymälätyyppi. Kuivakäymälä tai teh-
dasvalmisteinen kompostikäymälä ulkona oli 
lähes puolella peruslämmitetyistä mökeistä. 
Tehdasvalmisteinen kompostikäymälä si-
sätiloissa ainoana järjestelmänä tai yhdessä 
ulkona olevan kuiva- tai kompostikäymälän 
kanssa oli 6 %:ssa peruslämmitetyistä vapaa-
ajan asunnoista (85 kpl). Muutamalla perus-
lämmitetyllä mökillä oli sähköpolttokäymälä 
sisätilassa ulkona olevan kuivakäymälän li-
säksi tai biologinen käymälä sisällä ainoana 
järjestelmänä. 

Tulokset ovat samansuuntaisia valtakun-
nallisen Kesämökkibarometrin (Nieminen 
2010) kanssa. Barometrin mukaan perin-
teinen ulkokäymälä on 60 %:lla, vesi-WC  
16 %:lla sekä kompostoiva käymälä tai säh-

kökuivakäymälä sisällä 4 %:lla ja ulkona  
20 %:lla vapaa-ajan asunnoista.

Jätevesien johtaminen ja käsittely

Kaikista kyselyyn osallistuneista kiinteistöistä 
suurimmalla osalla oli jätevesien käsittelemi-
seksi imeytyskaivo tai ns. kivipesä, mikä on-
kin hyvin huollettuna riittävä järjestelmä, jos 
kiinteistöllä syntyy vain vähäisiä määriä ns. 
harmaita pesuvesiä. Kaikista Enäjärven ky-
selyyn vastanneista 77 %:lla ei syntynytkään 
kiinteistöllään ns. mustia jätevesiä, koska niil-
lä ei ollut vesi-WC:tä. Siten imeytyskaivojen 
suuri osuus on ymmärrettävä. Jos vapaa-ajan 
asunto on varustettu lähes omakotitalon ta-
soiseksi astianpesukoneineen ja suihkuineen 
ilman vesi-WC:tä, on suositeltava vaihtoehto 
kuitenkin vähintään kunnollinen, ohjeiden 
mukaan rakennettu maahanimeyttämö.

Valtakunnallisen Kesämökkibarometrin 
mukaan vapaa-ajan asuntojen keittiöiden 
jätevedet johdetaan yleisesti suoraan maa-
han (42 %). Toisaalta yhtä moni johtaa kaikki 
mökillä syntyvät jätevedet saostuskaivoon 
ja mahdollisesti jatkokäsittelyyn. Valtakun-
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Kuva 40. Harmaavesisuodattimenkin voi joskus sijoit-
taa mökin lattian alle. Tämän kohteen kompostikäy-
mälä on esitetty kuvassa 54.

nallisesti vain 3 % vapaa-ajan asunnoista on 
yleisen viemäriverkoston piirissä. (Nieminen 
2010)

Etenkin vesi-WC:n käytöstä muodostu-
vat ravinteikkaat jätevedet voivat olla riski 
ympäristölle, jos niitä ei käsitellä riittävän 
tehokkaasti. Enäjärven kyselyn mukaan 
kiinteistöillä, joilla on vesi-WC (42 kpl), 
yleisimpiä jäteveden käsittelyjärjestelmiä 
ovat umpisäiliö tai saostuskaivo ja ohjeiden 
mukainen maahanimeyttämö. Vain harva 
kyselyyn vastanneista vesivessallisista kiin-
teistöistä käsitteli jätevedet maasuodattamol-
la tai pienpuhdistamolla. Varsinkin ohjeiden 

mukaan rakennettu maasuodattamo olisi kui-
tenkin umpisäiliöön verrattuna taloudellises-
ti kannattavampi ratkaisu monelle vapaa-ajan 
asunnolle. Tehdasvalmisteinen pienpuhdista-
mo vaatii kunnolla toimiakseen tasaisen jäte-
vesivirran puhdistamolle, mikä ei vähäisessä 
käytössä olevilla mökeillä ole varmaa, joten 
pienpuhdistamon hankinnassa vapaa-ajan 
asunnolle on käytettävä erityistä harkintaa.

Vaikka vapaa-ajan asuntojen tilat oli ylei-
sesti viemäröity, niissä ei kyselyn vastausten 
mukaan ollut useinkaan asianmukaista, ka-
tolle johtavaa tuuletusputkea. Etenkin vesi-
WC:n tiloista tuuletusputken puuttuminen 
on selvä puute. WC-jätevedet ovat hyvin 
ravinteikkaita ja bakteeritoiminta aktiivista, 
joten hajuongelmia syntyy helpommin kuin 
esim. suihkutilan viemäristä. 

Kiinnostus innovaatioihin sekä 
tarpeet ja toiveet tulevaisuudessa 

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden kiin-
nostusta erilaisia kyselyssä mainittuja ja 
tarkemmin kuvailtuja innovaatioita kohtaan 
selvitettiin talvimökin vesihuoltojärjestelmän 
rakentamisen, biojätekäymälän hankinnan ja 
kuivanapitolämmityksen osalta. Kiinnostus 
oli suurinta kuivanapitolämmitystä kohtaan. 
Rahallista panostusvalmiutta innovaatioihin 
ei kuitenkaan osattu määritellä ilman lisätie-
toa ratkaisuista. Tiedon puute vastausvai-
heessa oli todennäköisesti syynä myös siihen, 
että suuri osa vastaajista ei osannut mainita, 
onko edes kiinnostunut innovaatioiden tuo-
mista mahdollisuuksista mökillään.

Enäjärven kyselyyn vastanneista perus-
lämmössä olevien vapaa-ajan asuntojen 
omistajista 49 % oli kiinnostunut kuivanapi-
tolämmityksestä, 21 % talvimökin vesihuolto-
järjestelmästä ja 7 % biojätekäymälästä. Myös 
peruslämmössä olevien vapaa-ajan asunto-
jen vastaajat olivat kiinnostuneita talvimökin 
vesihuoltojärjestelmän rakentamisesta, koska 
mökeillä on ilmennyt ongelmia vesijohtojen 
jäätymisessä ja mm. sähkökatkot huolettavat.

Vesihuoltoon (kokonaisvaltainen veden-
hankinta ja jäteveden käsittely) ja biojätekäy-
mälään liittyvien palveluiden, järjestelmien 
ja laitteiden vastaushetken tilannetta vapaa-
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Kuva 41. Tarpeet ja toiveet erilaisten palveluiden tarjonnalle sekä niiden nykyisen hyötykäytön tilanne Enäjärven 
vapaa-ajan asunnoilla (n=186). 
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ajan asunnoilla sekä toiveita ja tarpeita niiden 
hankkimiseksi tulevaisuudessa selvitettiin 
tarkemmin (kuvat 41–43). Toiveita kysyttiin 
sillä perusteella, mitä palveluita, järjestelmiä 
tai laitteita vastaaja toivoo tai aikoo hankkia, 
vaikka vapaa-ajan asunnon käyttö pysyisi 
ennallaan tulevaisuudessa. Tarvetta puoles-
taan selvitettiin sen pohjalta, mitä palveluita, 
järjestelmiä tai laitteita vapaa-ajan asunnolle 
tarvitaan, jotta sen käyttöastetta voitaisiin li-
sätä. Samalla vastaajalla saattoi olla useampia 
palveluita, järjestelmiä ja laitteita sekä toiveita 
ja tarpeita niiden suhteen samanaikaisesti.

Toiveita vastaajat eivät osanneet yleises-
ti nimetä. Tarpeet tiedostettiin, vaikka niitä 
suhteellisen vähän mainittiinkin, mikä voi 
johtua tiedon puutteesta tai epävarmuudes-
ta mökin tulevaisuuden käyttöasteesta ja 
pääkäyttäjistä. Kaikista kyselyyn vastanneis-
ta (n=186) noin puolella ei ollut kuitenkaan 
aikomuksena muuttaa vapaa-ajan asunnon 

käyttöastetta lähitulevaisuudessa. Kehitystä 
palveluiden, järjestelmien ja laitteiden osalta 
siis toivottiin, jotta vapaa-ajan asuntojen käyt-
töastetta voitaisiin lisätä. Kaikista Enäjärven 
kyselyyn vastanneista 29 %:lla oli aikomukse-
na lisätä mökkinsä käyttöä ympärivuotisesti 
tai jonakin tiettynä vuodenaikana. Tuloksia 
palveluiden, järjestelmien ja laitteiden osalta 
tarkastellaan yksityiskohtaisemmin alla.

Palvelut

Toiveina palveluiden osalta oli pääasiassa 
liittyminen vesiosuuskunnan tai vesihuolto-
laitoksen vesi- ja viemäriverkostoon, mutta 
suurin osa (39 %) vastaajista ei osannut maini-
ta, mitä toiveita heillä olisi palveluiden osalta 
(kuva 41). 
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Kuva 42. Tarpeet ja toiveet erilaisten järjestelmien toteuttamiselle sekä niiden nykyinen toteutus Enäjärven 
vapaa-ajan asunnoilla (n=186). 
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Tarpeet tulevaisuudessa koskivat lähinnä 
jäteveden puhdistusjärjestelmän suunnitte-
lua ja rakentamista, saostussäiliön tyhjentä-
mispalvelua sekä vesilaitteiden tyhjennystä 
talveksi. Vastaushetkellä suurimman osan 
vastaajien käyttämistä palveluista muo-
dostivatkin jo umpisäiliön ja saostuskaivon 
tyhjentäminen. Vastauksista ei kuitenkaan 
ilmennyt, kuka tyhjennykset suorittaa; sopi-
musperusteinen lietteen vesihuoltolaitoksel-
le toimittava taho vai mahdollisesti lähistöllä 
asuva maatilallinen. 

Talvimökin vesihuoltojärjestelmän suun-
nittelua ja toteuttamista sekä toivottiin että 
pidettiin edellytyksenä käyttöasteen lisäämi-
seksi tulevaisuudessa. 

Järjestelmät

Kaikista Enäjärven kyselyyn vastanneiden 
vapaa-ajan asunnoista sähkönjakeluverkossa 
oli 94 % ja peruslämmitys oli 46 %:lla. Niillä 
vastaajilla, joiden vapaa-ajan asunnolla ei 
ollut peruslämpöä, eivät sitä senhetkisellä 
varustelutasolla kaivanneetkaan, mutta 
rakennuksen sisätilojen esilämmitystä kau-
ko-ohjauksella mökille tultaessa toivottiin 
ilmeisesti käyttömukavuuden lisäämiseksi 
(kuva 42). 

Peruslämmitettyihin vapaa-ajan asuntoihin 
toivottiin esilämmitystä kauko-ohjauksella, 
mutta myös pakkaskestävän vesihuolto-
järjestelmän toteuttamista useammin kuin 
peruslämmittämättömiin. Peruslämmittä-
mättömissä asunnoissa ei ollut vettä käyttä-
viä laitteita tai vesikalusteita yhtä paljon kuin 
peruslämmitetyissä asunnoissa, mikä selittää 
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Kuva 43. Tarpeet ja toiveet erilaisten laitteiden hankinnalle sekä nykyinen varustelutaso Enäjärven vapaa-ajan 
asunnoilla (n=186). 

osaltaan eron vastaajien halukkuudessa to-
teuttaa talvimökin vesihuoltojärjestelmä.  
Vesihuollon pakkaskestävyyttä toivottiin, 
vaikka vapaa-ajan asunnon käyttöaste ei li-
sääntyisikään. 

Vapaa-ajan asunnon käyttöasteen lisäämi-
seksi pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän 
toteuttamista pidettiin kuitenkin oleellisena 
tekijänä, kuten myös kaivoveden jäätymätön-
tä ottoa talvisin ja biojätekäymälän rakenta-
mista sisätiloihin. Peruslämmittämättömissä 
asunnoissa pidettiin lisäksi tarpeellisena ma-
nuaalisesti tyhjennettävää rakennuksen si-
säpuolista vesijohtoverkostoa, jos johdot 
pyritään tyhjentämään vedestä talveksi.

Laitteet

Laitteilla tarkoitettiin sähköä tai vettä käyt-
täviä koneita ja vesikalusteita. Kyselyyn 
vastanneet toivoivat ja pitivät tarpeellisena 
käyttöasteen nostamiseksi etenkin pakkas-
kestäviä vesilukkoja ja sekoittajia vesikalus-
teissa (kuva 43). 

Peruslämmittämättömissä mökeissä oli 
yleensä vähintään jääkaappi tai pakastin. 

Näihin mökkeihin pidettiin lisäksi tarpeelli-
sina hankintoina etenkin lämminvesivaraajaa 
ja suihkua ellei niitä jo ennestään ollut, vaikka 
vapaa-ajan asunnon käyttöaste ei muuttuisi-
kaan oleellisesti. Astianpesukonetta, pyykin-
pesukonetta ja vesi-WC:tä toivottiin, mutta ei 
pidetty välttämättöminä vapaa-ajan asunnon 
käyttöasteen lisäämiseksi.

Peruslämmitetyistä vapaa-ajan asunnoista 
löytyi vähintään jääkaappi tai pakastin, läm-
minvesivaraaja, suihku ja vesi-WC. Toiveet ja 
tarpeet jakautuivat laitteiden suhteen saman-
suuntaisesti kuin peruslämmittämättömissä 
vapaa-ajan asunnoissa, mutta suihkua, vesi-
WC:tä ja vettä käyttäviä kodinkoneita kaivat-
tiin useammin. Syynä tähän on oletettavasti 
se, että peruslämpö luo edellytykset märkä-
tilojen ja laitteiden kunnossa pysymiseksi 
pakkaskautena. Muutama peruslämmitetyn 
vapaa-ajan asunnon omistavista vastaajista 
ei maininnut mökillään olevan minkäänlaisia 
laitteita.
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Kuva 44. Vesihuollon pakkaskestävyydestä kiinnostu-
nut messukävijä postereita tutkimassa.

Johtopäätökset Enäjärven kyselystä

Vapaa-ajan asuntojen käyttöaste on kasva-
massa tulevaisuudessa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön Kesämökkibarometrin (Nieminen 
2010) mukaan noin 31 % mökin omistajista 
arvioi mökin käytön lisääntyvän seuraavan 
kolmen vuoden aikana. Kaikista Enäjärven 
kyselyyn vastanneista 29 % ilmoitti mökillä 
oleskelun lisääntyvän ja 53 % arveli käytön 
pysyvän vähintään samana omistusoikeuden 
siirtyessä ehkä samalla jälkipolville. Käytön 
lisääntyessä myös oleskelu pakkaskausina 
lisääntyy. 

Vapaa-ajan asunnolla oleskeltavan ajan 
pidentyessä mökin varustelutasoa halutaan 
parantaa viihtyvyyden vuoksi. Tällöin mö-
kille halutaan hankkia tavallisesti vähin-
tään lämminvesivaraaja ja suihku. Myös 
astianpesukonetta, pyykinpesukonetta sekä 
pakkaskestäviä vesilukkoja ja sekoittajia vesi-
kalusteisiin toivotaan. Vettä käyttävät laitteet 
ja vesikalusteet ovat herkkiä pakkaskauden 

jäätymisriskille, joten nykyään peruslämmit-
tämättömiä mökkejäkin tulisi tällöin pitää 
peruslämmössä pakkaskautena tai huolehtia 
muuten vesihuoltojärjestelmän pakkaskestä-
vyydestä.

Talvimökin vesihuoltojärjestelmän toteut-
tamista pidettiin Enäjärven kyselyyn vastan-
neiden mukaan tarpeellisena tulevaisuudessa 
myös niillä mökeillä, joilla oli peruslämpö. 
Tärkeimmiksi syiksi peruslämmön päällä 
pitämiselle mainittiin juuri vesijohtojen ja ra-
kenteiden säilyminen kunnossa. Talvimökin 
vesihuoltojärjestelmän kehittämiselle voi-
daan tämän kyselyn pohjalta todeta olevan 
kysyntää, oli mökki peruslämmössä tai ei. 

Peruslämmitykselle vaihtoehtoinen, in-
novatiivinen kuivanapitolämmityskin sai 
kannatusta. Kaikista vastaajista 26 % ilmoitti 
olevansa kiinnostunut energian säästämises-
tä kuivanapitolämmityksen avulla perusläm-
mön sijaan, kunhan investointikustannukset 
pysyvät mahdollisimman alhaisina. Suuri osa 
vastaajista ei osannut ilmaista kiinnostustaan, 
mikä on ymmärrettävää, jos innovaation to-
teuttamistapaa tai rahallista panostustarvetta 
ei vielä täysin sisäistetty.

Myös innovatiivisesta biojätekäymälästä 
ollaan Enäjärven kyselyyn vastanneiden mu-
kaan kiinnostuneita. Kuivakäymälä helpottaa 
talvimökin vesihuoltojärjestelmän toteutta-
mista ja vähentää siten pakkasen aiheuttamia 
ongelmia vesijohdoille. Samalla jätevesien kä-
sittelystä tulee kiinteistönomistajan kannalta 
helpompaa ja edullisempaa.

4.2 

Kysely Porin loma-
asuntomessuilla
SYKE osallistui Porin loma-asuntomessuille 
kesällä 2008 Suomen Asuntomessut Osuus-
kunnan pyynnöstä antamaan tietoa loma-
asumisen ekologisuuteen liittyvistä tekijöistä, 
mukaan lukien vesihuollon toimivuuden 
edellytykset talvisin.  Tätä varten SYKEssä 
valmistettiin kolme posteria esille messukoh-
teeseen (liite 1). Koska aiheesta tiedetään hy-
vin vähän, päätettiin järjestää SYKEn osastolla 
käyneille messuvierailijoille vesihuoltokysely 
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Kuva 45. Mökkien rakennusajankohta tai viimeksi suo-
ritettu peruskorjaus Porin kyselyssä (n=46). 
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(liite 6), joka sisälsi samantapaiset teemat 
kuin edellisessä luvussa 4.1 esitelty Enäjärven 
kysely (liite 5). Porin kyselyssä painotettiin 
vapaa-ajan asuntojen vesihuoltojärjestelmän 
tasoa ja sen mahdollisia ongelmia pakkaskau-
sina sekä kiinnostusta talvimökin vesihuollon 
toteuttamiseen ja oleskelua mökillä talvisin. 
Enäjärven ja Porin kyselyiden tulokset ovat 
samansuuntaisia eli tukevat toisiaan. Vasta-
uksia palautettiin messujen aikana yhteensä 
48 kpl. 

Perustiedot, varustelutaso ja 
mökillä oleskelu talvisin 

Porin kyselyyn vastanneiden messuvieraiden 
vapaa-ajan asunnot olivat melko uusia. Ylei-
sin rakennus- tai peruskorjausajankohta oli 
vuosi 2007 (kuva 45). Enäjärven kyselyyn vas-
tanneiden vapaa-ajan asunnot oli rakennettu 
yleisimmin 1970-, 50- tai 80-luvulla. 

Kaikista Porin kyselyyn vastanneista  
60 % oleskeli vapaa-ajan asunnollaan talvisin. 
Näistä kolmasosalla oli mökillään perusläm-
pö sekä vesijohdot ja vettä käyttäviä laitteita. 
Kaikista kyselyyn vastanneista peruslämpö 
oli 23 %:lla, mutta vain 2 vastaajaa oli huo-
lestunut sähkökatkojen aiheuttamista ongel-
mista talvisin.

Kaikista kyselyyn vastanneista puolella oli 
lähitulevaisuudessa tarkoitus parantaa mök-
kinsä varustelutasoa vettä käyttävien laittei-
den tai jäteveden käsittelyjärjestelmän osalta. 
Muutamat aikoivat hankkia myös suihkun, 
lämminvesivaraajan, pyykin- tai astianpesu-
koneen. 

Vedenhankinta

Keskimäärin 19 % kyselyyn vastanneiden 
vapaa-ajan asunnoista oli liitetty vesijohto-
verkostoon, 33 % johti veden sisälle pumpulla 
omasta kaivosta ja 48 % kantoi veden sisälle 
astioissa. Kiinteistöt, joita ei ollut liitetty ve-
sijohtoverkostoon, oli rakennettu 1960- tai 
70-luvulla (kuva 46). 

Porin kyselyn vesijohtoverkostoon liitty-
neiden määrä korreloi valtakunnallisen Kesä-
mökkibarometrin tulosten kanssa (Nieminen 
2010) paremmin kuin Enäjärven kysely. Kesä-
mökkibarometrin mukaan vesilaitoksen tai 
-osuuskunnan vesijohtoverkostoon kuuluu 
16 % Suomen vapaa-ajan asunnoista. 

Vesijohtojen jäätymisongelmia ei ollut 
esiintynyt yleisesti. Vastaajista 60 %:lla oli 
vapaa-ajan asunnollaan vesijohtoja tai vettä 
käyttäviä laitteita, mutta vain muutamalla 
oli ollut ongelmia pakkaskausina jäätymisen 
vuoksi. 

Jos vapaa-ajan asunnolla oli vesijohdot 
ja vettä käyttäviä laitteita, puolet ilmoitti 
poistavansa järjestelmän käytöstä talvek-
si purkamalla sen tai tyhjentämällä putket,  
7 % ilmoitti tyhjentävänsä putket talveksi si-
ten, että järjestelmä oli tarvittaessa helposti 
käyttöönotettavissa. Peruslämmössä olevien 
mökkien (23 %) vesijohtojärjestelmiä ei tyh-
jennetty lainkaan talveksi.

Käymäläratkaisut ja jätevedet

Kuivakäymälä ulkona oli 71 %:lla kaikista 
Porin kyselyyn vastanneista, vesi-WC sisällä 
23 %:lla ja kuiva- tai kompostikäymälä sisä-
tilassa 6 %:lla vastaajista (kuva 47). Tulokset 
ovat samansuuntaisia Enäjärven kyselyn ja 
valtakunnallisen Kesämökkibarometrin kans-
sa. Barometrin mukaan perinteinen puucee 
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Kuva 46. Vedenhankintatavat mökeille Porin kyselyssä (n=48).
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Kuva 47. Käymäläjärjestelmät mökeillä Porin kyselyssä 
(n=48)

on 60 %:lla, vesi-WC 16 %:lla, ja kompostoiva 
käymälä sisällä 4 %:lla vapaa-ajan asunnoista.

