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Maitohuoneen pesuvesien käsitteleminen

Lypsykarjatilalla maitohuoneen pesuvedet on johdettava joko:
- lietesäiliöön, virtsasäiliöön tai erilliseen omaan säiliöön,
- maa- tai juurakkopuhdistamoon tai
- pienpuhdistamoon tai kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

Maitohuoneen pesuvesien määrä on arvioitava käsittelyratkaisun oikeaa mitoitusta varten.
Arvio on tehtävä lypsykoneen ja tilasäiliön pesujen sekä muun vedenkulutuksen vaatiman
vesimäärän perusteella.

Maapuhdistamolla tarkoitetaan tässä maasuodatinta tai imeytyskenttää. Maapuhdistamoon ei
saa johtaa jätemaitoeriä. Maapuhdistamoon voidaan johtaa sekä maitohuoneen pesuvesiä että
asumisjätevesiä.

Maasuodatin on maahan kaivettu tai osittain pengerretty hiekkapuhdistamo, jossa jätevedet
suodatetaan muualta tuotujen maamassojen läpi. Maasuodattimen rakenteet ovat: tuloviemäri,
saostuskaivojärjestelmä tai saostussäiliö, jakokaivo, suodatinosa imeytysputkineen, kokooma-
kaivo ja purkuviemäri. Suodatinosan kokonaisrakennekorkeuden on oltava vähintään kaksi
metriä. Suodattimena toimii suodatinhiekkakerros, jonka kokonaispaksuuden on oltava
vähintään 80 cm. Fosforin poistoa voidaan tehostaa esimerkiksi sekoittamalla suodatinker-
rokseen fosforia sitovaa ainesta tai maasuodattimen eteen tai perään asennettavalla
fosforinpoistoyksiköllä. Maasuodatin mitoitetaan ensisijaisesti pesuveden sisältämän orgaani-
sen aineen määrää kuvaavan biologisen hapenkulutuksen (BHK) mukaan. BHK määritetään
laboratorioanalyysissä ja sen määrä maasuodattimen neliömetriä kohden vuorokaudessa voi olla
enintään 6-9 grammaa. Mikäli BHK-pitoisuutta ei voida analysoida, mitoitetaan puhdistamo
vesimäärälle 12-13 litraa neliömetriä kohti vuorokaudessa.

Jos maasuodattimeen johdetaan myös asumisjätevesiä, niiden määrä on otettava huomioon
mitoituksessa.

Imeytyskenttä on rakenteeltaan samankaltainen kuin maasuodatin. Imeytyksen on tapahduttava
paikalla olevaan maaperään ja sitä voidaan tehostaa suodatinhiekkakerroksella. Maaperän on
oltava karkeata hiekkaa tai läpäisevää moreenia. Maaperän sopivuus imeytykseen sekä kentän
mitoitus on selvitettävä etukäteen yhdessä alan asiantuntijan kanssa. Imeytyskentän mitoitus
maitohuonepesuvesille on 5-20 litraa neliömetriä kohden vuorokaudessa maaperästä riippuen.
Imeytyskenttää ei saa rakentaa tärkeälle tai muutoin veden hankintaan soveltuvalle
pohjavesialueelle. Pohjaveden pinnan on oltava vähintään metrin verran imeytyspintaa
syvemmällä.

Juurakkopuhdistamolla tarkoitetaan rakennettua kosteikkoa, jossa kasvit, esimerkiksi järvi-
ruoko, puhdistavat jätevettä yhdessä maa-aineksen kanssa. Juurakkopuhdistamon rakenteet ovat
saostuskaivot, kaivettu tiivis allas, jossa kasvillisuus istutetaan sopivaan maa-ainekseen,
purkuputki ja purkukaivo. Juurakkopuhdistamo mitoitetaan samoilla periaatteilla kuin
maapuhdistamo.
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Pienpuhdistamoita ovat kokonaan tai osittain tehdasvalmisteiset puhdistamot, esimerkiksi
panospuhdistamot. Pienpuhdistamoissa esikäsittelynä on saostuskaivo ja käsitelty jätevesi
johdetaan pintavesiin. Aktiiviliete-periaatteella toimivassa panospuhdistamossa jätevettä
ilmastetaan ja selkeytetään prosessialtaassa valmistajan ohjeiden mukaan. Jäteveteen voidaan
lisätä fosforia saostavaa kemikaalia ja neutralointiaineita. Pienpuhdistamoa hankittaessa on
varmistettava laitteen soveltuvuus maitohuoneen pesuvesille ja selvitettävä huollon tarve.
Pienpuhdistamoja on huollettava säännöllisesti.

Kaikkien puhdistusjärjestelmien toimintaa on seurattava ja huollettava.

Ehdon täyttymisestä on ilmoitettava sitoumus- tai tukihakemuslomakkeella vuosittaisen
tukihaun yhteydessä.
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