Porin kyselyyn vastanneiden mukaan jä-
tevesien viemäröinti mökillä oli järjestetty 
yleisimmin johtamalla viemäri suoraan ulos  
(29 %) tai saostuskaivoon ja edelleen maa-
perään ilman käsittelyä (27 %) tai saostus-
kaivoon, josta edelleen imeytyskenttään tai 
maasuodattamoon (13 %). Kaikista vastan-
neista 25 % käytännössä kantoi jätevedet 
ulos eli heillä ei vastaustensa mukaan ollut 

viemäröintiä mökillään. Tällaiset mökit oli ra-
kennettu pääosin ennen 1980-lukua (kuva 48). 
On kuitenkin mahdollista, ettei viemäröintiä 
välttämättä mielletty olevan, jos rakennuk-
sesta johdettiin esimerkiksi vain keittiön ns. 
harmaat jätevedet ulos.

Jos kiinteistöllä oli vesi-WC, puolet vas-
taajista ilmoitti johtavansa syntyvät jätevedet 
umpisäiliöön; noin puolet ilmoitti johtavansa 
WC-jätevedet saostuskaivon kautta maape-
rään, imeytyskenttään tai maasuodattamoon, 
yksi mökki oli liitetty yhteiseen viemäriver-
kostoon ja kolmen vastaajan mukaan hei-
dän mökillään oli pienpuhdistamo. Näistä 
kolmesta vastaajista kuitenkin vain yksi il-
moitti käymäläkseen vesi-WC:n, josta vedet 
todella voidaan johtaa pienpuhdistamoon. 
Kaksi muuta vastasivat vesi-WC:n jätevedet 
johdettavan umpisäiliöön tai mökillä oli kui-
vakäymälä, jolloin pienpuhdistamon tarve 
on todellisuudessa vähäinen ja toimivuus 
kyseenalainen.

Jos mökillä on kuivakäymälä tai vesi-WC:n 
jätevedet johdetaan umpisäiliöön, ei pien-
puhdistamoa edellytetä, mikä asettaa tämän 
kyselyn vastaukset jätevesijärjestelmän osalta 
kyseenalaisiksi. Vastaaja, joka ilmoitti mökil-
lään olevan kuivakäymälä ja pienpuhdista-
mo, vastasi myös, ettei hänen mökillään ole 
vesijohtoja tai vettä käyttäviä laitteita, ja hän 
aikoo lähitulevaisuudessa parantaa mökkin-
sä jäteveden käsittelyjärjestelmää. Jos vapaa-
ajan asunnolla oli vastausten mukaan vain 
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Kuva 48. Viemäröintijärjestelmät mökeillä niiden rakennusajankohdan mukaan Porin kyselyssä (n=46).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

K
yl

lä
, j

os
 e

i  

ku
st

an
nu

ks
ia

K
yl

lä
, j

os
 s

ää
st

ää
 

Ei
 k

iin
no

st
a

Ei
 o

sa
a 

sa
no

a

%

en
er

gi
aa

m
er

ki
tt

äv
iä

Kuva 49. Porin kyselyyn vastanneiden kiinnostus talvi-
mökin vesihuollon toteuttamiseksi (n=48).

kuivakäymälä, pienpuhdistamo tai jätevesien 
käsittelyn tehostaminen ei olisi kuitenkaan 
tarpeellista.

Eräänä mahdollisena virhetekijänä kyse-
lyssä voidaankin pitää sitä, että jätevesien 
käsittelyjärjestelmien kohdalla ei annettu 
vastausvaihtoehdoksi umpisäiliötä, koska se 
ei ole varsinainen käsittelymenetelmä vaan 
jätevesien välivarasto ennen varsinaista kä-
sittelyä. Käymälää kysyttäessä oli kuitenkin 
mahdollista vastata ”vesi-WC, josta vedet joh-
detaan umpisäiliöön”. On todettu, että umpi-
säiliötä kutsutaan kansalaisten keskuudessa 
myös saostus- tai sakosäiliöksi ja päinvastoin. 
Tässä kyselyssä vastausvaihtoehdoissa tuo-
tiin kuitenkin ilmi, että saostussäiliöstä lähtee 
putkia eteenpäin, umpisäiliöstä ei.

Myöskään käsitteiden ”maahanimeytys-
järjestelmä”, ”maasuodattamo” ja ”jätevesi-
en suoraan maahan johtaminen” erot eivät 
ole kaikille selviä, joten näiden menetelmi-
en osalta ei voida luotettavasti tehdä johto-
päätöksiä siitä, minkälainen ja kuinka hyvin 
toimiva jätevesien käsittelyjärjestelmä tähän 
kyselyyn vastanneilla todella oli.

Kiinnostus talvimökin 
vesihuollon toteuttamiseen

Talvimökin vesihuoltojärjestelmän toteutta-
misesta oltiin kiinnostuneita myös Porissa 
suoritetun messukyselyn tulosten perusteel-
la, jos järjestelmän toteuttaminen ei aiheuta 

merkittäviä lisäkustannuksia (kuva 49). 
Tähän ryhmään lukeutuivat etenkin sellais-
ten vapaa-ajan asuntojen omistajat, jotka 
ilmoittivat tyhjentävänsä vesijohtojärjestel-
män talveksi. Energiansäästön kannalta pak-
kaskestävyydestä oli kiinnostunut muutama 
peruslämmössä olevan kiinteistön omistaja. 

Vastaajista 27 % ilmoitti, ettei ole kiin-
nostunut talvimökin vesihuoltojärjestelmän 
toteuttamisesta. Suurimmalla osalla heistä 
ei kuitenkaan ollut vesijohtoja tai vettä käyt-
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täviä laitteita mökillään, joten tarvetta vesi-
huoltojärjestelmän turvaamisellekaan ei ollut. 
Suurella osalla Porin kyselyyn vastanneista 
ei ollut mielipidettä vesihuoltojärjestelmän 
pakkaskestävyyttä koskevista innovaatioista, 
mikä on ymmärrettävää koska niistä ei tie-
dotettu kattavasti etukäteen. Ongelmiakaan 
mökkien vesihuoltojärjestelmille pakkaskau-
sina ei ollut välttämättä esiintynyt, joten tar-
vetta järjestelmän kehittämiselle saattoi olla 
vaikea määritellä. 

4.3  

Mökkiläisten elämäntavat 
ja vesihuolto
Vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä ja keskus-
telunaiheita sisältyi TTS tutkimuksen toteut-
tamaan Vapaa-ajan asuntojen ekotehokkuus 
(VAPET) -hankkeen osioon, jossa selvitettiin 
mökkeilyä elämäntapana. Oheinen tarkastelu 
perustuu kokonaan Työtehoseuran julkaise-
maan raporttiin TTS 36 (Ahlqvist ym. 2008).

Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia seu-
rauksia vapaa-ajan asukkaiden elämäntavan 
valinnoilla ja vapaa-ajan asumiseen liittyvillä 
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käytännöillä sekä niihin liittyvillä tulevaisuu-
den näkymillä on ekotehokkuuden kannalta. 
Mökkeilyn nähdään kehittyvän tulevaisuu-
dessa yhä enemmän kakkosasuntomaiseksi, 
joten mökillä vietetyn ajan lisääntyessä myös 
varustelutason mökillä halutaan olevan vaki-
tuisen asunnon kaltainen, etenkin yli 50-vuo-
tiaiden mökkiläisten keskuudessa. Mökkeilyn 
ekotehokkuutta voidaan tavoitella pääasiassa 
teknisten ratkaisujen ja sosiaalisten käytäntö-
jen kehityksellä. Aineistonkeruumenetelminä 
TTS:n tutkimuksessa käytettiin ryhmähaas-
tatteluja ja lomakekyselyä. 

TTS tutkimuksen tulosten perusteella voi-
tiin todeta seuraavia vesihuoltoon liittyviä, 
mökkiläisten elämäntapoihin vaikuttavia 
seikkoja. Lämmitysenergian vähentämisestä 
esimerkiksi ns. vakiotehoisen kuivanapito-
lämmityksen avulla ollaan kiinnostuneita, 
mutta vesihuoltojärjestelmän toimivuus pak-
kasella askarruttaa. Pakkaskestävän vesi-
huoltojärjestelmän toteutuksesta ollaankin 
kiinnostuneita etenkin ympärivuotisesti käy-
tetyillä ja lämmitettävillä mökeillä. Tällöin 
toki halutaan, että vesijohtojen pakkaskes-
tävyyden lisäksi vedenhankinta on turvattu 
ympäri vuoden eli vesijohtoja ei mielellään 
tyhjennettäisi talveksi. Mökkiläiset, jotka jo 
nykyään tyhjentävät vesijohtonsa talveksi, 
kokevat positiivisena asiana sen, ettei mökkiä 
täydy pitää lämpimänä ja energiaa säästyy, 
mutta ongelmia johtojen tyhjennyksessä on 
ilmennyt. Mökkiläiset ovat yleisesti ottaen 
tyytyväisiä perinteiseen kantoveteen poh-
jautuvaan vesihuoltoon sen vaivattomuuden 
vuoksi. Mökkiläisten iän ja mökillä oleske-
luajan lisääntyessä vaatimukset myös vesi-
huoltojärjestelmän varustelutasolle tulevat 
kuitenkin oletettavasti kasvamaan tulevai-
suudessa.

Sisätiloissa sijaitsevaan kuivakäymälään 
liittyy ennakkoluuloja mahdollisten hajuhait-
tojen syntymisestä. Muuten kuivakäymälää 
pidetään yhtenä varteenotettavana vaihtoeh-
tona mökin varustelutason nostamiseksi pe-
rinteiseen ulkohuussiin verrattuna. Jätevesien 
käsittelyn menetelmistä ja niitä koskevista 
vaatimuksista mökkiläisillä on epävarmuut-
ta, ja tietoa kaivataan lisää. Kuivakäymälän 

tyhjennykseen liittyvä eräs kehitysidea on ns. 
mökkitalkkaritoiminta, mikä ei kylläkään saa 
TTS:n kyselyssä kannatusta. Suomalaiset ovat 
mökkikansaa, joka haluaa tehdä itse kaiken, 
minkä vain suinkin pystyy. 

4.4 
Kotitalouskoneiden ja 
-laitteiden käytettävyys ja 
käyttöturvallisuus pakkasella

TTS tutkimus toteutti osana edellä mainittua 
VAPET-hanketta selvityksen myös kotitalo-
uskoneiden ja -laitteiden käytettävyydestä ja 
käyttöturvallisuudesta vapaa-ajan asunnois-
sa. Selvitys toteutettiin kotitalouskoneiden 
ja -laitteiden huollon asiantuntijoille suun-
natulla kyselyllä. Oheinen tarkastelu perus-
tuu kokonaan Työtehoseuran julkaisemaan 
raporttiin TTS 38 (Rytkönen 2008).

Selvityksen mukaan kodinkonehuollon 
asiantuntijat ilmoittivat vikoja mökeillä 
esiintyvän eniten vettä käyttävissä laitteissa.  
Veden jäätyminen on suurin ongelma, jos 
koneet sijaitsevat talvella kylmilleen jätetys-
sä mökissä. Erityisesti astianpesukoneiden 
magneettiventtiilit ja vedenpehmentimet 
ovat herkkiä vaurioitumaan. Ongelmia on 
esiintynyt myös pyykinpesukoneissa ja läm-
minvesivaraajissa, joiden tyhjentäminen ei 
aina onnistu kunnolla. 

Maahantuojien ja valmistajien antamien 
suositusten mukaan pyykinpesukoneiden 
käyttöpaikan lämpötilan tulisi olla rajoissa 
5–40 ˚C, mutta parhaan toiminnan takaava 
lämpötila-alue on vielä suppeampi. Konee-
seen jääneen veden jäätymisen lisäksi on-
gelmia voi tulla kosteuden tiivistymisestä 
elektroniikkaan kylmissä olosuhteissa. Pesu-
konetta voi kuitenkin säilyttää pakkasessa, 
jos se tyhjennetään huolellisesti. Pelkkä ve-
den poistopumppaus ei riitä tyhjennykseksi. 
Oikea tyhjennystapa on jossain määrin laite-
kohtainen. 

Astianpesukoneet olivat selvityksen mu-
kaan ongelmallisia mökkikäytössä. Niiden-
kin käyttölämpötila-alueeksi määriteltiin  
5–40 ˚C. Veden poistaminen astianpesu-
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Kuva 50. Vapaa-ajan rakennusten tyypittely käytön ja lämmityksen kannalta (Heljo ym. 2010, s. 18.)
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koneesta täydellisesti on vaikeampaa kuin 
pyykinpesukoneista. Magneettiventtiilit ja 
vedenpehmentimet ovat astianpesukoneissa 
yleisiä ja ne vaurioituvat herkästi jäätyessään. 
Useimmat huoltoasiantuntijat arvioivat, ettei 
tavallisella kuluttajalla ole keinoja saada lait-
teita tyhjennettyä vedestä täysin.

Pakkanen voi aiheuttaa ongelmia ja vauri-
oita myös lämminvesivaraajalle, jos vettä ei 
poisteta siitä huolellisesti. Varaajan tyhjentä-
minen on kuitenkin mahdollista.

TTS tutkimuksen toteuttama selvitys osoit-
taa, että vettä käyttävien kotitalouskoneiden 
ja -laitteiden sijoitus-, huolto- ja tyhjennys-
mahdollisuudet on selvitettävä tarkasti, kun 
niitä suunnitellaan käytettäväksi mökissä, 
jossa lämpötila laskee talvella pakkaselle. 
Kotitalouskoneet on suunniteltu toimimaan 
optimaalisesti perushuonelämpötilassa. Jos 
koneita käytetään rajoitetussa määrin tätä 
kylmemmissä olosuhteissa, niiden toiminta-
kyky voi heikentyä. Tällä hetkellä laitteiden 
käyttöohjeet antavat hyvin vähän tietoa nii-
den käytöstä pakkasolosuhteissa.

4.5 

EREL -hankkeen 
tulokset talvimökin 
vesihuollon kannalta

Tampereen teknillisen yliopiston EREL (Eko-
tehokas rakennusten epäjatkuva lämmitys) 
-tutkimushankkeessa  pyrittiin selvittämään 
rakennusten kosteusteknistä käyttäytymistä 
osana VAPET-hankkeen tutkimuskokonai-
suutta. Tavoitteena oli saada tietoa niin sa-
notun kuivanapitolämmityksen kehittämisen 
tarpeisiin. (Heljo ym. 2010) Kuivanapitoläm-
mityksen merkitys vesihuollon kannalta on 
merkittävä, koska talvimökin vesihuolto-
järjestelmän toteuttamisen eräs vaihtoehto 
edellyttää jonkintasoista lämmitystä. Kuiva-
napitolämmitys säästää energiaa perusläm-
pöön verrattuna ja on siten ekotehokkaampi 
vaihtoehto.

Vapaa-ajan rakennukset jaoteltiin EREL- 
hankkeessa kolmeen ryhmään niiden 
lämmitystarpeen ja energiankäytön perus-
teella (kuva 50). Tässä talvimökin vesihuolto- 
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raportissa on luokiteltu mökkityyppejä nii-
den vesihuoltojärjestelmän ominaisuuksien 
mukaan (liite 2). 

Ekotehokkuus määritellään yksinker-
taisimmillaan siten, että mahdollisimman 
vähällä raaka-aineiden ja energian kulutuk-
sella saadaan mahdollisimman paljon tuo-
tosta. Rakennuksen lämmityksestä tulee sitä 
ekotehokkaampaa mitä vähemmän energi-
aa siihen joudutaan käyttämään normaalin 
asumisviihtyvyyden ja rakennuksen hyvän 
kunnon takaamiseksi. Vapaa-ajan asunnoilla 
lämmitysenergian tarve vaihtelee vuodenai-
kojen mukaan ja varsinkin talvisin mökeillä 
ei välttämättä oleskella paljon, jolloin käyt-
tömukavuuden vuoksi lämmitysenergian 
tarve on vähäinen. Rakennuksen lämmitys-
energian vähentämisen eräs edellytys talvisin 
on vesihuoltojärjestelmän pakkaskestävyys; 
rakennuksen sisälämpötila voidaan päästää 
sitä kylmemmäksi mitä paremmin mm. ve-
sihuoltojärjestelmän eri osa-alueet kestävät 
jäätymistä rikkoontumatta. Rakennuksen 
sisälämpötilan laskua rajoittaa kuitenkin 
osaltaan merkittävästi se, että kosteusolosuh-
teiden on pysyttävä rakennusmateriaalien ja 
irtaimiston osalta optimaalisina.

 Eräs ratkaisu epäjatkuvassa käytös-
sä olevien rakennusten ekotehokkaaseen 
lämmitykseen voisi olla ns. kuivanapito-
lämmitys. EREL-hankkeessa keskityttiin kuivana- 
pitolämmityksen yksinkertaisimman ja hal-
vimman toteutusmuodon, vakiotehoisen kui-
vanapitolämmityksen, toimintaedellytysten 
tutkimiseen. Vakiotehoisen kuivanapitoläm-
mityksen perusperiaate on pitää rakennuk-
sen sisälämpötila jatkuvasti ulkolämpötilaa 
korkeampana, vaikka lämpötila laskisi sisällä 
pakkasen puolelle. Näin rakennuksen koste-
usolosuhteet saadaan pidettyä rakenteiden 
kannalta koko ajan optimaalisina ja lämmi-
tystarve vähenee. (Heljo ym. 2010)

Koska vakiotehoinen kuivanapitolämmi-
tys mahdollistaa sisälämpötilan laskun pak-
kasen puolelle ilman kosteusongelmia, on 
vesihuoltojärjestelmän pakkasenkestävyy-
teen kiinnitettävä kuitenkin erityishuomio-
ta. Lämpötilavaihtelut tällaisissa mökeissä 
ovat suurempia kuin peruslämmitetyissä 

mökeissä, mikä osaltaan tuo lisähaastetta 
vesijohtojen ja -kalusteiden säilymiselle vau-
rioitumattomina. 

EREL-hankkeessa tehtyjen laskelmien 
taustaoletusten mukaan vuonna 2006 perus-
lämmössä oli 19 % lähes 500 000 vapaa-ajan 
asunnosta Suomessa. Uusia tai uutta vastaa-
via mökkejä rakennetaan vuosittain 7 300 kpl, 
joista hieman yli puolet varustetaan siten, et-
tä niissä pidetään talvisin yllä peruslämpöä. 
Laskelmissa hyödynnettiin mm. Suur-Savon 
Sähkön toteuttaman kyselyn tuloksia vuo-
delta 2009, minkä perusteella tehdyn arvion 
mukaan peruslämmössä oleva mökki kulut-
taa keskimäärin 7 600 kWh sähköä vuodessa. 
Kuivanapitolämmitykseen siirtymisellä olisi 
mahdollista säästää sähköä arviolta keski-
määrin 3 500–4 000 kWh vuodessa mökki-
kohtaisesti eli lähes puolet peruslämmössä 
olevaan mökkiin nähden, joten se on hyvin 
varteenotettava vaihtoehto vapaa-ajan asun-
tojen lämmitysmuodoksi. (Heljo ym. 2010)

4.6 
Kiinteistökohtaisten jäteveden 
käsittelylaitteiden soveltuvuus 
kylmiin olosuhteisiin   

Kesällä 2008 insinööriopiskelija Daisy Mag-
ny Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs 
de Limoges -korkeakoulusta oli Erasmus-
harjoittelijana SYKEssä. Hän selvitti PAVE- 
hankkeeseen liittyen, millaisia jätevesijärjes-
telmiä käytetään kylmillä alueilla Ranskassa 
ja Kanadassa ja mitä ajatuksia näiden maiden 
asiantuntijoilla on niistä. Eri menetelmien ja 
laitteiden soveltuvuutta kylmiin olosuhteisiin 
ja jaksottaiseen käyttöön Magny selvitti kirjal-
lisuuden, internet-hakujen ja puhelinhaastat-
telujen avulla. Seuraava tarkastelu perustuu 
Magnyn laatimaan englanninkieliseen koos-
teraporttiin (Magny 2008).

Magnyn raportin ensimmäisessä osassa 
tarkastellaan eurooppalaisia standardeja, 
Suomen säädöksiä ja Suomen olosuhteita 
yleensä. Toisessa osassa esitellään erilaiset 
periaateratkaisut kiinteistökohtaisessa jäte-
vesihuollossa, pääasiassa maahanimeytys-
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järjestelmiä koskien. Erilaisia menetelmiä 
esittelevät selostukset sekä piirros- ja valo-
kuva-aineisto pohjautuvat sekä suomalai-
siin että etenkin ulkomaisiin lähteisiin. Osa 
esitellyistä menetelmistä ei ole tällä hetkellä 
tunnettuja Suomessa. 

Raportissa ollaan tultu siihen johtopäätök-
seen, että Suomen kylmissä olosuhteissa ei 
ole järkevää käyttää kiinteistökohtaisissa jä-
teveden käsittelyjärjestelmissä esisuodatusta 
tai membraanikalvoja, koska ne ovat jäätymi-
salttiita ja voivat siten tukkeutuessaan häiritä 
järjestelmän puhdistustehokkuutta.

Suomen kylmiin olosuhteisiin ja etenkin 
haja-asutusalueiden kiinteistöihin, joissa jäte-

veden muodostuminen voi olla epäsäännöl-
listä, suositellaan raportissa tarkasteltujen 
menetelmien perusteella kahta jäteveden kä-
sittelymenetelmää: Oxyfix ja Ecofix. Oxyfix 
on biofilmireaktori, jonka kantoaine on kier-
rätysmuovia. Reaktori toimii matalissakin 
lämpötiloissa hyvin asennettuna, mutta se ei 
kestä pitkiä käyttökatkoja ja vaatii säännöl-
lisiä huoltotoimenpiteitä. Ecofix on kookos-
patjasuodatin, jonka toimivuutta on testattu 
myös kylmissä olosuhteissa ja sen huoltotar-
ve on olematon. Näistä kahdesta käsittelyme-
netelmästä Ecofix olisi siten toiminnaltaan ja 
kustannuksiltaan potentiaalinen järjestelmä 
käytettäväksi Suomen olosuhteissa.
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5    Talvimökin vesihuoltojärjestelmän 
kehittäminen

5.1 

Vapaa-ajan asuntojen 
kehitystrendejä
Seuraavassa on tarkasteltu mökkien nykyi-
siä kehitystrendejä erityisesti vesihuollon 
kannalta. Trendit heijastuvat suurelta osin 
yhteiskunnan kehityksestä ja tilastoista, osa 
on asiantuntijan arvioita. Merkittävimpänä 
kehitystrendinä voidaan pitää mökkien 
mukavuustason kasvamista, joka heijastuu 
vesihuoltojärjestelmään monin eri tavoin. 

Mökkituotannon huippu oli 1980-luvulla, 
jolloin rakennettiin 116 000 mökkiä. Vuoteen 
1990 mennessä oli rakennettu yhteensä lähes 
300 000 mökkiä ja vuoteen 1985 mennessä n. 
2/3 nykyisestä mökkikannasta. Nämä mö-
kit ovat nykyisin pääosin 20–50 vuotta van-
hoja ja peruskorjausiässä. 1960–80 luvuilla 
rakennetut mökit alkavat olla myös suku-
polvenvaihdosiässä, sukupolvenvaihdoksen 
jakson ollessa noin 30 vuotta. Mökin uudella 
omistajalla on yleensä erilaiset asumistason 
vaateet, jolloin peruskorjaus- ja asumistason 
muutosten tarve lisääntyy. Mökin mukavuus-
tason nostoa ja koko mökin peruskorjausta on 
osaltaan jarruttanut mökkeihin suunnitellun 
vesihuoltojärjestelmän puuttuminen. Oma-
kotitasoinen vesihuoltojärjestelmä on mökillä 
usein liian kallis ja edellyttää jatkuvaa läm-
mitystä. Nykyisin noin 90 %:ssa mökeistä on 
joku sähköjärjestelmä (v. 2003: sähköverkko 
70 %, generaattori 7 %, aurinkosähkö 10 %) ja 
painevesi on alle 20 %:ssa mökeistä.

Mökillä saattaa olla elinkaarensa aika-
na hyvinkin erilaisia käyttötarpeita ja -olo-
suhteita, joihin sen on sopeuduttava. Näitä 

voivat olla esimerkiksi 1) osa-aikainen ke-
säkäyttö, 2) osa-aikainen kesä- ja tavikäyttö,  
3) pitempiaikainen jatkuva käyttö tai 4) mök-
ki voi olla käyttämättömänä. Eri vaiheiden 
aiheuttama muutos- ja korjaustarve lisään-
tyy kulloiseenkin käyttötarpeeseen sopeu-
duttaessa. Mökkejä hankitaan enenevässä 
määrin tukemaan harrastustoimintaa (hiih-
to, laskettelu, moottorikelkkailu, kalastus, 
golf, luontoharrastukset jne.) ja käyttäjiä on 
usein monia (sisaruksia, lapsia, porukoiden 
harrastusmökkejä). Tällöin mökin käyttötoi-
mintojen ja ohjeiden tulee olla yksinkertaisia 
ja monien toimintojen automatisoituja. Mök-
kiläisten käden taitojen vähentyessä, korja-
us- ja rakennustoiminnan koneellistuessa ja 
säädösten lisääntyessä erilaisten palvelujen 
tarve tulee kasvamaan merkittävästi. 

Jatkuvasti lämmitettyjen mökkien määrä 
kasvaa voimakkaasti ja sellaiset ovat tällä het-
kellä mökkimarkkinoiden päätuotteita. Uu-
sista mökeistä noin puolet pidetään jatkuvasti 
lämpiminä. Esimerkiksi nykyisin noin 70 000 
jatkuvasti lämmitetyn mökin lämmitykseen 
käytetään kovilla pakkasilla tehoa yli 500 Mw 
(vrt. Loviisan ydinvoimalan yhden yksikön 
teho n. 400 Mw). Nykyisin markkinoitavat 
uudet mökit ovat varustelultaan pääosin 
omakotitalotasoisia (=OKT), jolloin niissä on 
OKT-tasoinen vesihuoltojärjestelmä sisältä-
en paineveden, erilaisia vedenkäyttölaittei-
ta (mm. lämminvesivaraaja, pesukoneet) ja 
usein myös vesikäymälän. Lisäksi ne liitetään 
vesijohtoverkostoihin (mm. mökkimessujen 
kohteet, mökkivalmistajien esitteet, jne.),  
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mikäli sellainen on mahdollista. Vesikäymä-
lä yleistyy myös vanhoissa mökeissä lähinnä 
sen hyväksi koetun käyttömukavuuden takia, 
jolloin jäätymisvaurioiden estämiseksi mökki 
on pidettävä jatkuvasti lämpimänä, vaikka se 
olisi tyhjillään. Kovilla pakkasilla jatkuvas-
ti lämmitettyjen mökkien energiankulutus 
ja sähkön huipputehon tarve kasvavat voi-
makkaasti. 

Vaatimattomasti varustelluissa mökeissä 
riittää melko yksinkertainen jätevesijärjes-
telmä, joka on siten myös varmatoiminen, 
mutta varustetason ollessa OKT-tyyppinen, 
vaatii jätevesien käsittely erityistä panostus-
ta. Käsittelymenetelmän valinta on vaikeaa 
ja edellyttää hyvää asiantuntemusta, koska 
jäteveden määrä ja laatu vaihtelevat suuresti 
ja pitkät käyttämättömät jaksot aiheuttavat 
ongelmia monille menetelmille. 

Myös sähköisten ja elektronisten laitteiden, 
kuten televisio, kylmäkalusteet, tietokoneet 
ym., määrä mökeillä lisääntyy mukavuus-
tasoa nostettaessa. Laitteisiin saattaa muo-
dostua mökin lämpötilan kohotessa ilmasta 
kondensoituvaa kosteutta. Tätä varten tar-
vitaan pienitehoisia kojeiden ym. kohteiden 
paikallislämmittimiä kuivanapitoa varten. 
Tällaisia ei ole tässä hankkeessa selvitetty.

Vesi- ja viemäriverkostot pyrkivät laajen-
tumaan jossain määrin myös mökkialueille, 
varsinkin mikäli sellainen laajentuminen 
tukee ympärivuotisen asutuksen verkoston 
toteuttamista ja ylläpitoa. Pääsääntöisesti 
kaikki vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
olevat rakennukset on liitettävä verkostoihin. 
Myös vanhoilla ja huonokuntoisilla mökeillä 
on periaatteessa tällainen velvollisuus, josta 
kuitenkin kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen voi myöntää vapautuksen. Mikäli 
vaatimattomasti varustettu mökki liitetään 
vesihuoltoverkostoihin, se yleensä muutetaan 
jatkuvasti lämmitetyksi. Vanhojen rakennus-
ten huonon eristyksen takia energiankulutus 
alueella kasvaa tällöin merkittävästi. 

Vesihuoltoverkostojen rakentaminen alu-
eille, missä kaikki rakennukset ovat vapaa-
ajan asuntoja, tulisi tehdä perusteellisesti 
harkittuna. Runkolinjojen rakentaminen ei 
sinällään riitä, vaan suuret tontit edellyttä-

vät myös pitkiä tonttijohtoja sekä jäteveden 
pumppaamoja. Pumppaus lisää energian 
tarvetta ja kustannuksia. Pitkissä vesijoh-
tolinjoissa veden laatu saattaa heikentyä. 
Putkikaivannot voivat aiheuttaa myös mai-
semavaurioita ja -haittoja. Sen lisäksi että  
vesi- ja viemäriverkostot pyrkivät laaje-
nemaan, myös jätteenkäsittelylaitokset 
keskittyvät, jolloin mökin talousjätteiden 
kuljetusmatkat pitenevät koko maassa. Vesi-
huoltolaitosten osalta paineita mökkialueil-
la on perinteisten verkostoliittymien lisäksi 
myös erilaisten palvelujen tarjontaan. (Kasa-
nen 2006) 

5.2 
Talvimökin 
vesihuoltojärjestelmän 
innovaatiot ja vastaaminen 
vallalla oleviin 
kehitystrendeihin

Talvimökin vesihuoltojärjestelmän pakkas-
kestävyydellä voidaan vaikuttaa nykyisiin 
kehitystrendeihin monin tavoin. Liitteeseen 
7 on koottu vesihuoltojärjestelmän kehittä-
miseen liittyviä uusia innovaatioita. PAVE-
hankkeen pääinnovaatio on talvimökin 
vesihuoltojärjestelmän kehittäminen ja käyt-
töönotto. Päähyötynä käyttäjälle on antaa 
vaihtoehto vesikäymälälle ja mökin jatkuvalle 
lämmitykselle ilman mukavuustason heik-
kenemistä. Samalla ekotehokkuutta voidaan 
parantaa monin tavoin. Yhteiskunnallisena 
hyötynä talvimökkien vesihuoltojärjestel-
mien kehittäminen parantaa maaseudun 
elinvoimaisuuttaja ja tukee mm. työllisyyttä, 
kun mökkien peruskorjaustoiminta lisääntyy 
ja palvelut kehittyvät. Yhteiskunnallisen hyö-
dyn saavuttamisen edellytyksenä on talvi-
mökkien vesihuoltojärjestelmien ottamineen 
yleiseen käyttöön. Liitteessä 7 on esitetty tau-
lukkomuotoisesti talvimökin vesihuoltoon 
liittyviä innovaatioita sekä kuvattu lyhyesti 
niiden käyttäjälleen ja yhteiskunnalle tuot-
tamaa hyötyä ja ekotehokkuuspotentiaalia.
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5.3 
Talvimökin 
vesihuoltojärjestelmään 
liittyvät palvelut ja ohjeistus 

Talvimökin vesihuoltojärjestelmään kuuluvat 
kiinteästi myös palvelut. Esimerkiksi edellä 
mainittu biojätekäymälän tyhjennys ostopal-
veluna yhdistettynä biojätteen keräykseen tu-
lisi suunnitella toimivaksi ratkaisuksi. Myös 
jätevesien käsittelyjärjestelmien huolto- ja 
ylläpitopalveluja tulisi kehittää. Talvimökin 
vesihuoltojärjestelmiin liittyvät palvelut voi-
taisiin ottaa myös osaksi vesihuoltolaitosten 
palveluvalikoimaa. Siellä missä alueellisen 
verkoston laajentaminen tulee liian kalliiksi, 
voi vesihuoltolaitos tarjota mökeille ja pysy-
vän asutuksen kiinteistöille talvimökin vesi-
huoltojärjestelmän mukaisia tonttikohtaisia 
vedenhankinta- ja jäteveden käsittelyjärjes-
telmiä sekä niiden ylläpitopalveluja. 

Järjestelmien rakentamiseen ja suunnitte-
luun liittyvää ohjeistusta tulisi parantaa. Mo-
net pakkaskestävään vesihuoltojärjestelmään 
liittyvät elementit ovat jo olemassa (esim. 
putket), mutta järjestelmäkokonaisuuksi-
en ohjeistus puuttuu. Tarvitaan suunnit-
telu- ja rakennusohjeita pakkaskestävien 
järjestelmien rakentamista varten. Jatkossa 
ajankohtaiseksi tulisi myös talvimökin vesi-
huoltojärjestelmien käyttöönoton ohjeistus 
ja järjestelmien liittäminen eri alojen ammat-
ti- ja täydennyskoulutustoimintaan. Talvi- 
mökin vesihuoltojärjestelmän markkinointiin 
mökkisuunnittelijoille, -valmistajille, tontti-
alueiden tuottajille ja kaavoittajille sekä mök-
kiläisille on myös kiinnitettävä huomiota.    

5.4 

Käymäläjärjestelmät
Talvimökkiin soveltuvan käymälätyypin va-
linta edellyttää tietoa niiden ominaisuuksista, 
sijoittamismahdollisuuksista sekä hoidon tar-
peesta ja toteuttamisesta. Perinteistä kesämö-
kin yksinkertaista kuivakäymälää erilliseen 
ulkohuoneeseen sijoitettuna voi hyvin käyt-
tää talvellakin, mutta se ei yleensä enää täytä 

talvimökin käyttömukavuudelle asetettuja 
vaatimuksia. Kun käymälä halutaan sisälle 
asuinrakennukseen tai ainakin sen yhteyteen, 
sen tulee täyttää käyttömukavuuden lisäksi 
hygieenisyydelle ja helppohoitoisuudelle 
asetettavat vaatimukset.

Vesihuuhteluun perustuvat käymälät edel-
lyttävät sekä vesijohtojen että käymälätilan 
lämpimänä pitämistä, jotta käymälää voitai-
siin käyttää talvella. Jos käymälätila ei ole 
lämmin, on vaarana vesijohtojen, venttiilien, 
vesisäiliön ja mahdollisesti käymäläistuimen-
kin rikkoutuminen jäätymisen seurauksena. 
Tilapäisesti jäätymisvaurioita voidaan torjua 
lisäämällä säiliöön ja vesilukkoon pakkasen 
kestävää nestettä, esimerkiksi etanolia, mutta 
ratkaisu ei ole hyvä, jos käymälää käytetään 
talven aikana usein. Lisäksi tarvitaan vesijoh-
tojen lämpimänä pitäminen, minkä vaikeus ja 
siitä aiheutuvat kustannukset riippuvat käy-
mälätilan sijoituksesta rakennuksessa. 

Hyvällä suunnittelulla on mahdollista to-
teuttaa vesijohdot niin, ettei tarvita koko ra-
kennuksen pitämistä jatkuvasti lämpimänä. 
Useimmiten sellaista tarvetta ei ole suunnit-
telu- ja rakentamisvaiheessa ajateltu ja jälki-
käteen toteutus on mahdotonta tai erittäin 
kallista. Kun esimerkiksi entinen vakituinen 
asunto jää maaseudulla asumattomaksi ja sitä 
käytetään satunnaisesti vapaa-ajan asuntona, 
jatketaan yleensä koko talon lämmittämistä, 
jos rakennuksessa on vesijohdot, vesikäymälä 
ja muut vesilaitteet. Tällöin käymälä ei muo-
dostu käyttäjän kannalta ongelmaksi, mutta 
vanhan rakennuksen lämmitys on kallista. 
Lisäksi vanhojen rakennusten jätevesijärjes-
telmät eivät useinkaan ole olleet toimivia 
jatkuvassakaan käytössä ja satunnaisessa 
käytössä ne toimivat vielä huonommin. 

Vesikäymälän ja perinteisen ulkohuonee-
seen sijoitetun kuivakäymälän korvaavia 
vaihtoehtoja on ollut markkinoilla Suomessa 
jo noin 40 vuoden ajan. Niitä on esitelty lu-
kuisissa koostejulkaisuissa ja käyttäjien ko-
kemuksia on kerätty ja julkaistu erikseen ja 
haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä käsitellei-
den tutkimuksien yhteydessä (Rakennustie-
tosäätiö 1995; Ruuska 2001; Malkki ym. 1997; 
Malkki 1995). Viime vuosina erilaisia vaihto-
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ehtoisia käymälöitä on esitelty erityisesti Käy-
mäläseura Huussi ry:n laatimissa esitteissä. 
Markkinat ovat edelleen monipuolistuneet, 
sekä sisätiloihin että ulkokäymälöihin tarkoi-
tettuja laitteita on saatavilla runsaasti.

Kiinnostus ilman vesihuuhtelua toimivia 
käymälälaitteita kohtaan on kasvavaa myös 
Suomen ulkopuolella. Perinteisesti niitä on 
käytetty runsaasti Ruotsissa ja Norjassa, mut-
ta myös esim. USA:ssa, Saksassa ja jo Rans-
kassakin on tietoa levitetty laajasti ja erilaisia 
laitteita on markkinoilla. Varsin kattavia alan 
julkaisuja ovat mm. Del Porto & Steinfeld 
1999 ja Berger & Lorenz-Ladener 2008. 

Vesihuuhtelulla varustettuja käymälöitä 
valmistetaan myös merkittävästi tavallista 
WC:tä vähemmän vettä kuluttavina. Jätteet 
voidaan kerätä erilliseen säiliöön joko hal-
kaisijaltaan tavallisella viettoviemärillä tai 
pieniläpimittaisella putkistolla alipainetta 
käyttäen. Jos käytetään vähän huuhteluvettä 
(alle 1 litra) tarvitsevaa vesikäymälää ja viet-
toviemäriä, on viemärin kaltevuuden oltava 
tavallista suurempi eikä viemärin pituus en-
nen säiliötä saa yleensä ylittää 10 metriä. Ali-
paineella toimivan huuhtelukäymälän säiliö 
voi olla kauempanakin. Vähävetisten käymä-
löiden talvikäytön suhteen on huomattava, 
mitä todetaan edellä luvussa 3 vesijohtojen 
ja viemäreiden sekä säiliöiden jäätymison-
gelmista.

Suomessa yleisesti käytettävät kuivakäy-
mälät voidaan ryhmitellä päätyyppeihin esi-
merkiksi seuraavasti (Santala 2008):

•  kuoppakäymälä
•  säiliöllä varustettu ulkokäymälä
•  kaksiosaisella astialla varustettu 

kuivikekäymälä
•  virtsan haihdutuksella varustettu 

pieni kompostikäymälä
•  virtsan erilliskeräilyllä varustettu 

pieni kompostikäymälä 
•  suurisäiliöllinen kompostikäymälä
•  suotonesteen keräilyllä varustettu 

kompostikäymälä
•  polttokäymälä
•  pakastava käymälä.

Kaupalliset käymälät ovat jotakin luettelossa 
mainituista päätyypeistä tai niiden yhdistel-
miä. Yksinkertainen kuoppakäymälä ei ole 
nykyisin hyväksyttävä ratkaisu mahdollisten 
pohjavesihaittojensa takia. Käymälöistä pois-
tetaan yleensä jotakin tai joitakin seuraavassa 
mainituista loppu- tai välituotteista:

•  osittain tai hyvin kompostoitunutta 
ulosteen, virtsan, WC-paperin ja kuivi-
keaineen sekoitusta

•  kuivunutta tai kompostoitunutta 
ulostemassaa

•  puhtaana eroteltua virtsaa
•  ulostemassan ja kuivikeaineen läpi 

kulkenutta suotonestettä.

Kuivakäymälöiden tyhjennys- ja huolto-
väli riippuu niiden rakenteesta ja koosta 
sekä siitä, käytetäänkö ulkoista energiaa 
kompostoitumisen tai nesteen haihtumisen 
edistämiseksi. Liiallinen lisälämmön käyttö 
on haitaksi kompostoitumisprosessille, joka 
tarvitsee oikean ravinnesuhteen lisäksi sopi-
van kosteuden. 

Pakastavissa käymälöissä poistetaan jääty-
nyttä ulosteen ja virtsan sekoitusta muovipus-
sissa. Muovi voi vaikeuttaa jatkokäsittelyä. 
Polttokäymälöissä lopputuote on vähäinen 
määrä tuhkaa, mutta hormin täytyy olla palo-
kaasuja kestävä tulisijahormi. Kompostoivien 
käymälöiden tuuletushormi voidaan useim-
miten tehdä muoviputkesta. 

Kuivakäymälöissä ilman tulee kiertää  
istuimen kautta ja päästä ulos tuuletusput-
kesta talon katon yläpuolelle. Käymälän hajut 
eivät saa päästä sisätiloihin. Tuuletusputken 
tulee olla mahdollisimman suora ja korkea. 
Useimmat sisätiloihin tarkoitetut käymälät 
tarvitsevat sähkökäyttöisen tuulettimen tuu-
letusputkeen. Ne ovat yleensä varsin pieni-
tehoisia, jottei jätemassa kuivuisi liikaa. Siksi 
käymälähuoneen sijainnin tulisi olla sellai-
nen, että rakennuksen muut ilmanvaihtolait-
teet tai tulisijat eivät saa aikaan tuuletusilman 
kulkusuuntaa käymälästä sisätiloihin päin 
(Santala 2008).  

Käytettäessä kompostoivaa tai muuta kui-
vakäymälää sisätilojen yhteyteen sijoitettuna 
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ympärivuotisessa asuinrakennuksessa tai 
vapaa-ajan asunnossa, on aina otettava huo-
mioon ainakin seuraavat suunnittelu-, mitoi-
tus- ja rakennekysymykset:

•  Mikä on tarvittava käymälähuonetilan 
koko hoidon, huollon ja tyhjennyksen 
kannalta?

•  Millaisia käymälätyyppejä voidaan 
käyttää, jos rakennus perustetaan 
betonilaatalle eikä siinä ole kellaria 
eikä korkeata sokkelitilaa?

•  Valinnan varaa on enemmän, jos on 
käytettävissä kellari- tai sokkelitilaa, 
mihin käymälän jätesäiliö voidaan 
sijoittaa?

•  Miten käymälähuoneen ilmanvaihto 
voidaan järjestää niin, että rakennuk-
sen painovoimainen tai koneellinen 
ilmanvaihto ei aiheuta käymälähuo-
neen ilman kulkeutumista asuintiloi-
hin?

•  Jos käymälässä esiintyy hyönteisiä, 
miten estetään niiden pääsy huoneti-
loihin?

Kun kuivakäymälä sijoitetaan sellaiseen mök-
kiin, joka on pitkiä aikoja käyttämättä ja ehkä 
kylmänäkin, on edellä esitettyjen seikkojen 
lisäksi kiinnitettävä erityisesti huomiota seu-
raaviin seikkoihin:

•  Toimiiko käymälän ilmanvaihto, jos 
talo jätetään kylmilleen tai sattuu 
pitempi sähkökatko?

•  Jos käymälän toiminta ja hajuttomuus 
edellyttää sitä, että kompostoitumis-
prosessi pysyy käynnissä, miten se 
varmistetaan talvella?

•  Onko jätteen poisto käymälästä 
mahdollista talvella, kun massa voi 
olla jäässä?

•  Toimiiko virtsan tai suotonesteen 
erottelu, jos käymälätilassa on pakkas-
ta käytön väliaikoina?

•  Mihin jäte voidaan talvella tarvittaessa 
tyhjentää?  

Oheisissa valokuvissa 51 ja 53 on kaksi 
esimerkkiä mökeistä, joissa jälkeenpäin to-
teutetun käymälä- ja pesutilan sijoitus on rat-

Kuva 51. Kompostoiva käymälä on tässä Loma-Metsä –hankkeen 
aikana Lapissa toteutetussa koekohteessa onnistuneesti raken-
nettu hyödyntäen avokuistia. Käynti käymälään on ulkoa, jolloin 
sen ilmanvaihto ja hoito on helposti järjestettävissä ongelmatto-
maksi. Kuitenkin matka mökin asuintiloista käymälään on lyhyt. 

Kuva 52. Käymälän jäteastian sijoittaminen alkupe-
räisen kuistin lattian alle mahdollistaa tyhjennyksen 
takakautta. Tyhjennys voidaan antaa myös ulkopuolisen 
hoidettavaksi, koska se ei edellytä sisätiloissa käyntiä. 
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Kuva 53. Myös tässä mökissä Suomusjärvellä on hankekonsultin suunnittelema ja toteuttama käymälä ja pesutila 
onnistuttu rakentamaan laajennuksena avokuistin yhteyteen. Kuistin alle on tehty kokonaan lämpöeristetty tila 
kompostikäymälän säiliölle. Sen huoltamista ja tyhjennystä helpottaa iso luukku.  

kaistu tavalla, joka mahdollistaa useamman 
erityyppisen kompostikäymälän tai muun 
kuivakäymälän käytön siten, että edellä 
kuvatut ilmanvaihdon, hoidettavuuden ja 
tyhjennyksen edellytykset on täytetty. Käyt-
tömukavuudesta ei ole paljonkaan jouduttu 
tinkimään, sillä matka mökin ulko-ovelta 
käymälään on katettu eikä ylitä kahta metriä.

Mikäli käymälän hoito, lähinnä tyhjennys, 
halutaan ostaa palveluna ulkopuoliselta, on 
jätesäiliö sijoitettava siten, että tyhjennyksestä 
vastaava pääsee hoitamaan tehtävänsä asuk-
kaan poissa ollessakin. Helpoimmin tämä 
onnistuu, kun säiliö on sellaisessa kellari- tai 
sokkelitilassa, johon on pääsy suoraan ulkoa 
avattavan luukun kautta. Esimerkkejä tällai-
sesta järjestelystä on oheisissa valokuvissa 52 
ja 53. 

Lisäksi säiliön pitää olla tyypiltään sellai-
nen, että se voidaan ottaa ulos ja vetää tarvit-
taessa omilla pyörillään tai kuljetuskärryllä 
tyhjennettäväksi ajokelpoisen tieyhteyden ää-
reen. Tällaisia käymälämalleja ovat kotimai-
set laitevalmistajat kehittäneet viime vuosina.

Kohdassa 5.5 on muutamia pohjapiirros-
esimerkkejä mökkivalmistajien vakioratkai-
suista. Niiden yhteydessä on kommentoitu 
käymälä- ja märkätilojen sijoittelua siltä kan-
nalta, miten hyvin tai huonosti ne toteuttavat 
talvimökin ideaa eli mahdollistavatko ratkai-
sut mökin pitämisen käytön ulkopuolisena 
aikana kylmillään tai vain kuivanapitoläm-
mityksellä. Käymälöiden sijoittelua ja varus-
telua on kommentoitu nimenomaan edellä 
esitettyjen suunnitteluperiaatteiden valossa. 
Liitteessä 3 on lisäksi esimerkkejä vesihuollon 
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Kuva 54. Kuvan kompostikäymälään on kokeilumieles-
sä lisätty suotonesteen haihduttamista varten erillinen 
laakea astia ja koneellinen alipainetuuletus.

ja käymälöiden toteutuksesta muutamissa to-
dellisissa käyttökohteissa.

Käymäläseura Huussi ry:n kirjassa ”Huussi 
muuttaa sisälle” tarkastellaan monipuolisesti 
kuivakäymälöiden sijoittamista asuinraken-
nukseen (Engström ym. 2011).  

Yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita  ja 
tyyppiratkaisuja tarvitaan selkeästi vielä li-
sää, jotta sekä suunnittelijat, mökkivalmista-
jat että mökkejä ammattimaisesti rakentavat 
osaisivat sijoittaa, mitoittaa ja varustaa mökin 
käymälätilat talvikäyttöisiksi ilman vesikäy-
mälää ja mökin jatkuvaa lämpimänä pitämis-
tä siten, että ratkaisut kelpaavat myös mökin 
omistajille ja käyttäjille. Hoidon ja tyhjen-
tämisen helppouden kehittämiselle asettaa 
paineita myös se, että tulevaisuudessa yhä 
suurempi osa mökkien käyttäjistä ei ole tottu-
nut eikä ehkä haluakaan tottua käsittelemään 
itse käymäläjätteitään.

5.5 
Talvimökin 
vesihuoltojärjestelmän 
suunnittelu 

Suunnittelun lähtökohtana on järjestelmän 
käyttöönotettavuus pakkaskauden aikana. 
Jotta vesihuoltojärjestelmä olisi jatkuvasti 
käyttökunnossa veden otosta jätevesien 
purkuun. Järjestelmän osien jäätyminen tai 
rikkoontuminen jäätymisen seurauksena 
eivät saa olla esteenä järjestelmän käytölle. 
Vesihuoltojärjestelmän osat valitaan sen pe-
rusteella, kuinka hyvin ne kestävät jäätymistä 
rikkoontumatta ja toimintakykynsä säilyttäen. 
Käytettäessä sähköä osien lämmittämiseen, 
sähkökatko ei saa aiheuttaa veden jäätyessä 
järjestelmän osien rikkoontumista. Tämän eh-
käisemiseksi järjestelmän osat suunnitellaan 
sijoitettavaksi siten, että järjestelmä tyhjenee 
haitallisesta vedestä automaattisesti sähkö-
katkon aikana. Joidenkin järjestelmän osien 
voidaan antaa rikkoontumatta jäätyä, jos 
haitallinen jää voidaan sulattaa vaivattomasti 
esimerkiksi sähköenergian avulla järjestel-
mää käyttöönotettaessa. Osat tyhjennetään 
vedestä, jos jäätyminen aiheuttaisi niiden 
rikkoontumisen. 

Vesihuoltojärjestelmän osat sijoitetaan ra-
kennuksessa siten, että mahdollisesti niiden 
lämmittämiseen tarvittava energia on vähäis-
tä ja osien huoltotoimenpiteet on mahdollista 
toteuttaa ilman asuntoon pääsyä. Järjestel-
män huoltoa, tyhjentämistä ja käyttökuntoon 
saattamista vaativat osat kootaan tarvittaessa 
yhteiseen tekniseen tilaan, johon pääsy jär-
jestetään suoraan rakennuksen ulkopuolelta. 
Samaan tilaan voidaan suunnitella useam-
man rakennuksen veden käyttöä palvelevat, 
järjestelmän jäätymiseltä suojattavat osat. 
Tämä mahdollistaa esimerkiksi lomamök-
kialueilla toimivien talonmiesten tyhjentää, 
huoltaa ja saattaa järjestelmän käyttökuntoon 
ennalta sovitun käyttöaikataulun perusteel-
la. Järjestelmän tyhjentäminen vedestä on 
suunniteltava siten, ettei tyhjennysvesi pää-
se jäätymään ja näin estämään järjestelmän 
uudelleen käyttöönottoa. 
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Pohjapiirrosten lyhenteet: 

WC vesikäymälä (vesi-WC)
MH  makuuhuone
T  tupa
OH  olohuone
K  keittiö
PH  pesuhuone
PK  pukuhuone
LH  löylyhuone 
ET  eteinen
TK  tuulikaappi
KU  kuisti
TE  terassi
US  umpisäiliö
HS  harmaan jäteveden suodatin/
               harmaavesisuodatin
TEK  tekninen tila
LVV  lämminvesivaraaja/  
               lämminvesisäiliö sähkövastuksella
JK  jääkaappi
L  liesi
PA  pesuallas
V  varasto
BC  biojätekäymälä (bio-WC)

Kuva 56. Jos tämän tyyppimökin WC-tilasta olisi 
ovi vain tuulikaappiin, olisi kuiva/kompostikäy-
mälän tyypin valinnalle enemmän vaihtoehtoja. 
Ilmanvaihdon järjestäminen olisi riskittömämpää 
ja käymälän hoito ja tyhjennys vaivattomampaa. 
Märkätilat ovat tässä niin hajallaan, ettei ole mah-
dollista pitää vain osaa mökistä lämpimänä.

Seuraavassa on kommentoitu esimerkin 
luontoisesti muutamia satunnaisesti valittuja 
loma-asumiseen tarkoitettujen valmistalopa-
kettien pohjapiirroksia (kuvat 55–58). Kaikki 
piirrokset eivät ole samassa mittakaavassa. 

Kuva 55. Kompostikäymälän sijoittaminen saunan viereiseen pesutilaan voi olla haasteellista ilmanvaihdon kunnol-
lisen toimivuuden kannalta. Jos tämän mökin sokkelikorkeus on suuri, mahdollistaa käymälän sijoitus ulkoseinän 
vieressä myös sellaisen kompostikäymälän käyttämisen, jonka säiliöosa on lattian alla. Keittiön ja pesuhuoneen 
märkätilojen suuri etäisyys toisistaan ja sijoittuminen ulkoseinille on puolestaan ongelma, jos haluttaisiin pitää 
lämpimänä vain osa rakennuksesta.
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Kuva 57. Tämän mökin märkätilat ovat kaukana toisistaan, joten ei ole mahdollista pitää vain osaa mökistä lämpi-
mänä pakkaskautena. WC- ja eteistilojen sekä kuistin uudestaan suunnittelulla WC-tila voitaisiin varustaa kuiva/
kompostikäymälällä siten, että riski haju- ja hyönteishaitoille minimoituisi ja hoito ja huoltaminen olisi vaivatonta.

Kuva 58. Tässä märkätilat on 
keskitetty aika hyvin, mutta 
koko mökki on silti lämmitet-
tävä märkätilojen kalusteiden 
ja vesijohtojen jäätymisen es-
tämiseksi, jos niitä ei tyhjen-
netä talveksi. WC-tilaan voi 
sijoittaa vain sellaisen kuiva/
kompostikäymälän, jonka säi-
liö ei tarvitse tilaa lattian alta. 
WC-tilasta ei ole suoraa kulkua 
ulos, mikä helpottaisi kuivakäy-
mälän hoitoa ja huoltamista. 
Sen ilmanvaihto on kuitenkin 
mahdollista järjestää riippumat-
tomaksi muiden huonetilojen 
ilmanvaihdosta.
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6    Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet

Valtaosa Suomen vapaa-ajan käyttöön tarkoi-
tetuista rakennuksista on 1940–1980-luvuilla 
rakennettu rakennusteknisesti ja talotekni-
sen varustuksensa puolesta lähinnä kesä-
käyttöisiksi. Erityisesti 1980-luvulta lähtien 
vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja mökkejä 
alettiin rakentaa yhä useammin soveltumaan 
käyttömukavuudeltaan vaativampaankin 
talvikäyttöön. Osa niistä varustettiin sisälle 
sijoitetulla käymälällä, usein vesikäymälällä. 
Lämmitysjärjestelmä toteutettiin enimmäk-
seen puulämmitystä täydentämällä sähkötoi-
misin lämmittimin, mutta myös vesikiertoisia 
keskuslämmityksiä on tehty. Toisaalta moni 
maaseudulla sijaitseva vakituiseen käyttöön 
tarkoitettu ja vesihuoltojärjestelmällä varus-
tettu rakennus on jäänyt omistajasukupolven 
vaihduttua pelkästään vapaa-ajan käyttöön. 

Usein siis tilavuudeltaan varsin suuriakin 
vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja rakennuk-
sia pidetään talvella lämpiminä mukavuus-
syistä ja erityisesti sen vuoksi, ettei niiden 
vesihuoltojärjestelmä pääse jäätymään. Jat-
kuvan lämmityksen perusteena pidetään jos-
kus myös sisätilojen materiaalien ja laitteiden 
kosteusvaurioiden ja pelättyjen homevauri-
oiden torjuntaa. Näistä syistä Suomessa läm-
mitetään talvikuukausina useita kymmeniä 
tuhansia tyhjillään olevia vapaa-ajan asunto-
ja, mistä aiheutuu suuri energiantarve. Tämä 
koskee sekä vesihuoltolaitosten verkostoihin 
liitettyjä lomakylämäisesti toteutettuja että 
kiinteistökohtaisen vesihuollon varassa ole-
via vapaa-ajan asuntoja. Koska kylmimpinä 
aikoina sähköä tuotetaan myös hiilidioksidi-
päästöjen kannalta huonoilla voimalaitoksilla, 

lisää tyhjien vapaa-ajan asuntojen lämmitys 
myös ilmastonmuutosta aiheuttavia päästö-
jä. Täyden lämmitystehon tai peruslämmön 
ylläpitäminen ei välttämättä kuitenkaan auta 
pitkän sähkökatkon sattuessa. Kovalla pakka-
sella ilman lämmitystä jääneen rakennuksen 
sisälämpötila voi laskea nopeasti niin alas, 
että vesihuoltolaitteet ovat vaarassa. Erityi-
sesti syrjäisillä vapaa-ajan asunnoilla ongel-
mat saattavat tulla ilmi vasta, kun vaurio on 
jo tapahtunut ja aiheuttanut suuret ja kalliit 
vahingot.

Mökin lämpötilan pitäminen jatkuvas-
ti nollan yläpuolella käyttämättöminäkin 
aikoina ei kuitenkaan aina ole tarpeen eikä 
välttämättä edes paras ratkaisu sisätilojen 
kosteuden hallinnassa. Tampereen teknilli-
sessä yliopistossa on tässä tarkoituksessa tut-
kittu ns. kuivanapitolämmitystä. Periaatteita 
ja kokemuksia on kuvattu VAPET-hankkeen 
loppuraportin luvussa 3.1 (Heljo ym. 2010). 
Menetelmän toteutuksesta ja toimivuudesta 
rakenteiltaan erityyppisissä rakennuksissa 
tarvitaan vielä lisää tutkittua tietoa. 

Vesihuollon kannalta yhdeksi esteeksi läm-
mityskäytäntöjen muuttamisessa on osoittau-
tunut se, ettei ole olemassa lainsäädäntöä, 
suunnitteluohjeita eikä vakiintuneita suun-
nittelukäytäntöjä siitä, millaisin ratkaisuin 
ja materiaalivalinnoin voitaisiin varmistaa 
vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun, osittain 
käyttämättömänä olevan rakennuksen ve-
sihuollon toimivuus ja vaurioitumattomuus 
talvella. Tilanne on vielä vaikeampi, jos ra-
kennus halutaan jättää kokonaan kylmilleen 
käytön väliaikoina ja saada silti nopeasti 
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käyttöön paikalle tultaessa. Erilaisia ratkai-
suvaihtoehtoja tulisi tutkia, tehdä niistä koe-
toteutuksia ja sen jälkeen laatia käytännöllisiä 
suunnitteluohjeita ja malliesimerkkejä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla anne-
tussa Rakennusmääräyskokoelman osassa 
D1 säädellään vain rakennuksen sisäisiä ve-
sihuoltojärjestelmiä sillä oletuksella, että ne 
on liitetty vesihuoltolaitoksen verkostoon. 
Rakennusmääräyskokoelma ei anna yksi-
tyiskohtaisia määräyksiä kiinteistökohtaiseen 
vedenhankintaan ja jätevesien käsittelyyn 
liittyen. Niitä säädellään yleispiirteisesti ter-
veydensuojelulain, vesilain ja vesihuoltolain 
perusteella sekä jätevesien käsittelyn osalta 
tarkemmin ympäristönsuojelulain ja sen no-
jalla annettujen säädösten avulla. 

Talvimökin vesihuollossa tarvittaisiin 
tutkimuksiin ja käytännön kokeiluihin pe-
rustuvaa ohjeistusta nimenomaan kiinteis-
tökohtaisten vesihuoltoratkaisujen osalta. 
Selkeää ohjeistusta kaivataan erityisesti niis-
tä menettelytavoista, joiden avulla rakennus 
voidaan jättää kylmilleen käytön väliajoiksi 
huolimatta siitä, onko rakennus liitetty ver-
kostoon vai hoidetaanko vedenhankinta ja/
tai jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti. 
Jokainen rakennus voi jossain elinkaarensa 
vaiheessa jäädä väliaikaisesti tyhjilleen ja 
silloin jatkuva lämmittäminen vain vauri-
oiden estämistarkoituksessa voi muodos-
tua kohtuuttomaksi kustannukseksi. Ohjeet 
helpottaisivat sekä suunnittelijoiden että 
rakennusvalvonnan työtä. Keinojen tulisi 
olla mahdollisimman yleispäteviä. Mökin 
omistajan ja käyttäjän kannalta ne tulisi esit-
tää rakennuksen huoltokirjassa. Kaikkien 
ohjeiden tulisi olla sovellettavissa sekä talo-
tehtaiden valmismökkiratkaisuissa että yksit-
täisiä talvikäyttöisiksi tarkoitettuja mökkejä 
suunniteltaessa. Kun mökin vesihuolto olisi 
suunniteltu ja toteutettu ohjeiden mukaisesti, 
sen lämmityksessä olisi mahdollista hyödyn-
tää edellä mainittua kuivanapitolämmitystä, 
mikä on muutoin mahdollista vain hyvin 
yksinkertaisella vesihuollolla varustetussa 
olevassa mökissä.

Mökit tulisi suunnitella siten, että vesi-
huoltojärjestelmän mahdollisesti vaatima 

lämmitys voidaan hoitaa mahdollisimman 
vähäisellä energian tarpeella. Ratkaisuna voi 
olla helpon tyhjennyksen järjestäminen tai 
jäätymiseltä suojattavien putkien, laitteiden 
ja kalusteiden sijoittaminen hyvin eristettyyn, 
erikseen lämmitettävään tilaan. Tällaiseen 
keskitettyyn ”märkätilaan” tulisi saada kaik-
ki se tekniikka, jota ei voi jättää pakkaselle 
alttiiksi. Tila voidaan mahdollisesti toteuttaa 
moduuliratkaisuna. Märkätilan ulkopuolel-
le jätetään vain sellaiset mökin vesipisteet ja 
laitteet, jotka on erittäin helppo tyhjentää tal-
veksi. Järjestelmän tyhjennyksen ja eristyksen 
lisäksi tulisi kehittää eri olosuhteisiin soveltu-
via ratkaisuja jätevesien käsittelyyn kylmissä 
oloissa ilman jatkuvaa käyttöä. 

Rakennuksen ulkopuolelle sijoittuvien 
putkien ja laitteiden osalta käytetään jo nykyi-
sin melko yleisesti lämmityskaapeleita tms. 
yhdessä tehokkaan eristyksen kanssa. Niiden 
käyttämisestä tulisi olla saatavilla useampia 
esimerkkiratkaisuja esitteleviä suunnittelu-
ohjeita. 

Mökkien talvikäytön järkeistäminen edel-
lyttää ohjeiden lisäksi koulutusta. Esimerkiksi 
LVI-suunnittelijoiden koulutusohjelmat eivät 
ota riittävästi huomioon sellaisten rakennus-
ten suunnittelua, jotka jätetään talvella käy-
tön väliajoiksi kylmilleen. 

Tässä julkaisussa on esitetty lukuisia pe-
riaatteita, menetelmiä ja tekniikoita, joita 
voivat hyödyntää niin suunnittelijat kuin 
talopakettina toimitettavien mökkien val-
mistajat ja yksityiset rakentajat pyrkiessään 
mökkien vesihuollollisen mukavuustason 
nostamiseen ekotehokkain keinoin. Kaikkiin 
ongelmiin ei ole nyt eikä tulevaisuudessa 
valmiita ratkaisuja, vaan ne täytyy soveltaa 
olosuhteiden mukaan. Olennaisessa roolissa 
ovat tällöin asiantuntevat ja työhönsä kun-
nianhimoisesti suhtautuvat suunnittelijat, 
putkiasentajat ja muut ammattilaiset. Esi-
merkiksi talopakettien valmistajien yhteistoi-
minnalla voisi olla suuri merkitys erilaisten 
ratkaisujen kehittämisessä, koeasennusten 
tekemisessä, kokemusten keräämisessä sekä 
niiden pohjalta tehtävien ohjeiden laatimises-
sa. Sekä julkisen että yritysten rahoituksen 
saaminen tällaiselle toiminnalle on kuitenkin 
osoittautunut vaikeaksi. 
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Koska tämän opasjulkaisun taustana ol-
leessa tutkimushankkeessa (Pakkaskestävän 
vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- 
ja maaseutuasunnoille) ei rahoituksen niuk-
kuuden takia voitu tehdä aiottuja kokeellisia 
tutkimuksia, on tutkimustarvetta edelleen 
useiden tekniikoiden osalta. Jatkotutkimuk-
sille sopivia aiheita ovat esimerkiksi seuraa-
vat:

•  Rakenteiltaan erityyppisten mökkien 
jäähtymisnopeuden selvittäminen 
tilanteissa, joissa lämmitysjärjestelmä 
kytkeytyy pois päältä. 

•  Talousveden käyttötapojen ja -määrien 
seuraaminen mittauksin sekä talvi- ja 
kesäkäytön erojen selvittäminen 
erityyppisissä mökeissä ja erilaisilla 
käyttötavoilla.

•  Nykyisten jäteveden saostussäiliöiden, 
pienpuhdistamoiden ja maaperäkäsit-
telymenetelmien toimivuus talvella ja 
niiden toiminnan kehittäminen osa-
aikaisesti käyttämättöminä olevissa 
kohteissa.

•  Harmaavesisuodattimien sijoitus ja 
toiminta sekä lämmitystarve tal-
violoissa.

•  Talvisin käytettävien tai käyttämät-
tömänä olevien kaivojen jäätyminen 
ja siitä johtuvien haittavaikutusten 
torjuntakeinot.

•  Rakennuksen sisäpuolisen moduulira-
kenteisen märkätilan lämmitystarve ja 
lämpötilakäyttäytyminen.

•  Rakennusten ulkopuolisten vesijoh-
to- ja viemäriputkistojen eristämisen 
sekä lämmityksen tarpeen ja keinojen 
optimointi jäätymättömyyden turvaa-
miseksi epäsäännöllisessä käytössä 
talvisin.

Kehittämistä tarvittaisiin myös vesihuoltoon 
liittyvien ja vettä käyttävien laitteiden osalta, 
jotta niistä saataisiin paremmin talvimökeille 
soveltuvia. Esimerkiksi seuraavat tarpeet ovat 
tulleet esille tämän hankkeen yhteydessä:

•  Asuinrakennuksen sisälle sijoitettavia 
kompostoivia käymälöitä tulisi vielä 
kehittää nimenomaan  talvimökki-
käyttöön soveltuviksi. Ratkaistavia 
asioita ovat etenkin ilmanvaihdon 
järjestäminen toimintavarmaksi 
sähkökatkon sattuessa sekä suotones-
teen hallinta mökin sisälämpötilan 
laskiessa pakkaselle.

•  Rakennuksen sisällä olevat vesihuol-
tolaitteet ja -kalusteet (hanat, venttiilit, 
putkistot ja pesukoneet) vaativat 
tuotekehittelyä. Monet tuotteet on 
suunniteltu käytettäväksi vain lämpi-
missä olosuhteissa. Erityisesti hanojen 
tyhjennyksen tai poiston tulisi olla 
helppoa ja pesukoneet tulisi voida 
tyhjentää kokonaan niin, etteivät ne 
vaurioidu pakkasella.

•  Useimmat kiinteistökohtaiset jäteve-
den käsittelylaitteet eivät joko toimi 
lainkaan talvella tai niiden teho laskee 
merkittävästi. Ongelmia esiintyy 
erityisesti silloin, jos niihin ei useiden 
viikkojen aikana johdeta lainkaan 
jätevettä. Varmatoimisia, pitkiä käyt-
tökatkoja kestäviä sekä investointi- ja 
käyttökustannuksiltaan kohtuullisia 
laitteita tarvitaan kaikkien talousjäte-
vesien kuin myös pelkkien harmaiden 
vesien käsittelemiseksi ympäristön-
suojelulain ja talousjätevesiasetuksen 
vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Monet tekniset laitteet ovat jo sinänsä toimi-
via talvimökissä, jos niitä osataan käyttää ja 
hoitaa oikein. Usein käyttö- ja asennusohjeet 
ovat puutteellisia tai asukkaan kannalta liian 
vaikeaselkoisia. Niissä ei yleensä huomioida 
sellaista tilannetta, että laitteet asennetaan 
rakennukseen, joka pidetään talvella kyl-
millään. Laitteiden myyjien tulisi tuntea täl-
laisetkin tilanteet ja osata neuvoa asiakkaita 
oikein. Käytön monimutkaisuus voi vaikeut-
taa myös mökin tehokasta hyödyntämistä, 
jos vain tietyt henkilöt osaavat tehdä tarvit-
tavat ylläpitotoimet. Tämä johtaa siihen, että 
käyttömukavuutta parantavia laitteita ei joko 
uskalleta hankkia lainkaan, tai niille aiheutuu 
tietämättömyyden takia vaurioita. 
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Monet talvimökit ovat jo nykyään useam-
man talouden yhteisomistuksessa. Tulevai-
suudessa yhteisomistus yleistynee. Tällöin 
tarvitaan nykyistä enemmän erilaisia ylläpi-
to- ja huoltopalveluja, joita tulisi kehittää joko 
osaksi laitevalmistajien palveluja tai osaksi 
”mökkitalkkari”-tyyppistä palvelua. Tiettyjä 
palveluja on jo normaalisti saatavissa, mutta 
kehittämistä vaativia ovat esimerkiksi seu-
raavat:

•  Kompostikäymälän (biojätekäymälän) 
tyhjennyspalvelu tulisi voida toteuttaa 
siten, että se ei edellytä menemistä 
sisälle mökkiin. Käymälän tyhjennys 
ulkopuolelta edellyttää jonkin verran 
myös laitekehitystä.

•  Jäteveden pienpuhdistamoiden 
hoitopalveluita tulee kehittää.

•  Keittiö- ja käymäläjätekompostoreiden 
talvihoito on kylmissä oloissa vaikeaa 
ja helpommin hoidettavissa osaavin 
voimin.

•  Mökin vesijärjestelmän tyhjentäminen 
talveksi ja täyttö keväällä säiden 
lämmettyä tulisi voida hoidattaa 
palveluna.

Lisää tietoa ja uusia käytäntöjä tarvitaan 
myös lomakylien ja niitä palvelevien ve-
sihuoltoverkostojen suunnitteluun, kuin 
myös yksittäisten mökkien suunnitteluun, 
jotta loma-asuntojen sähkönkulutuksen 
kasvu pysyisi tulevaisuudessa kohtuulli-
sena. Kehittämistarvetta ei ole ainoastaan 
yksityistaloudellisista syistä, vaan myös 
yhteiskuntataloudellisesta ja ilmastonsuo-
jelullisesta näkökulmasta. Lämmityssähkön 
huipputehon tarpeen voimakasta kasvua 
mökkien varustelutason noustessa on tarpeen 
hillitä. 
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LIITE 1/1

Seuraavat kolme posteria (kuvat 
59–61) valmistettiin näytteille Po-
rin loma-asuntomessuille. Posterit 
esittelevät rakennuksen vesihuolto-
järjestelmän eri osakokonaisuudet, 
järjestelmän pakkaskestävyyden 
kannalta huomioitavat seikat sekä 
kuivakäymälän edut kiinteistökoh-
taisen vesihuollon toimivuudelle.

MÖKIN 
VESIHUOLTO

P A K K A S K E S T Ä V Ä  V E S I H U O L T O 
Tu l e v a i s u u d e n  e k o t e k o

Jos suunnittelet mökillesi 
vesihuoltoa tai sen  
parantamista, muista, että:

Mökkiä joudutaan lämmittämään myös talvella. 

Lämmitys kuluttaa energiaa ja voi tulla kalliiksi.

Peruslämmitys ei estä vesijohtoja jäätymästä  

yllättävien sähkökatkojen sattuessa.

Mökkien lämmitys kuormittaa voimalaitoksia  

kovina pakkaskausina.

Rakenteiden, materiaalien, kalustuksen ja kotitalous-

koneiden tulee soveltua myös talvikäyttöön.

Mökin käytön osavuotisuus on haaste suunnittelulle, 

toteutukselle ja käytölle.

Monet lait, asetukset, rakentamismääräykset, 

kaavoitustilanne, kunnan rakennusjärjestys ja 

kuntakohtaiset ympäristönsuojelumääräykset 

vaikuttavat rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon.

Mökin vesihuoltojärjestelmää tulee ajatella 

kokonaisuutena, vaikka toteutus tehtäisiin vaiheittain. 

 
Pakkaskestävä vesihuolto
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S U O M E N  Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
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Sinä päätät.
Valinnoillasi  

voit vaikuttaa! 

  
Mitä mökin 

pakkaskestävä  
vesihuolto- 
järjestelmä  

sisältää?sisältää?

 
Voiko mökin 

vesihuollon hoitaa 
energiaa säästäen?

 
Haluatko  
vaikuttaa 
ilmaston-

muutoksen 
hillintään?

Kuvat 59–61. Pakkaskestävä vesihuolto 
– Tulevaisuuden ekoteko 
(Suomen ympäristökeskus 2008).

Liite 1 
Porin loma-asuntomessuilla  
esitellyt posterit
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Sinä päätät.
Valinnoillasi  

voit vaikuttaa! 

Ota huomioon seuraavat  
seikat suunnitellessasi  
vedenottoa ja vesijohtoja  
sekä hankkiessasi  
vedenkäyttölaitteita:

Vesijohtoverkostoon liityttäessä
suojaa vesimittari jäätymiseltä

sulje ja/tai lämmitä talojohto, kun mökkiä ei käytetä.

Omaa kaivoa käytettäessä
suojaa kaivo jäätymiseltä

suojaa pumppu ja sen paineputkisto jäätymiseltä  

tai tyhjennä se.

Järvivettä pesuvetenä käytettäessä, selvitä
veden terveydellinen laatu ja muu sopivuus  

(levät, roskien ja hiekan suodatustarve)

vedenottojärjestely ja jääsuojaus

pumpun ja putkiston sijoitus

pumpun ja putkiston tyhjennys tai lämmitys.

Vesijohdot kaivolta rakennukseen
sijoita roudattomaan syvyyteen tai eristä hyvin

varusta tarvittaessa saattolämmityksellä 

tai tee tyhjentyviksi aina pumpun pysähtyessä

riskikohtana on usein rakennuksen kylmän  

perustuksen läpäisykohta.

Rakennuksen sisäiset vesijohdot ja -laitteet
ensisijainen ratkaisu on koko vesijohtoverkoston 

tyhjentäminen pakkaskaudella

asenna lämminvesivaraaja niin, että se voidaan  

helposti tyhjentää

voit myös sijoittaa vesijohdot ja laitteet pieneen 

lämpimänä pidettävään lämpöeristettyyn tilaan,  

jonka ulkopuoliset vesijohdot tyhjennetään

valitse pakkaskestävät venttiilit ja liitoskappaleet 

varmista vesilukkojen ja lattiakaivojen 

jäätymisenkestävyys valmistajalta 

käytä tarvittaessa laimeaa, myrkytöntä pakkasnestettä.

Kotitalouskoneet
selvitä kodinkoneiden pakkasenkestävyys

varmista astian- tai pyykinpesukoneen  

tyhjennettävyys valmistajalta.

Ota rakentamista koskevat 
määräykset huomioon, 
vaikka vesijärjestelmä 
olisi tarkoitettu talveksi 
tyhjennettäväksi.
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VEDENHANKINTA-
RATKAISUT

P A K K A S K E S T Ä V Ä  V E S I H U O L T O 
Tu l e v a i s u u d e n  e k o t e k o

S U O M E N  Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
Suomen ympäristökeskus SYKE • Mechelininkatu 34a • PL 140 • 00251 Helsinki • www.ymparisto.fi/syke

Oletko  
suunnitte- 

lemassa mökkisi  
mukavuustason  
parantamista?parantamista?

 
Pidätkö  
mökkiäsi
talvella

lämpimänä?

 
 

Haluatko  
ylläpitää mökkiäsi  

kustannuksia  
ja energiaa  
säästäen?

 
Sinä päätät.
Valinnoillasi  

voit vaikuttaa! 

Ota huomioon seuraavat 
seikat suunnitellessasi 
viemäröintiä ja jäteveden 
käsittelyä ja valitessasi 
käymälätyyppiä:

Jätevesien käsittelyn suunnittelussa kannattaa käyttää 

asiantuntijaa, sillä kaikki jätevedenpuhdistusmenetelmät 

tai laitteet eivät sovellu satunnaiseen käyttöön. 

Uusinta tietoa:  
www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Viemärit ja jätevedenkäsittely
suunnittele viemärit niin, ettei niihin jää vettä

varmista viemärin riittävä kaltevuus tai eristäminen,  

jos sitä ei voida kaivaa roudattomaan syvyyteen 

käyttövalmius voidaan varmistaa parin tunnin 

saattolämmityksellä

jos järjestelmään kuuluu paineviemäri, varmista sen 

tyhjentyminen ja pumpun jäätymättömyys

varmista, että jäteveden purkupaikan jäätymisestä  

ei ole haittaa

huomioi rakentamista koskevat määräykset,  

vaikka vesijärjestelmä olisi tarkoitettu aina  

talveksi tyhjennettäväksi.

Käymälä
vesi-WC ei kestä jäätymistä

kuivakäymälää suositellaan jätevesien  

käsittelyn yksinkertaisuuden vuoksi

kaava- tai muut määräykset voivat edellyttää 

kuivakäymälän rakentamista

kuivakäymälän valintaan vaikuttavat:

onko se erillisessä käymälärakennuksessa  

vai asuinrakennuksen yhteydessä

rakennuksen perustamistapa

riittävä ilmanvaihto

tyhjennys ja mahdollinen virtsan erilliskeräily.

Kompostori- ja virtsan erottelevia käymälöitä  
on erilaisia. Kuvassa eräs kokeilukohde.

Ota rakentamista koskevat 
määräykset huomioon, 
vaikka vesijärjestelmä 
olisi tarkoitettu talveksi 
tyhjennettäväksi.
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Oleskeletko 
mökilläsi kesäisin  
vai käytkö siellä  
ympäri vuoden?

 
Onko mökki  

pidettävä koko  
talven lämpimänä  
vesijohtojen takia?

 
 

Haluatko  
ylläpitää mökkiäsi  

kustannuksia  
ja energiaa  
säästäen?
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Liite 2  
Talvimökin vesihuoltojärjestelmän tasoon vaikuttavia tekijöitä  

Suunniteltaessa talvimökin vesihuoltojär-
jestelmää on otettava huomioon ensinnäkin 
rakennuksen tyyppi sekä vedenkäyttötarve, 
mihin vaikuttaa mökillä tyypillisesti oles-
kelevien henkilöiden lukumäärä. Mökillä 
oleskelun tyypillinen kesto ja yhtäjaksoisuus 
vaikuttavat järjestelmän käyttötarpeeseen 
ja edellytyksiin toimia pakkaskausina. Vesi-
huoltojärjestelmän taso (sisältäen vettä käyt-
tävät laitteet ja vesikalusteet) edellä mainitut 
tekijät huomioiden vaikuttaa siihen, kuinka 
suuri riski on järjestelmän jäätymiselle ja 
vaurioitumiselle pakkaskausina sekä siihen, 
kuinka vaativaa vesihuoltojärjestelmän suun-
nittelu ja toteutus on. 

Tässä liitteessä on tarkasteltu edellä mai-
nittuja tekijöitä esimerkinomaisesti. Liitteen 
tyypittelyt ja luokittelut ovat tekijöiden laa-

timia vain tätä opasta varten eivätkä perustu 
viranomaismääräyksiin tai -ohjeisiin. 

Rakennustyyppi

Vapaa-ajan rakennukset voidaan määritellä 
kolmeen eri päätyyppiin rakennuksen raken-
teellisten ominaisuuksien ja lämmitystavan 
perusteella, kuten luvussa 4.5 esitetään. Tässä 
Talvimökin vesihuolto -oppaassa rakennuk-
set on tyypitelty (A1–E2) esimerkinomaisesti 
vesihuoltojärjestelmän varustelutason, raken-
nuksen käyttötarkoituksen ja käytössäoloti-
lanteen perusteella. Tyypitys on tehty kunnan 
rakennus- ja huoneistorekisteriin kirjattavien 
rakennuksen teknisten ominaisuustietojen 
pohjalta.

A1. Vapaa-ajan rakennus:  
Käytetään loma-asumiseen (yksinkertainen sähkötön mökki)

Vedenhankinta: Kantovesi tai käsipumppu
Käymälä:  Ulkona oleva kuivakäymälä
Jätevedet:  Yksinkertainen kiinteistökohtainen harmaiden vesien käsittely 
Sähköliittymä:  Ei
Sähköenergian käyttö:  Ei/ aggregaatti/ aurinkopaneeli
Lämmitysenergia: Puu
Lämmöneristys: Eristämätön
Ilmanvaihto:  Painovoimainen
Muu varustelu:  Ei sähköä käyttäviä laitteita

A2. Vapaa-ajan rakennus: 
Käytetään loma-asumiseen (yksinkertainen sähköistetty mökki)

Vedenhankinta: Kantovesi, käsipumppu tai sähköpumppu ilman paineellista
   vesijohtoa
Käymälä:  Ulkona oleva kuivakäymälä
Jätevedet:  Yksinkertainen kiinteistökohtainen harmaiden vesien käsittely
Sähköliittymä:  On
Sähköenergian käyttö:  Valaistus, huoneiden lämmitys/ jäähdytys
Lämmitysenergia: Puu/ sähkö
Lämmöneristys: Eristämätön/ osaeristys
Ilmanvaihto:  Painovoimainen
Muu varustelu:  Puu/ sähköliesi, sähköpatterit, jääkaappi, pakastin
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B1. Vapaa-ajan rakennus:  
Käytetään loma-asumiseen (hyvin varusteltu loma-asunto ilman vesijohtoliittymää)

Vedenhankinta: Omasta kaivosta paineellisesti/ pumppaamalla
Käymälä:  Sisällä/ ulkona oleva kuivakäymälä
Jätevedet:  Yksinkertainen kiinteistökohtainen harmaiden vesien käsittely
Sähköliittymä:  On
Sähköenergian käyttö:  Huoneiden lämmitys/ jäähdytys, vedenlämmitys, pesukoneet, 
   veden pumppaus
Lämmitysenergia: Puu/ sähkö
Lämmöneristys: Eristetty
Ilmanvaihto:  Painovoimainen/ koneellinen
Muu varustelu:  Lämpöpatterit, lämminvesivaraaja, astianpesukone, pyykin-
   pesukone, vedenkäsittelyjärjestelmä, painesäiliö, vesijohdot, 
   vesipumppu

B2. Vapaa-ajan rakennus:  
Käytetään loma-asumiseen (hyvin varusteltu loma-asunto vesijohtoliittymällä)

Vedenhankinta: Liittymä vesijohtoverkostoon
Käymälä:  Sisällä oleva vesi-WC (normaali tai ns. vähävetinen) tai kuiva-
   käymälä (lisäksi ulkona voi olla kuivakäymälä). Ulkona oleva 
   kuivakäymälä voi olla myös ainoa käymäläjärjestelmä.
Jätevedet:  Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä kaikille jäte-
   vesille/ harmaiden vesien käsittely (jos kuivakäymälä tai 
   umpisäiliö WC-vesille)
Sähköliittymä:  On
Sähköenergian käyttö:  Huoneiden lämmitys/ jäähdytys, vedenlämmitys, pesukoneet, 
   veden pumppaus
Lämmitysenergia: Puu/ sähkö
Lämmöneristys: Eristetty
Ilmanvaihto:  Painovoimainen/ koneellinen
Muu varustelu:  Lämpöpatterit, lämminvesivaraaja, astianpesukone, pyykin-
   pesukone, painesäiliö, vesijohdot, vesipumppu

B3. Vapaa-ajan rakennus:  
Käytetään loma-asumiseen (hyvin varusteltu loma-asunto vesijohto- ja viemäriliittymällä)

Vedenhankinta: Liittymä vesijohtoverkostoon
Käymälä:  Sisällä oleva vesi-WC  tai kuivakäymälä (lisäksi ulkona voi olla
    kuivakäymälä)
Jätevedet:  Liittymä jätevesiviemäriverkostoon
Sähköliittymä:  On
Sähköenergian käyttö:  Huoneiden lämmitys/ jäähdytys, vedenlämmitys, pesukoneet, 
   veden pumppaus
Lämmitysenergia: Puu/ sähkö
Lämmöneristys: Eristetty
Ilmanvaihto:  Painovoimainen/ koneellinen
Muu varustelu:  Lämpöpatterit, lämminvesivaraaja, astianpesukone, pyykin-
   pesukone, painesäiliö, vesijohdot, vesipumppu
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C. Vapaa-ajan rakennus:  
Käytetään vakinaiseen asumiseen 

Vedenhankinta: Omasta kaivosta paineellisesti tai vesijohtoverkostosta
Käymälä:  Sisällä oleva vesi-WC (normaali- tai ns. vähävetinen) tai kuiva-
   käymälä (lisäksi ulkona voi olla kuivakäymälä). Ulkona oleva 
   kuivakäymälä voi olla myös ainoa käymäläjärjestelmä.
Jätevedet:  Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä kaikille jäte-
   vesille/ harmaiden vesien käsittely (jos kuivakäymälä tai umpi-
   säiliö WC-vesille) tai liittymä jätevesiviemäriverkostoon
Sähköliittymä:  On
Sähköenergian käyttö:  Huoneiden lämmitys/ jäähdytys, vedenlämmitys, pesukoneet, 
   veden pumppaus
Lämmitysenergia: Sähkö/ puu
Lämmöneristys: Eristetty
Ilmanvaihto:  Koneellinen
Muu varustelu:  Lämpöpatterit, lämminvesivaraaja, astianpesukone, pyykin-
   pesukone, vedenkäsittelyjärjestelmä (jos vedenhankinta 
   omasta kaivosta), painesäiliö, vesijohdot, vesipumppu

D. Yhden asunnon talo:  
Käytetään loma-asumiseen (asuinrakennus vapaa-ajan käytössä ns. kakkosasuntona)

Vedenhankinta: Omasta kaivosta paineellisesti tai vesijohtoverkostosta
Käymälä:  Sisällä oleva vesi-WC (normaali tai vähävetinen) tai kuiva-
   käymälä  
Jätevedet:  Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä kaikille jäte-
   vesille/ harmaiden vesien käsittely (jos kuivakäymälä tai umpi-
   säiliö WC-vesille) tai liittymä jätevesiviemäriverkostoon
Sähköliittymä:  On
Sähköenergian käyttö:  Huoneiden lämmitys/ jäähdytys, vedenlämmitys, pesukoneet, 
   veden pumppaus
Lämmitysenergia: Sähkö/ puu
Lämmöneristys: Eristetty
Ilmanvaihto:  Koneellinen/ painovoimainen
Muu varustelu:  Lämpöpatterit, lämminvesivaraaja, astianpesukone, pyykin-
   pesukone, vedenkäsittelyjärjestelmä (jos vedenhankinta 
   omasta kaivosta), painesäiliö, vesijohdot, vesipumppu

E1. Tuotanto-/toimi-/kokoontumistila, halli (sähkötön) 

Vedenhankinta: Kantovesi tai käsipumppu
Käymälä:  Ulkona oleva kuivakäymälä
Jätevedet:  Yksinkertainen kiinteistökohtainen harmaiden vesien käsittely
Sähköliittymä:  Ei
Sähköenergian käyttö:  Apuenergia tuotetaan aggregaatilla/ aurinkopaneelilla
Lämmitysenergia: Puu/ öljy
Lämmöneristys: Eristämätön
Ilmanvaihto:  Painovoimainen
Muu varustelu:  Ei sähköä käyttäviä laitteita
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E2. Tuotanto-/toimi-/kokoontumistila, halli (sähköistetty)

Vedenhankinta: Omasta kaivosta paineellisesti tai vesijohtoverkostosta 
Käymälä:  Sisällä oleva vesi-WC tai sisällä/ ulkona oleva kuivakäymälä
Jätevedet:  Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä kaikille 
   jätevesille/ harmaiden vesien käsittely (jos kuivakäymälä tai 
   umpisäiliö WC-vesille) tai liittymä jätevesiviemäriverkostoon
Sähköliittymä:  On
Sähköenergian käyttö:  Huoneiden lämmitys/ jäähdytys, vedenlämmitys, 
   ilmanvaihto, pesulaitteet, koneet, veden pumppaus
Lämmitysenergia: Sähkö/ öljy/ kaasu
Lämmöneristys: Eristetty
Ilmanvaihto:  Koneellinen
Muu varustelu:  Hälytysjärjestelmät, lämmitys-/ jäähdytys- ja iv-laitteet, työ-
   välineet,  tuotantokoneet, vesijohdot, lämminvesivaraajat, 
   paineenkorotus, vedenkäsittelyjärjestelmä (jos veden-
   hankinta omasta kaivosta), vesipumppu
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Arvio veden maksimikäytöstä 
eri talvimökkityypeissä

Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty varus-
telutasoltaan erityyppisten vapaa-ajan asun-
tojen oletettu laskennallinen vedenkäyttö. 
Todellinen vedenkäyttö riippuu kuitenkin 
aina yksittäisen rakennuksen vesihuolto-

järjestelmän tason lisäksi ennen kaikkea 
asukkaiden elämäntavoista ja vedenkäyt-
tötottumuksista. Suunnitteluvaiheessa 
vedenkäyttöä tulee aina tarkastella tapaus-
kohtaisesti.

Taulukko 1. Vedenkäyttö eritasoisissa vapaa-ajan asunnoissa.

Arvioitu 
tyypillinen 
käyttäjämäärä

Liittymät Varustelu Juoma- ja 
ruokavesi

Muu 
vesi *

Jäte-
vedet

Rakennustyyppi (Hlö) Vesi-
johto

Jv-vie-
märi

Vesi-
johto

Jv-vie-
märi

Litraa 
yht.

Litraa 
yht.

Litraa 
yht.

A1; kesämökki, sähkötön 2 ei ei ei on/ei 14 26 40

A2; kesämökki, sähköistetty 2 ei ei ei on 14 46 60

B1; loma-asunto, ei vesijohto- 
ja viemäriliittymää

2 ei ei on on 14 126 140

B2; loma-asunto, vesijohto-
liittymä

2 on ei on on 14 386 400

B3; loma-asunto, vesijohto- ja 
viemäriliittymä

5 on on on on 35 965 1000

C; loma-asunto, vakinainen 5 on on on on 35 965 1000

D; talo; vapaa-ajankäyttö 5 on on on on 35 965 1000

E1; halli, sähkötön 2 ei ei ei on 14 26 40

E2; halli, sähköistetty 2 on on on on 14 386 400

Vedenkäyttö eriteltynä Litraa/ hlö/ vrk

Juomavesi 2

Ruoanlaitto 5

Astianpesu * 10

Pyykinpesu * 15

Siivous * 25

Vesi-WC * 40

Saunominen * 40

Suihku * 60

Vedenkäyttö yhteensä            197

Lisäksi mahdollisen ammeen kulutus:

Amme * 200–800 litraa/ 
käyttökerta
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•  Rakennustyypissä A1 vettä kuluu 
juoma- ja ruoanlaittoveden lisäksi 
lähinnä saunomiseen.

•  Rakennustyypissä A2 vedenkulutusta 
lisää sähkön hyödyntämisen mah-
dollisuus (esim. sähköliesi), jolloin 
ruoanlaittoon ja astianpesuun kuluu 
oletettavasti enemmän vettä.

•  Rakennustyypissä B1 vesi voidaan 
ottaa paineellisesti omasta kaivosta, 
jolloin vedenkulutus kasvaa. Mökillä 
ei ole kuitenkaan vesi-WC:tä.

•  Rakennustyypissä B2 on vesijohto-
liittymä ja mökki voi olla omako-
titalotasoisesti varusteltu, jolloin 
vedenkulutus on maksimi litraa/
henkilö. 

•  Rakennustyypeissä B3, C ja D on 
vesijohto- ja viemäriliittymät ja mökit 
voivat olla omakotitalotasoisesti 
varusteltu, jolloin vedenkulutus on 
maksimi litraa/henkilö. Vesijohto- ja 
viemäriliittymän osalta täysin varus-
tellut mökit arvioitiin suunniteltavan 
tyypillisesti viiden henkilön tarpeisiin.

•  Rakennustyypissä E1 vettä käytetään 
juoma- ja ruoanlaittoveden lisäksi 
lähinnä astianpesuun ja siivoukseen. 

•  Rakennustyypissä E2 voi olla liityntä 
vesijohto- ja viemäriverkostoon, 
jolloin vedenkulutus on maksimi 
litraa/henkilö.

Rakennuksen käyttömäärä

Vapaa-ajan rakennuksen vesihuoltojärjes-
telmän varustelutasoon, toimivuuteen ja 
ylläpitoon vaikuttavat etenkin rakennuksen 
käyttötiheys ja henkilömäärän vaihtelu.  
Mökin tyypillinen käyttäjämäärä voi vaihdella 
hyvinkin paljon, yksittäisestä henkilöstä suu-
reen perheeseen tai yhteisomistajaporukkaan, 
rakennuksen luonteesta ja omistussuhteista 
riippuen. Lisäksi rakennuksen vesihuoltoa 
voi rasittaa satunnainen suuri käyttäjäjoukko 
esimerkiksi juhlatilaisuuksien yhteydessä.

Käyttökuormitusten yhtäjaksoiset kesto-
ajat vaihtelevat viikonloppukäytöstä viikko-
käyttöön tai kuukausien mittaisiin jaksoihin. 

Kesämökkibarometrin (Nieminen 2010) mu-
kaan kaikentyyppisten mökkien vuotuinen 
käyttöaste oli vuonna 2008 keskimäärin 75 
vuorokautta (oman kotitalouden tai jon-
kun muun henkilön käytössä) tyypillisen 
mökin käyttöajan ollessa 65 vuorokautta 
vuodessa. Barometrissa todettiin kuitenkin 
eroavaisuuksia mökin käyttäjien ikäjakau-
man ja rakennustyypin perusteella. Lähes 
kaksi kolmasosaa mökkien omistajista oli 
yli 60-vuotiaita, joista 60–69-vuotiaiden  
mökin vuotuinen käyttöaste oli keskimää-
rin 84 vuorokautta ja tätä vanhempien 71 
vuorokautta. Lisäksi barometrissa todettiin 
talviasuttavien mökkien vuotuisen käyttöas-
teen olevan 103 vuorokautta, lähinnä kevät-,  
kesä- ja syyskäyttöön soveltuvien mökkien  
70 vuorokautta, ja vain kesäkäyttöön soveltu-
vien mökkien 40 vuorokautta. 

Rakennuksen käyttö voi olla satunnais-
ta, ajoittua pääasiassa kesäkaudelle, satun-
naista ympäri vuoden tai säännöllisesti 
ajoittua tiettyyn ajankohtaan esimerkiksi 
lomakauteen. Pitkäaikaista kakkosasumis-
ta harrastetaan etenkin kesäaikaan. Hyvien 
palveluiden lähellä tai lomakylässä voi olla 
omakotitalotasoinen asuminen mahdollista 
ympäri vuoden satunnaisesti tai hyvinkin 
pitkiä aikoja kerrallaan. Rakennus saattaa 
olla jatkuvasti käytössä ympäri vuoden, jos 
se on yhteisomistuksessa tai sitä vuokrataan 
ulkopuolisten käyttöön. Näiden lisäksi on 
olemassa vielä tuotanto- tai toimitiloina pi-
dettäviä rakennuksia, jotka ovat tyypillisesti 
pinta-alaltaan suuria ja niiden käyttö on sa-
tunnaista (esimerkiksi seuraintalot, asuntolat, 
hallirakennukset). 

Mitä satunnaisempaa käyttö on ja mitä suu-
rempi rakennuksen lämmitettävä tilavuus on, 
sitä enemmän energiaa kuluu jo pelkästään 
rakennuksen lämmittämiseen käyttömuka-
vuuden vuoksi. Rakennuksen lämmittämi-
seksi talvella kylmästä lämpimäksi lyhyellä 
aikavälillä tarvitaan huomattavasti enemmän 
lämpötehoa kuin rakennuksen jatkuvasti 
lämpimänä pitämiseen. Talvisin lämpöä pi-
detään kuitenkin päällä usein vain vesihuol-
tojärjestelmän ja laitteiden säilymisen vuoksi 
tai mukavuussyistä. Jos vesihuoltojärjestelmä 
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on toteutettu talvikäyttö huomioon ottaen, 
sen puolesta lämmitystehoa voidaan alentaa 
huomattavasti käytön väliajoiksi. Etenkin 
pinta-alaltaan suurissa ja satunnaisesti käy-
tettävissä rakennuksissa lämpötilan alenta-
misella on selvä taloudellinen säästövaikutus. 

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus -hank-
keessa (Rytkönen & Kirkkari 2010, s. 92–93) 
suomalaiset vapaa-ajan asujat ryhmiteltiin 
neljään eri joukkoon sen mukaan, mitä mök-
keilyltä halutaan ja mikä siinä on tärkeää:

1. ryhmä:  Mökkeily on lapsuudesta 
  peritty tapa, eikä sen 
  tarpeellisuutta kyseen-
  alaisteta.

2. ryhmä:  Tärkeintä mökkeilyssä on
  suvun ja perheen perintei-
  den vaaliminen, ja perintö-
  mökkiä pyritään muutta-
  maan mahdollisimman 
  vähän.

3. ryhmä:   Mökkeily on aloitettu ai-
  kuisiällä. Mökki hankitaan
  todennäköisesti omalta
  lapsuuden paikkakunnalta
  tai seudulta, jossa on suku-
  laisia tai tuttuja.

4. ryhmä:  Uramökkeilijät hankkivat
  oman mökin tyypillisesti
  rakennuksen tai sen ympä-
  ristön ominaisuuksien
  vuoksi. He ovat saattaneet
  saada innostuksen vuok-
  ramökkeilystä tai pitävät
  mökkiä etenkin sijoitus-
  kohteena.

Taulukossa 2 on esimerkki mökkityyppien 
jaottelusta niiden arvioidun käyttömäärän 
mukaan. Jaottelu perustuu tämän Talvimökin 
vesihuolto –oppaan rakennustyyppien luo-
kitteluun, eikä ole yleisesti käytössä. Mökin 
käyttömäärä perustuu Kesämökkibaromet-
rissa (Nieminen 2010) esitettyihin tuloksiin: 
kesäkäyttöisen rakennuksen käyttömäärä 40 
vrk/vuodessa, kesä-, kevät-, syyskäyttöisen 
70 vrk/vuodessa sekä talviasuttavan raken-
nuksen 103 vrk/vuodessa.
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Taulukko 2. Esimerkki mökkityyppien jaottelusta niiden oletetun käytön mukaan eri vuodenaikoina.

Luokka Rakennuksen 
määritelmä

Käytön yhtäjaksoisuus 
eri vuodenaikoina

Mökin käyttö-
määrä (vrk/vuosi)

A1 Vapaa-ajan rakennus, yksinkertainen 
sähkötön rakennus 

Kevät  
Kesä     
Syksy 
Talvi    

 Viikonloppuisin, harvoin
Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin, harvoin
Ei käytössä/ yksittäisiä päiviä

40

A2 Vapaa-ajan rakennus, yksinkertainen 
sähköistetty rakennus

Kevät   
Kesä     
Syksy  
Talvi    

Viikonloppuisin, viikkoja
Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin/ viikkoja
Ei käytössä/ yksittäisiä päiviä

70

B1 Vapaa-ajan rakennus, hyvin  
varusteltu

Kevät  
Kesä
Syksy
Talvi

Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin, harvoin

70

B2 Vapaa-ajan rakennus, hyvin  
varusteltu (vesiliittymä)

Kevät  
Kesä
Syksy   
Talvi     

Viikonloppuisin/ viikkoja
 Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin/ harvoin

70

B3 Vapaa-ajan rakennus, hyvin  
varusteltu (vesi- ja viemäriliittymä)

Kevät  
Kesä    
Syksy   
Talvi     

Viikonloppuisin/ viikkoja
 Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin/ viikkoja
Viikonloppuisin/ viikkoja

103

C Vapaa-ajan rakennus, vakinaiseen 
asumiseen

Kevät   
Kesä      
Syksy   
Talvi     

Kuukausia
Kuukausia
Kuukausia
Kuukausia

103

D Asuinrakennus 
vapaa-ajan käytössä ns. kakkos-
asuntona

Kevät   
Kesä     
Syksy  
Talvi     

Kuukausia/ viikkoja
Kuukausia/ viikkoja
Kuukausia/ viikkoja
Kuukausia/ viikkoja

103

E1 Tuotanto-/toimitila, halli  
(sähkötön)

Kevät  
Kesä     
Syksy   
Talvi      

Muutamia päiviä
Kuukausia/ viikkoja
Muutamia päiviä
Ei käytössä

40

E2 Tuotanto-/toimitila, halli ( 
sähköistetty)

Kevät   
Kesä     
Syksy   
Talvi     

Kuukausia/ viikkoja
Kuukausia/ viikkoja
Kuukausia/ viikkoja
Kuukausia/ viikkoja

103
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Taulukko 3. Rakennustyypin ja vesihuoltojärjestelmän toivotun tason oletettu vaikutus talvimökin vesihuolto-
järjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen vaativuudelle sekä tuotekehittelyn tarpeelle.

Vaativuus järjestelmän 
suunnittelulle ja toteutukselle

Tuotekehittelyn tarve

1
Helppo 
(korkeintaan yksi jäätymiselle altis järjestelmän osa, 
mutta materiaalit kestävät jäätymisen eikä siitä aiheudu 
vahinkoja)

Ei

2
Kohtuullisen helppo 
(vain muutama jäätymiselle altis järjestelmän osa)

Useita toteuttamiskelpoisia ratkaisuja on jo olemassa.

3
Tavallinen

Toteuttamisratkaisuja on jo useita, mutta tuotekehittely 
helpottaa rakennuksen kylmilleen jättämistä ja nopeaa 
käyttöönottoa.

4
Vaativa

Rakennuksen kylmilleen jättäminen on mahdollista, 
mutta haastavaa. Tuotekehittely on toivottavaa.

5
Erittäin vaativa

Rakennuksen kylmilleen jättäminen aiheuttaa todennä-
köisesti vesivahinkoja; useita tuotekehitystarpeita.
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Soveltuvuus talvikäyttöön

Arvioitaessa mökin soveltuvuutta talvikäyt-
töön ja vesihuoltojärjestelmän vaurioitumis-
riskiä huomioidaan:

•  talousveden hankintatapa ja käyttö-
määrä sekä mahdollinen käsittelytapa

•  sähköntarve veden pumppaamiseksi 
tai lämmittämiseksi 

•  tarve järjestelmän eri osakokonaisuuk-
sien (luku 3 Talvimökin vesihuoltoko-
konaisuuden määrittely) jäätymisen 
ehkäisemiseksi rakennuksen sisä- ja 
ulkopuolella 

•  käymälätyyppi 
•  jäteveden viemäröinti- ja käsittelytapa 

kiinteistöllä tai liityntä vesijohto- ja 
viemäriverkostoon.

Vaurioitumisriskin perusteella voidaan arvi-
oida talvimökin vesihuoltojärjestelmän suun-
nittelun ja toteutuksen vaativuutta (taulukko 
3), johon vaikuttavat etenkin rakennuksen 
vesihuoltojärjestelmän taso, kuivanapitoläm-
mitys ja rakennuksen pohjaratkaisu. 

Vesihuoltojärjestelmän vaurioitumisriskiin 
vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltu taulukossa 
4. Riskin aiheuttaa veden jäätyminen putkis-
tossa ja laitteissa, jos vesijohdot ja laitteet on 
eristetty tai tyhjennetty puutteellisesti ja esim. 
sähkökatkon vuoksi kuivanapitolämmitys 
lakkaa tarpeeksi pitkäksi ajaksi. Talvisin on 
oletettavasti koko ajan jäätymisriski, syksyllä 
ja keväällä riski on vain osittainen. Kesäkuu-
kausina jäätymisriskiä ei ole.
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Taulukko 4. Oletettavat riskiluokat varustelutasoltaan erityyppisten vapaa-ajan asuntojen vesihuoltojärjestelmän 
vaurioitumiselle pakkasella sähkökatkon sattuessa sekä vaativuus järjestelmän suunnittelulle ja toteutukselle. 
Rakennustyypit on kuvattu tämän liitteen alussa. Arvioidun vuotuisen käyttömäärän perusteet on esitetty 
taulukossa 2.

Rakennus-
tyyppi 

Arvioitu 
käyttö-
määrä 
(vrk/ 
vuosi)

Järjestelmän 
tyhjentäminen
vedestä 
talveksi

Sähköntarve talvisin Riski järjes-
telmän vauri-
oitumiselle 
pakkasella 
sähkökatkoksen 
sattuessa (1–3) 

* Vaativuus 
järjestelmän 
suunnittelulle
ja toteutukselle 
(1–5)

Järjestelmän 
lämmitykseen

Huoneen 
lämmitykseen

A1 + E1 40 Ei 
(kantovesi tai kä-
sipumppu, jolloin 
vesijohto otetaan 
pois talveksi)

Ei Ei 1
Ei ongelmia

1

A2 70 Ei 
(kantovesi tai 
käsi/sähkö-
pumppu, jolloin 
vesijohto otetaan 
pois talveksi)

Ei
(esim. jääkaapin 
ja pakastimen 
kunnosta silti 
syytä huolehtia)

Mahdollisesti 
(mökillä käytäes-
sä käyttömuka-
vuuden vuoksi)

1
Ei ongelmia

1 

B 1 + E2 70–103 Kyllä Ei
(esim. jääkaapin 
ja pakastimen 
kunnosta silti 
syytä huolehtia)

Mahdollisesti 
(mökillä käytäes-
sä käyttömuka-
vuuden vuoksi)

1
Ei ongelmia

2

B 1 + E2 70–103 Ei Kyllä
(vettä käyttävien 
laitteiden paikal-
linen lämmitys 
+ vesijohtojen 
riittävä eristämi-
nen)

Kyllä 
(kuivanapito-
lämmitys koko 
rakennuksessa)

2
Etenkin pitkä säh-
kökatkos aiheuttaa 
todennäköisesti 
vesivahinkoja

3

C + D 103 Kyllä Ei
(esim. jääkaapin 
ja pakastimen 
kunnosta silti 
syytä huolehtia)

Mahdollisesti 
(mökillä käytäes-
sä käyttömuka-
vuuden vuoksi)

1
Ei ongelmia

4

C + D 103 Ei Kyllä
(vettä käyttävien 
laitteiden paikal-
linen lämmitys 
+ vesijohtojen 
riittävä eristämi-
nen)

Kyllä 
(kuivanapito-
lämmitys koko 
rakennuksessa )

2
Pitkä sähkökatkos 
aiheuttaa toden-
näköisesti vesiva-
hinkoja

4

B (2–3) + C 
+ D

70–103 Ei Ei
(vesijohtojen 
riittävästä eris-
tämisestä silti 
huolehdittava)

Kyllä 
(peruslämpö 
noin +10 ˚C 
koko rakennuk-
sessa)

3
Lyhytkin sähkö-
katkos aiheuttaa  
todennäköisesti 
vesivahinkoja

5

* Katso taulukosta 3. numeroselitykset.
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Liite 3  
Talvimökkien toteutuneita vesihuoltoratkaisuja

Seuraavassa on esitetty muutamia esimerk-
kejä todellisista, toteutuneista talvimökin 
vesihuoltoratkaisuista eri puolilla Suomea 
sekä toiveita vesihuoltojärjestelmän tason 
parantamiseksi. Esimerkkejä täydentävät 
mökkien pohjapiirrokset vesihuoltojärjes-
telmäkuvauksineen. Kaikki piirrokset eivät 
ole keskenään samassa mittakaavassa. Myös 
mökin lämmitysjärjestelmä on kuvattu, koska 
lämmitysjärjestelmän tyyppi vaikuttaa oleel-
lisesti pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän 
toteuttamiseen ja jonkintasoinen lämmitys 
on edellytys tietyille talvimökin vesihuollon 
toteuttamisratkaisuille. Jatkuva peruslämpö 
ei ole kuitenkaan suotavaa, vaan tulisi pyrkiä 
lämmityksen minimoimiseen esim. kuiva-
napitolämmityksen avulla.

MÖKKI Hämeessä  
(kuva 62)

Päärakennus ja saunarakennus on rakennettu 
vuonna 1964. Päärakennusta on täydennetty 
1970-luvulla vesijohtojärjestelmällä sisältäen 
vesi-WC:n. Erillisessä saunarakennuksessa 
on pesuhuone ja pukeutumishuone. Mö-
kin käyttöaste on kesäisin tiivis, keväisin ja 
syksyisin ajoittainen ja talvisin harva yhden 
eläkeläisen toimesta. Mökin omistusoikeuden 
siirtymistä seuraavalle sukupolvelle suunni-
tellaan 10 vuoden sisällä.

Muutama vuosi sitten asennettiin ilma-
lämpöpumppu, jolla päärakennusta pidetään 
myös peruslämmössä talvisin. Saunaraken-
nus on käytön väliajat kylmillään vesijohdot 
tyhjennettyinä, se lämmitetään syksyisin tar-
vittaessa sähköpatterilla ja kiukaalla.

Talousvesi pumpataan omasta kaivosta 
päärakennukseen paineellisesti. Pääraken-
nuksen vesipisteet ovat keittiössä sekä pesu-
tilan vesi-WC, pesuallas ja suihku. Erilliseen 
saunarakennukseen vesi pumpataan järvestä. 
Keittiön ja pesutilan käyttövesi lämmitetään 
sähkövaraajalla, saunassa puilla. Mökillä ei 
ole vettä käyttäviä kodinkoneita, eikä niille 
ole tarvetta lähitulevaisuudessa.

Päärakennuksen WC-jätevedet johdetaan 
umpisäiliöön.  Keittiön ja pesutilan harmail-
le vesille on rakennettu muutama vuosi sit-

termostaattihana

kylmävesihana

suihku

lattiakaivo

pesuallas

puulämmitteinen kiuas

sähkölämmitteinen kiuas,
sähkövastus tai
sähköä käyttävä laite

muurattu hormi

teräshormi

puulämmitteinen pata

biojätekäymälä

vesi-WC

talousvesikaivo

saostuskaivo

talousvesipumppu

jätevesipumppu

vesijohtoventtiili

kylmävesijohto

viemäriputki

paineviemäriputki

jäteveden johtaminen
avo-ojaan käsittelyn
jälkeen

järvi

Pohjapiirrosten merkkien selitykset:
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ten maahanimeyttämö, johon myös saunan 
pesuvedet johdetaan. Saunan jätevesien 
pumppauskaivo on eristetty ja varustettu 
lämmityskaapelilla. Pumppu poistetaan tal-
veksi, jolloin saunaa ei käytetä. Pääraken-
nuksen kaivoveden pumppauksessa talvisin 
ilmenneiden vaurioiden vuoksi myös talous-
vesipumppu on eristetty ja vesijohto varus-
tettu saattolämmityksellä. Tulevaisuudessa 
toivotaan talvimökin vesihuoltojärjestelmän 
pakkaskestävyyden parantamista etenkin ta-
lous- ja jätevesien pumppauksen osalta.

Kuva 62. Pohjapiirros ja vesihuoltojärjestelmän kuvaus 
eräästä mökistä Hämeessä.

LIITE 3/2

Pohjapiirrosten lyhenteet: 

WC vesikäymälä (vesi-WC)
MH  makuuhuone
T  tupa
OH  olohuone
K  keittiö
PH  pesuhuone
PK  pukuhuone
LH  löylyhuone 
ET  eteinen
TK  tuulikaappi
KU  kuisti
TE  terassi
US  umpisäiliö
HS  harmaan jäteveden suodatin/
               harmaavesisuodatin
TEK  tekninen tila
LVV  lämminvesivaraaja/  
               lämminvesisäiliö sähkövastuksella
JK  jääkaappi
L  liesi
PA  pesuallas
V  varasto
BC  biojätekäymälä (bio-WC)
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MÖKKI Lapissa  
(kuva 63)

Päärakennus on rakennettu vuonna 1967 ja 
täydennetty 1980-luvulla vesijohtojärjestel-
mällä. Sauna, pesuhuone ja vesi-WC ovat 
päärakennuksen yhteydessä. Mökki on yri-
tysomistuksessa, joten käyttäjämäärä saattaa 
olla kerralla suurikin. Kuukausittainen käyt-
töaste on ympäri vuoden noin 50 %.

Mökillä on suora sähkölämmitys patte-
reilla, märkätiloissa varaava lattialämmitys. 
Lämmitys on päällä ympäri vuoden runsaan 
käytön vuoksi. Lisäksi mökissä on takka.

Talousvesi pumpataan omasta kaivosta 
paineellisesti. Painejohto tyhjenee pumpun 
pysähtyessä. Painejohto on sähkölämmityk-
sellä varustettu; lämmitystä käytetään hetkel-
lisesti, jos vettä ei muuten saada tulemaan. 
Keittiössä käyttövesi lämmitetään sähköllä, 
pesuhuoneessa puulämmitteisessä padassa. 
Mökillä on astian- ja pyykinpesukone.

Kuva 63. Pohjapiirros ja vesihuoltojärjestelmän kuvaus 
eräästä mökistä Lapissa.

Mökin LVI-tekniikka on keskitetty yhteen 
2 m2 kokoiseen tilaan, jossa on varaava latti-
alämmitys. Käyttövesipisteet ovat heti tämän 
tilan seinän takana, ja hanat voidaan sulkea ja 
vesijohdot tyhjentää. Tätä ratkaisua voidaan 
kutsua ns. jatkuvasti lämpimäksi ”märkätila-
sydämeksi”. Muun tilan lämmitys vesijohto-
jen kannalta ei ole tarpeen käytön väliaikoina. 
Vesijohtojen läpiviennit ulos rakennuksesta 
on kuitenkin varustettava pakkasta kestäviksi 
eristämällä ne riittävästi.

Mökin vesi-WC:n jätevesille on umpisäiliö, 
harmaat pesuvedet keittiöstä ja pesuhuonees-
ta johdetaan maasuodattamoon. 

Tulevaisuudessa mökille toivotaan jat-
kuvaa lämmitystä lämpöpumpulla mökillä 
oltaessa. Vesihuoltojärjestelmän jäätymisen 
estämiseksi lämmitystä ei kuitenkaan tarvit-
taisi, joten syy lämmitykseen olisi käyttömu-
kavuuden lisääminen mökille tultaessa. Tätä 
varten kyseeseen voisi tulla myös kauko-oh-
jattava lämmitysjärjestelmä.
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MÖKKI Lapissa  
(kuva 64)

Päärakennus on rakennettu vuonna 1976 ja 
täydennetty 2002 biojätekäymälällä ja har-
maiden pesuvesien maahanimeytyksellä. 
Biojätekäymälä on kompostoiva, lämmite-
tyssä tilassa sijaitseva käymälä, jossa virtsa 
haihdutetaan ja kiinteä aines tyhjennetään 
kerran vuodessa ulkopuolisena palveluna 
tai omatoimisesti.  Mökin käyttöaste on noin 
20 % kesällä, 30 % syksyllä, 50 % marras-
huhtikuussa. Mökkiä käyttää 3 perhettä.

Mökillä on suora sähkölämmitys ja takka. 
Mökki pidetään käytön väliajat kylmänä. Se 
lämpenee nopeasti parissa tunnissa esim. 
-20 ˚C:sta +20 ˚C:een mm. sen vuoksi, että 
sisäpuoliset rakenteet ovat mahdollisimman 
keveitä.

Talousvesi saadaan käsipumpulla naapu-
rin kanssa yhteisestä kaivosta, ja kannetaan 
astioissa keittiöön ja saunaan. Käyttövesi 

Kuva 64. Pohjapiirros ja vesihuoltojärjestelmän kuvaus 
Loma-Metsä -hankkeen koekohteena olleesta mökistä 
Lapissa.

lämmitetään saunatilaan sijoitetussa 80 litran 
lämminvesisäiliössä 2 kW:n sähkövastuksel-
la. Säiliössä oleva vesi pidetään mökillä olta-
essa jatkuvasti +70 ˚C lämpötilassa. Säiliössä 
on hana, josta vesi otetaan astioissa keittiöön 
ja saunaan pesuvedeksi. Mökillä ei ole vettä 
käyttäviä laitteita.

Pesuvedet saunasta ja keittiöstä johdetaan 
saostuskaivojen kautta imeytyskenttään. 
Järjestelmä on varustettu sähköisellä saat-
tolämmityksellä jäätymisen varalta. Biojäte-
käymälässä virtsa haihdutetaan poistoilman 
mukana, mikä lämmittää samalla käymälän 
kompostoria. Biojätekäymälä pidetään jatku-
vasti alipaineisena pienen puhaltimen avulla, 
jolloin ei synny hajuhaittoja. Tämän mökin 
Loma-Metsä -hankkeen yhteydessä toteute-
tun biojätekäymälän sijoitus on esitetty luvun 
5.4 kuvissa 51 ja 52.
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Tulevaisuudessa voidaan harkita kaivo-
veden ottoa kaivopumpulla paineellisesti, 
jolloin vesijohto tyhjenisi kaivossa pumpun 
pysähtyessä. Tällöin on varmistuttava ve-
denoton jäätymättömyydestä mm. vesijoh-
don riittävällä eristämisellä ja mahdollisesti 
saattolämmityksellä. Mökki halutaan pitää 
tulevaisuudessakin kylmänä käytön väliajat, 
mutta esilämmitys kauko-ohjauksella mökille 
saavuttaessa olisi toivottavaa. Tulevaisuudes-
sa harkitaan myös astianpesukoneen ja läm-
minvesivaraajan hankkimista, jolloin niiden 
tyhjentämiseen talveksi käytön väliajoiksi 
toivotaan paineilmatehostusta.

MÖKKI Uudellamaalla  
(kuva 65)

Päärakennus on rakennettu vuonna 1968, 
saunarakennus 1967. Mökkiä käytetään ak-
tiivisesti huhti-syyskuussa. Talvisin mökillä 
oleillaan satunnaisesti vain päiviä, eikä vesi-
johtojärjestelmää oteta tällöin käyttöön. Pää-
rakennuksessa on sähkölämmitys, saunassa 
puulämmitteinen kiuas. 

Juomavesi tuodaan muualta mökille tulta-
essa, pesuvesi kylmävesipisteisiin pääraken-
nukseen, saunalle ja ulkohuussiin pumpataan 
omasta kaivosta imujohdolla. Pumppua 
käytetään kesäisin; elo-huhtikuun ajaksi ve-
sijohdot tyhjennetään. Käyttövesi lämmite-
tään saunassa puulämmitteisessä padassa, 
keittiössä kaasuliedellä. Mökillä ei ole vettä 
käyttäviä laitteita.

Päärakennuksen, saunan ja huussin har-
maat pesuvedet johdetaan maahanimeytyk-
seen. Huussissa on kompostoiva astia, joka 
tyhjennetään syksyisin. 

Tulevaisuudessa keittiöön ja makuutilojen 
pesualtaisiin toivotaan lämmintä käyttövettä 
sekä saunan pesutilaan suihkua. Lämminve-
sivaraaja ja vesihanojen sekoittajat ovat toi-
vottavia, jos niistä saa pakkaskestävät esim. 
helposti tyhjentämällä. Kaivon kunnostus oli-
si myös toivottavaa, jotta saataisiin juomavet-
tä. Kaivoveden rauta- ja mangaanipitoisuudet 
ovat tällä hetkellä niin korkeat, ettei sitä voi 
käyttää juomavedeksi sellaisenaan. Pesuvesi-
en käsittelemiseksi toivotaan tulevaisuudessa 
jätevesijärjestelmän tehostamista.
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Kuva 65. Pohjapiirros ja vesihuoltojärjestelmän kuvaus eräästä mökistä Uudellamaalla.
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MÖKKI Uudellamaalla  
(kuva 66)

Päärakennus on rakennettu ns. aittaraken-
nusta laajentamalla vuonna 1990, sauna-
rakennus on rakennettu jo vuonna 1968. 
Vuonna 2007 aittarakennuksen kuistia 
laajennettiin rakentamalla entiselle kuistille 
uusi lämmöneristetty märkätila, jossa on 
pesuhuone ja biojätekäymälä. Mökillä oles-
kellaan aktiivisimmin huhti–syyskuussa ja 
loka–joulukuussa silloin tällöin. Rakennukset 
ovat käytön väliajat kylminä ja ne lämmite-
tään tarvittaessa sähköpattereilla. Saunassa 
on sähkölämmitteinen kiuas.

 Juomavesi mökille tuodaan muualta. Pe-
suvesi saunaan, keittiöön ja pesuhuoneeseen 
otetaan pumpulla järvestä. Päärakennuksen 
pesutilassa on pieni lämminvesivaraaja, pe-
suallas, suihku ja biojätekäymälä. Mökillä 
ei ole muita vettä käyttäviä laitteita. Ran-
nalla sijaitseva järviveden pumppaamo ja 
vesijohdot on lämmöneristetty (ks. kuva 4). 
Järvivesi suodatetaan sekä järvessä imujoh-
don päässä että pumppaamolla jälkisuodat-
timella. Pumppaamo ja sen johdot voidaan 
tarvittaessa tyhjentää, mikä parantaa niiden 
pakkaskestävyyttä. Kaikki muutkin mökin 
vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuudet 
on tehty tyhjennettäviksi. Päärakennuksen 
pesutilan seinän toiselle puolelle on tekeillä 
minikeittiö.

Koko vesihuoltojärjestelmä tyhjennetään 
yleensä joulukuussa talven ajaksi. Tyhjen-
nystä tehostetaan paineilmapuhalluksella. 
Järjestelmän kaikki osat mukaan luettuna se-
koittajat vesikalusteissa ovat säilyneet vauri-
oitta pakkaskausina. Vesijärjestelmää voidaan 
myös käyttää sähköllä lämmitettynä vaikka 
koko talven ajan. 

Mökillä syntyvät harmaat pesuvedet joh-
detaan maanpäälliseen, kuistin lattiana alle 
sijoitettuun lämpöeristettyyn, tehdasvalmis-
teiseen harmaavesisuodattimeen. Pääraken-
nuksen biojätekäymälän jäteastia ja virtsan 
haihdutus pidetään jatkuvasti alipaineisina ja 
hajuttomina pienellä puhaltimella. Käymälää 
käyttää 2–3 henkilöä mökillä oltaessa, ja virt-
sa haihtuu poistoilmaan kokonaan. Käymälä 
on kehitetty Lapin Loma-Metsä-hankkeessa 
ja on vesi-WC:tä hajuttomampi. Käymälän 
käytön kuormitushuippujen aikana virtsan 
haihdutusta voidaan lisätä lämmittämäl-
lä virtsankeräysastiaa lämmityskaapelilla. 
Käymälän esikompostoitunut jäte tyhjenne-
tään mökin omaan kompostoriin noin kerran 
vuodessa. Käymälän jäteastia soveltuisi myös 
palveluna toteutettavaan tyhjennykseen, jol-
lainen voisi olla tulevaisuudessa toivottavaa. 
Mökillä on lisäksi perinteinen ulkohuussi 
kuormitushuippuja varten.

Tulevaisuudessa pesuveden puhtautta 
olisi syytä seurata kesäaikana, sillä veden 
lämmetessä vesijohdoissa veden luonnolli-
nen kasvusto saattaa lisääntyä veden laatua 
heikentäen. Esilämmitys patterien kauko-
ohjauksella mökille saavuttaessa olisi toi-
vottavaa. Mökin sähkönjakelu on katkennut 
muutaman kerran muuntajavaurion takia ja 
puun kaaduttua avojohdon päälle. Sen vuoksi 
päärakennukseen toivotaan tulevaisuudessa 
esimerkiksi lattialle sijoitettavaa, puulämmit-
teistä kevyttakkaa. Koska sisätilat ovat varsin 
ahtaat, polttavapintaisen takan edellyttämät 
turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu. 
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Kuva 66. Pohjapiirros ja vesihuoltojärjestelmän kuvaus mökistä Uudellamaalla, johon on PAVE-hankkeen yhtey-
dessä tehty kompostikäymälän ja pesutilat sisältävä laajennus (kuva 53). 
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Nykyaikaiset vesihanat ovat tyylikkäitä ja 
toimivia, mutta niiden hienomekaanisten ra-
kenteiden takia käyttö talvimökillä ei aina ole 
ongelmatonta. Jos mökissä ei pidetä talvella 
peruslämpöä niissä tiloissa, joissa vesihanoja 
on, tulee vaurioiden välttämiseksi varautua 
hanojen tyhjentämiseen tai poistamiseen 
talveksi. Tilanne on sama, jos tiloissa ylläpi-
detään vain kuivanapitolämmitystä tai jos 
peruslämmön ylläpidossa arvioidaan olevan 
sähkökatkojen aiheuttamia riskejä. Tällöin on 
syytä selvittää hanan valmistajalta, maahan-
tuojalta tai huoltoliikkeestä, miten pakkasen 
aiheuttamilta vaurioilta voidaan välttyä. Jos 
vaurioiden välttämiseksi tarvittavat toimen-
piteet ovat liian vaikeita itse suoritettaviksi, 
on syytä harkita yksinkertaisempaa hanaa 
talvimökkiin.

Seuraavassa tarkastellaan ohjeita, jotka  
kotimainen valmistaja antaa verkkopalve-
lussaan, tuotekirjassaan sekä vipuhanan 
ostopakkauksen mukana tulevissa ohjeissa 
Suomessa erittäin yleisille hanatyypeille.

Oras Groupin kotisivuilla (www.oras.com) 
olevassa ohjeessa ”Oras-hanat, Asennus ja 
huolto, 18” esitetään aluksi tärkeitä asioita 
Oras-tuotehuollosta. Otsikon ”Jäätymisvaa-
ra” sisältämä teksti on seuraava: ”Mikäli hana 
tai muu vesikaluste asennetaan tiloihin, joissa 
niiden sisälle jäävä vesi voi päästä jäätymään 
(esim. talvella lämmittämättömissä vapaa-ajan 
asunnoissa), on jäätymisvaurioiden estämiseksi 
suoritettava erilaisia suojatoimenpiteitä. Katso 
tarkemmat ohjeet hanojen huolto-ohjeiden kohdal-
ta. HUOM! Suojatoimenpiteet on tehtävä myös 
jos käytettyä hanaa kuljetetaan kylmässä.”

Myös Oraksen painetussa laajassa tuote-
kirjassa sekä hanan mukana toimitettavassa 
17-kielisessä ohjeessa (Important notes on 
Oras products) on vastaava varoitusteksti. 
Siinä todetaan lisäksi seuraava: ”Jäätymis-
vaurioiden estämiseksi on suoritettava erilaisia 
suojatoimenpiteitä, esim: 

•  Vipuhanat: Irrota säätö-osa.
•   Automaattihanat: Irrota säätö-osa ja
     tyhjennä hana vedestä.
•  Kaksiotehanat: Irrota käyttöventtiilit.

HUOM! Suojatoimenpiteet on tehtävä myös jos 
käytössä ollutta hanaa kuljetetaan kylmässä, läm-
pötilan ollessa alle 0˚C.”

Tavanomaisen vipuhanan tyhjentäminen 
vedestä edellyttää siis ohjeen mukaan ns. sää-
töosan irrottamista ja huolellista kuivaamista 
tai säilyttämistä pakkaskauden yli lämpimäs-
sä tilassa. Hanan mukana tulevassa 17-kie-
lisessä hanatyyppikohtaisessa asennus- ja 
huolto-ohjeessa (Installation and Maintenance 
Guide) on ”räjäytyskuvat” hanoista. Siinä on 
kohdassa ”Säätöosan vaihto” esitetty piirrok-
silla, mitä osia hanassa on, mutta itse toimen-
pidettä ei ole selitetty tarkemmin. Säätöosan 
irrotus ja vaihto on normaali toimenpide am-
mattitaitoiselle putkimiehelle, mutta mökin 
omistajan on hyvä osata tehdä toimenpide 
myös omatoimisesti. 

Sanalliset huolto-ohjeet havainnollisine 
piirroksineen esimerkiksi Oras Safira-vipu-
hanoille löytyvät valmistajan kotisivuilta ja 
ovat seuraavat (Maintenance Guide 158890):

”Sulje vedentulo hanalle. Varmistu, että 
vedentulo on suljettu avaamalla hana. Irrota 
käyttövipu (4). Poista suojakuppi (5) kiertä-
mällä (allashanoissa vipuamalla esim. pienellä 
ruuvitaltalla). Irrota säätöosan kiristysmutteri 
(6) (avainväli 38 mm) Oras nr 910003. Kiin-
nitä käyttövipu ruuvilla (2) paikoilleen ja vedä 
käyttövivulla säätöosa (7) pois.” Seuraavissa 
valokuvissa 67–72 kuvataan edellä esitet-
ty toimenpide Oras Safira-keittiöhanalle. 
Säätöosan ja käyttövivun takaisin paikalleen 
asentaminen tapahtuu sitten vastaavasti 
käänteisessä järjestyksessä.  Muut ko. ohjees-
sa olevat maininnat liittyvät säätöosan vaih-
tamiseen eikä niitä ole tarpeen tehdä pelkän 
tyhjennyksen yhteydessä. 

Liite 4 a 
Esimerkki keittiön vesihanan tyhjennyksestä talveksi
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Kuva 67. Käyttövivun irrottaminen.

Kuva 68. Käyttövipu ja suojakuppi on irrotettu.

Kuva 69. Säätöosan kiristysmutterin irrotus. Irrotuk-
sessa tarvittava 38 mm:n avain on erikoistyökalu, joka 
on syytä hankkia valmiiksi hanan oston yhteydessä.

Kuva 70. Säätöosa vedetään pois käyttövivulla.

Kuva 71. Hanan runko jää irrotuksen jälkeen pai- 
koilleen.

Kuva 72. Irrotuksen yhteydessä säätöosassa oleva 
kumitiiviste on syytä voidella erikoisvaseliinilla, jot-
ta se kestäisi paremmin jokavuotisen irrotuksen ja  
kiinnityksen. 
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Liite 4 b  
Esimerkki laitevalmistajan ohjeesta pyykinpesukoneen tyhjennyksestä talveksi

Useiden eri laitevalmistajien (muun muassa Electrolux, Rosenlew, AEG, UPO, Miele, Samsung, 
Siemens ja Bosch) astianpesukoneiden käyttöohjeissa on vähintään maininta siitä, että laitetta 
ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle 0 ˚C. Jos tämä ei ole mahdollista, laite ja vedenot-
toletku neuvotaan tyhjentämään vedestä. Käyttöohjeissa ilmoitetaan yleensä, ettei valmistaja 
vastaa jäätymisen aiheuttamista vahingoista. 

Bosch-pyykinpesukoneen (E-numero: WAA24260SK/10) käyttöohjeessa laite ohjeistetaan 
suojaamaan jäätymiseltä seuraavalla tavalla (Lähde: http://www.bosch-home.fi/ >Käyttöoh-
jeet & www.siemens-home.fi >Huoltopalvelu >Käyttöohjeet):
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Esimerkiksi Samsungin pyykinpesukoneen (Malli: WF0500NXWG) käyttöohjeissa neuvotaan, 
miten tulisi toimia, jos laite on jäänyt alttiiksi pakkaselle (Lähde: www.samsung.com/fi/ >Tuki 
>Kodinkoneet >Pyykinpesukoneet):
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Liite 4 c  
Esimerkki laitevalmistajan ohjeesta astianpesukoneen tyhjennyksestä talveksi

LIITE 4/4

Useiden eri laitevalmistajien (muun muassa Electrolux, Rosenlew, Siemens ja Bosch) astian-
pesukoneiden käyttöohjeissa on vähintään maininta siitä, että laitetta ei saa asentaa tilaan, 
jossa lämpötila on alle 0 ˚C. Jos tämä ei ole mahdollista, laite ja vedenottoletku neuvotaan 
tyhjentämään vedestä. Käyttöohjeissa ilmoitetaan yleensä, ettei valmistaja vastaa jäätymisen 
aiheuttamista vahingoista. 

Bosch-astianpesukoneen (E-numero: SBU50M02SK/01) käyttöyöohjeissa ohjeistetaan suo-
jaamaan laite pakkaselta seuraavasti (Lähde: http://www.bosch-home.fi/ >Käyttöohjeet):
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Liite 5  
Kyselylomake Enäjärven suojeluyhdistys ry:n jäsenille 
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Mikä on vapaa-ajan 
asunnon pakkaskestävä 
vesihuoltojärjestelmä (PAVE)? 

(Suomen ympäristökeskus,  
Vesivarayksikkö, 2.10.2007)

Vapaa-ajan asuntojen (loma-asuntojen, mök-
kien) vesihuollollinen varustetaso on viime 
vuosina merkittävästi kohonnut. Noin puolet 
uusista mökeistä varustetaan painevedellä, 
jopa vesi-WC:llä. Myös vanhoja mökkejä sa-
neerattaessa rakennetaan vesijohdot ja viemä-
rit ja hankitaan vettä käyttäviä laitteita. Syynä 
on usein se, että mökkejä halutaan käyttää 
entistä enemmän myöhään syksyllä, talvella 
ja varhain keväällä. 

Jos mökin vesijärjestelmän halutaan ole-
van käytettävissä kylmänäkin aikana, se on 
toteutettava pakkaskestävästi. Monet ovat 
saattaneetkin jo toteuttaa erilaisia putkien tyh-
jennys- yms. järjestelyitä. Useimpia mökkejä 
käytetään epäjatkuvasti, varsinkin kylminä 
vuodenaikoina. Käyttämättömät ajanjaksot 
ovat pitkiä, useita viikkoja tai kuukausia. 
Tällöin vesijohtojen ja -kalusteiden jääty-
mättömyys on pyritty varmistamaan siten, 
että mökki pidetään talvella normaalissa asu-
mislämpötilassa tai ns. peruslämmöllä (8–12  
astetta) myös silloin, kun sitä ei käytetä. 
Mökki on tällöin omakotitalon kaltainen, jat-
kuvasti lämmitettävä rakennus, jonka ener-
giankulutus on suuri. Tällainen järjestelmä 
on lisäksi haavoittuva. Jos esimerkiksi pitkä 
sähkökatko sattuu silloin, kun mökillä ei oles-
kella, voi vesijohtojen ja vesilaitteiden jääty-
minen aiheuttaa suuriakin vahinkoja. 

Suomen ympäristökeskuksen tutki-
mushankkeessa ”Pakkaskestävän vesi-
huoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja 
maaseutuasunnoille” (PAVE-hanke) on ide-
ana luoda esimerkkejä, malleja ja suunnitte-
luohjeita sekä kehittää sellaisia tekniikoita, 
että vesihuoltojärjestelmää voitaisiin halutta-
essa käyttää, vaikka mökin sisälämpötila olisi 
ajoittain pakkasella. Jotta vesihuoltojärjestel-
mä kokonaisuudessaan olisi pakkaskestävä 
ilman koko mökin lämmittämistä, tarvitaan 
joko pieni lämpöeristetty ja lämmitetty tila 

vesilaitteille tai vesikalusteiden ja johtojen 
tyhjentäminen aina pois lähtiessä siten, että 
mahdollinen jäätyminen ei vaurioita järjes-
telmää. Tyhjentämisen tulee olla niin helppoa 
ja nopeaa, että se on järkevää tehdä aina pois 
lähtiessä. Vesilaitteiden käyttöönoton on ol-
tava helppoa myös mökille jälleen tultaessa.

PAVE-hankkeessa pakkaskestävyyttä tar-
kastellaan koko vesijärjestelmän osalta eli 
vedenotosta jäteveden purkupaikkaan asti. 
Siihen sisältyvät siten seuraavat toimenpiteet 
ja laitteet:

•  vedenotto kaivosta ja/tai järvestä + 
kaivon tuuletus

•  vesijohdot ulkona ja sisällä
•  pumput, painesäiliöt ja lämminvesi-

varaajat
•  vesi- ja viemärikalusteet
•  vesikäymälän korvaavat käymälä-

ratkaisut
•  vettä käyttävät kotitalouskoneet 
•  viemäröintiratkaisut + viemärin 

tuuletus 
•  jäteveden käsittely ja käsitellyn 

jäteveden purkujärjestelyt.

Pakkaskestävä vesihuoltojärjestelmä voidaan 
toteuttaa eri tasoisena ja parhaimmillaan 
sen mukavuustaso voidaan kehittää lähes 
omakotitalotasoiseksi. Mökin kylmänä pi-
tämisellä tai käyttämällä ns. vakiotehoista 
kuivanapitolämmitystä (katso kuvaus alla) 
voidaan säästää sähkönkulutuksessa merkit-
tävästi verrattuna nykyisen jatkuvan perus-
lämmityksen käyttöön. Energiaa säästävän 
kuivanapitolämmityksen käyttö edellyttää 
kuitenkin pakkaskestävää vesihuoltojärjes-
telmää.

Jätevesipäästöjen tulee täyttää talousjäte-
vesiasetuksen (542/2003) vaatimukset silloin, 
kun mökkiä käytetään. Pakkaskestävä järjes-
telmä on helpointa toteuttaa, jos mökkiin 
ei tehdä tavallista vesikäymälää vaan joku 
mökin yhteyteen sijoitettavaksi soveltuva 
kuivakäymälä. Tällöin käsittelyä tarvitseva 
jätevesi on vain ns. harmaata vettä eli erilaisia 
pesuvesiä. Siksi PAVE-hankkeessa selvitetään 
erityisesti harmaiden vesien käsittelymene-
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telmiä sekä erilaisten sisätiloihin sijoitettavien 
kuivakäymälöiden käyttökelpoisuutta. Nii-
den osalta tutkitaan myös sellaisia ratkaisuja, 
joissa sisätiloihin sijoitetun kuivakäymälän 
suotonesteiden käsittely olisi mahdollisim-
man helppoa ja kiinteiden jätteiden tyhjen-
nys voitaisiin toteuttaa vaikka ulkopuolisena 
ostopalveluna jätehuollon tapaan. Tällaista 
käymälää kutsutaan kyselylomakkeessa bio-
jätekäymäläksi. 

PAVE-hanke on osa laajempaa ympäristö-
ministeriön rahoittamaa yhteistyöhanketta 
”Vapaa-ajan asuntojen ekotehokkuus” (VA-
PET). Sen toinen osahanke on EREL, jossa 
Tampereen teknillinen yliopisto tutkii vakio-
tehoista kuivanapitolämmitystä.

Vakiotehoinen kuivanapitolämmitys estää 
veden kondensoitumisen sisätiloissa ja 
kosteusolosuhteet pysyvät melko vakai-
na. Päätavoitteena on pitää sisälämpötila 
hieman korkeampana kuin ulkolämpötila. 
Sisälämpötila seuraa siis ulkolämpötilaa. Jos 
tavoitteeksi laitetaan esim. 4 asteen ero, on 
sisällä 5 asteen ulkolämpötilalla n. 9 astetta 
ja 20 asteen pakkasella n. 16 astetta pakkasta. 

Haluttu lämpötilaero saadaan aikaan aina-
kin kahdella eri tavalla:

•  Lasketaan, kuinka paljon lämmityste-
hoa mökki tarvitsee halutun lämpöti-
laeron saavuttamiseksi.

•  Käytetään lämpötilaerotermostaattia, 
jolloin voidaan käyttää mökin alkupe-
räisiä sähköpattereita.
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Liite 6 
Kyselylomake Porin loma-asuntomessuilla
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Liite 7 
Taulukko:  Innovaatiot, edellytykset ja ekotehokkuuspotentiaali
Seuraavan taulukon  ideat esitettiin alun perin VAPET-hankkeen yhteydessä mökkien varusteiden kehittymistä ja inves-
tointihalukkuutta selvitettäessä. Taulukko on muokattu Talvimökin vesihuolto -julkaisua varten.

Taulukko 5. Innovaatiot, edellytykset ja ekotehokkuuspotentiaali.

Innovaatio Hyöty käyttäjälle Ekotehokkkuus- 
potentiaali

Muu yhteiskunnallinen 
hyöty

Edellytykset

Huomioidaan mökin käyt-
töasteen muutokset

Mahdollistaa mökin 
käyttöasteen muutoksen 
olosuhteiden (esim. omis-
tajanvaihdos) muuttuessa

Mökin käytön ekotehok-
kuus pysyy korkeana sen 
koko käyttöajan (myös 
talvikäytössä tai tyhjilleen 
jätettynä)

Tukee ”pehmeää” maalle-
muuttoa, maalla oleskelu 
lisääntyy

Asukkaan ennakoitava eri 
käyttötavat jo suunnittelu-
vaiheessa

Sovellukset käyttäjän 
tarpeiden mukaan

Yhteensopivista elemen-
teistä koottava 
järjestelmä räätälöitävissä 
mökin olosuhteiden ja 
käyttötarpeen mukaan

Valitaan vain tarpeelliset 
laitteet ja käytetään ener-
giaa sen mukaisesti

Mökkien “monimuotoi-
suus” säilyy yritysten 
tuottaessa eri käyttötar-
peisiin soveltuvia laitteita.  
Soveltuu myös osan 
vuodesta tyhjänä oleviin 
taajamarakennuksiin.

Talvimökin laite-ele-
menttien kehittäminen ja 
tuotanto

Mahdollista jättää mökki 
ilman lämmitystä

Ajalta, jolloin mökkiä ei 
käytetä, säästetään ener-
giakustannuksissa eikä 
vesivahingon vaaraa ole

Sähköenergian huippu-
tehon tarpeen pienene-
minen etenkin kovina 
pakkaskausina

Lämmityksen aiheuttaman 
huipputehon tarpeen 
pienentyessä ei ole tar-
vetta uusien voimaloiden 
rakentamiselle. Kasvihuo-
ne-kaasupäästöt vähene-
vät energiantuotantoon 
suhteutettuna.

Talvimökin vesihuoltojär-
jestelmän kehittäminen ja 
sen toteuttamisen oh-
jeistaminen. Myös mökin 
muut rakenteet ja materi-
aalit on huomioitava.

Soveltuu myös peruskor-
jattaviin mökkeihin

Peruskorjauspäätöksen 
helpottuminen ja kustan-
nusten väheneminen

Korvaa mökin perusteelli-
semman saneerauksen

Mökkien peruskorjaus-
suma laukeaa, kun on 
saatavilla sopiva vesihuol-
tojärjestelmä. Korjausura-
kat lisäävät maaseudun 
työllisyyttä ja etenkin 
pienurakoinnin toimialaa.

Peruskorjaustarve tun-
nistettava ajoissa. Ra-
kennusta ohjeistettava ja 
urakoitsijoita koulutettava.

Mökin mukavuustaso 
muutettavissa

Mukavuustasoa voidaan 
muuttaa asukkaan toivo-
massa aikataulussa 

Edesauttaa yksinkertai-
semman vesihuoltojärjes-
telmän valintaa

Tasoittaa perusparannus-
investointeja tarpeen 
jaksottuessa pidemmälle 
aikavälille

Peruskorjaukseen pit-
käjänteisyyttä, tiedon 
levittämistä talvimökin 
vesihuoltojärjestelmän 
toteuttamismahdollisuuk-
sista

Saavutetaan vesikäymälän 
tasoinen käyttömukavuus 
biojätekäymälällä

Käymälän mukavuustaso 
saavutetaan edullisemmin

Käymäläjätevesien puhdis-
tus- ja kuljetustarve,
umpisäiliöiden vuotoriski 
sekä käymälän huuhtelu-
veden tarve vähenevät

Maaseudun työllisyys pa-
ranee palvelujen tarpeen 
lisääntyessä (esim. biojäte-
käymälän tyhjennys)

Biojätekäymälöiden tuot-
teistamisen kehittäminen 
ja käyttöönotto

Vesihuoltojärjestelmän 
yksinkertaistuminen ja 
edullisuus

Vesihuoltojärjestelmän 
hankinnan edullisuus mu-
kavuustasosta tinkimättä 

Ylivarustaminen vähenee 
ja jätevesimäärät pienene-
vät, jolloin niiden käsittely 
on helpompaa ja ympäris-
töystävällisempää

Asumistason yleinen 
nosto toteutettavissa 
edullisemmin

Vesihuoltoärjestelmien 
kehittäminen sellaiseksi, 
että niiden tehokkuutta 
voidaan määrätyin toimin 
nostaa

Vesihuoltojärjestelmä lait-
teineen  kestää paremmin 
pakkasta

Mökki voidaan jättää kyl-
milleen käytön väliaikoina. 
Pitkän sähkökatkon uha-
tessa järjestelmän jääty-
misenestotoimet voidaan 
kytkeä päälle kauko-ohja-
uksella (poikkeustoimena 
myös jatkuvasti käytössä 
olevissa rakennuksissa). 
Suurilta jäätymisvaurioilta 
säästytään.

Säästetään lämmitysener-
giaa ja vältytään turhilta 
“tarkistusmatkoilta” 
mökille

Putki- ja laitevauriot 
vähenevät, sähkölaitosten 
vakuutusvastuu pienenee

Kehitettävä manuaalinen 
sekä automatisoitu tyh-
jennysjärjestelmä vesijoh-
doille ja laitteille
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Innovaatio Hyöty käyttäjälle Ekotehokkkuus- 
potentiaali

Muu yhteiskunnallinen 
hyöty

Edellytykset

Vesihuoltolaitosten palve-
luiden laajentaminen 
osa-aikaisesti kylmille 
mökeille  

Vedenhankinta ja jäteve-
sien käsittely ammattilais-
ten hoidossa, vesilaitoksen 
ei tarvitse sulkea mökin 
vesijohtoa tai hakea vesi-
mittaria pois talveksi

Jätevedenkäsittely te-
hokkaampaa ja päästöt 
pienempiä, kun ylläpito 
keskitetty ammattilaisille

Laitokset voivat työllistää 
enemmän ammattilaisia ja 
kunnan viranomaisten val-
vontatyö helpottuu, kun 
mökkien vesiasiat ovat 
ammattilaisten hoidossa

Vesilaitosten oltava kiin-
nostuneita laajentamaan 
palveluitaan verkostojen 
ulkopuolelle haja-asutus-
alueilla

Lämmitetty ja eristetty 
märkätila vesi-WC:lle

Käymälä heti käyttövalmis 
mökille tultaessa, koko 
mökin lämmittäminen ei 
ole tarpeellista 

Ekotehokas ja lämmitys-
energiaa säästävä ratkaisu 
niille, jotka haluavat vesi-
käymälän

Kasvihuonekaasut vä-
henevät suhteessa lämmi-
tysenergian käyttöön

Mukavuustason pysyttävä 
riittävänä, tarvitaan oh-
jeistusta suunnitteluun ja 
toteutukseen 

Alueellisten vesihuolto-
verkostojen leviäminen 
mökkialueille mahdollista

Vanhat mökit vähäisellä 
talvikäytöllä on mahdol-
lista liittää vesihuolto-
verkostoon ilman mökin 
lämmitystarpeen muuttu-
mista tai lämmöneristys-
tarvetta

Lämmitystarve pysyy vä-
häisenä, vedenhankinta ja 
jätevesien käsittely toimi-
vat huolettomammin

Keskitetty jätevesienkäsit-
tely tehokkaampaa, kiin-
teistöveron tuotto kasvaa 
mökkien varustelutason 
noustessa

Järkevä toteutus ilman 
merkittäviä maisemahait-
toja ja pitkiä pumppaus-
matkoja, pakkoliittämistä 
verkostoihin vältettävä

Talvikäyttöön soveltuva 
järvivedenottamo

Mahdollisuus käyttää 
järvivettä talvella vaivatto-
masti ilman vesijohtojen 
syksyistä tyhjentämistä 
(2/3:lla mökeistä käyte-
tään pintavettä)

Paikallinen vedenhankinta 
mahdollistuu alueilla, joilla 
kaivovesi ei riitä kaikkeen 
talousvesikäyttöön

Keskitettyjen vesijoh-
toverkostojen tarve 
vähenee, mahdollisuus 
mökillä oleskeluun talvella 
paranee

Riittävä järviveden laatu 
ainakin pesuvedeksi. 
Käsittelylaitteita on kehi-
tettävä, jotta vesi ei vahin-
goita laitteita.

Vedenhankinta kaivosta/ 
liittymä vesijohtoverkos-
toon ja pumppaus mah-
dollista pakkasella 

Painevesi käytössä myös 
talvella ilman laitteiden 
jäätymis- ja vaurioitumis-
riskiä

Lämmitysenergian säästö Keskitettyjen vesijoh-
toverkostojen tarve 
vähenee

Materiaalit olemassa, 
mutta ohjeistus puuttuu. 
Toteutuksen pitkäaikais-
kestävyys selvitettävä, 
ratkaisuille saatava vesilai-
tosten hyväksyntä.

Vesi- ja viemäriputkien 
sekä vesikalusteiden 
ja –laitteiden kestävyys 
pakkasella

Rakennus voidaan pitää 
osan aikaa vuodesta 
kylmänä

Lämmitysenergian säästö Laiteteollisuuden liiketoi-
minta lisääntyy

Laitevalmistajat saatava 
innostumaan

Biojätekäymälän tyhjen-
nyspalvelu

Ei tarvitse itse tyhjentää 
kompostoitunutta jätettä 
tai virtsasäiliötä

Kuljetettava jätteen 
paino pienenee yli 95 % 
(vrt. umpisäiliön tyhjen-
nys), ravinnekuormitus 
kiinteistöllä pienenee, 
käymäläjätteen vienti 
sekajäteastioihin vähenee, 
sakokaivotyhjennys tehos-
tuu yhdistettynä virtsasäi-
liön tyhjennykseen

Jätehuollon liiketoiminta 
lisääntyy, hygieniataso 
nousee, vanhojen mök-
kien käyttö tehostuu 
huollon helpottuessa. 
Palvelu mahdollinen myös 
mökeissä, joissa yksinker-
taisempi huussi.

Tyhjennyspalvelun 
käyttöönotto kunnissa 
(voidaan liittää esim. 
biojätteen keräyksen 
yhteyteen)

Mökkikäyttöön soveltuvat 
käymälän suotonesteen 
käsittelytavat

Helppo valinta vaihtoeh-
tojen välillä, saavutetaan 
vesikäymälän mukavuus-
taso (jos suotoneste 
tyhjennetään ja käsitellään 
palveluna)

Itse kehitettyjen, epä-
määräisten suotonesteen 
käsittelytapojen aiheutta-
mat päästöt vähenevät

Tarpeeseen sopivat 
järjestelmät helpottavat 
neuvojien ja viranomais-
ten työtä

Laitekehitys edellyttää 
tutkimus- ja testaustoi-
mintaa sekä ohjeistusta.
Laitevalmistajat saatava 
innostumaan, urakoitsijoi-
ta koulutettava. 

Mökkikäyttöön soveltuvat 
harmaiden jätevesien 
käsittelytavat (harmaat 
vedet tai harmaat vedet+ 
suotoneste)

Edullinen ratkaisu ver-
rattuna omakotitasoisiin 
puhdistamoihin, helppo-
hoitoinen ja vähän huol-
toa vaativa, toimii hyvin 
jaksottaisessa mökkikäy-
tössä myös talvella

Vain harmaita vesiä 
käsiteltäessä päästöt 
ympäristöön pienemmät 
(vrt. kaikki jätevedet, ns. 
mustat vedet)

Tarpeeseen sopivat lait-
teet helpottavat neuvojien 
ja viranomaisten työtä, 
valitukset jatkuvaan käyt-
töön tarkoitettujen lait-
teiden toimintahäiriöistä 
mökkikäytössä vähenevät

Laitekehitys edellyttää 
tutkimus- ja testaustoi-
mintaa sekä ohjeistusta.
Laitevalmistajat saatava 
innostumaan, urakoitsijoi-
ta koulutettava.
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som berör ämnet. Utredningarna genomfördes som en del av det mer omfattande projektet Ekoeffektivitet i 
fritidsboende (VAPET). 
I denna handbok presenteras olika aspekter för planering och organisering av byggnaders vattenförsörjning, 
vattenledningar, avloppsledningar och avloppsvattenbehandling så att behovet av värmeenergi minimeras och 
köldskador inte uppstår under den tid då fritidsbostaden står oanvänd. Här finns också modeller för  
VA-systemets funktion vintertid. 
Alla lösningar baserar sig på att behovet av uppvärmningsenergi i fritidsbostaden inte ökar, trots att man 
ökar användarkomforten. Handboken är anpassad för alla slags vinterbonade stugor, från enkla sommarstu-
gor till välutrustade fritidsbostäder.
Organiseringen av VA-systemet i vinterbonade stugor kräver ännu en del produktutveckling, varför hand-
boken rekommenderas när man utvecklar fritidshus-paket, apparater som använder vatten samt andra delar 
till VA-systemet. 

Nyckelord Fritidsbostäder, huspaket, vattenförsörjning, avloppsvatten, toalett, VVS-teknik, köld, genomförandeplanering, 
produktutveckling, enkätundersökning
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Suomessa on yli puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, jotka halutaan yhä useam-
min varustaa lähes omakotitalotasoisiksi myös vesihuollon osalta. Varustelu- 
tason nostaminen asettaa vaatimuksia vesihuollon suunnittelulle ja toimi-
vuudelle, ja lämmitysenergian tarve kasvaa etenkin talvisin – myös silloin, kun 
vapaa-ajan asunnoilla ei oleskella. Lämmitys ei kuitenkaan yksin takaa vesi-
huoltojärjestelmän toimivuutta pakkasella, esimerkiksi sähkökatkon sattuessa. 

Tämä opas on tarkoitettu vapaa-ajan asuntojen omistajille ja rakentajille sekä 
alan suunnittelijoille, yrityksille ja viranomaisille. Oppaassa esitetään erilaisia 
suunnittelunäkökohtia ja ratkaisumalleja, joita soveltamalla voidaan välttää 
vapaa-ajan asunnon vesihuoltojärjestelmän vaurioituminen talvella. Osa  
ratkaisuista mahdollistaa varustelutason nostamisen vähäisellä lämmitys-
energian tarpeella käyttömukavuudesta tinkimättä. Ratkaisujen esittäminen 
kaikkiin tilanteisiin vaatii vielä lisää tutkimusta, tuotekehitystä ja käytännön 
kokeiluja. Tämän takia oppaassa esitetään tuotekehitysnäkökulmia, jotka 
liittyvät vapaa-ajan asuntojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä vesi- 
kalusteisiin ja kodinkoneisiin.
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