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Loppuraportti                    31.12.2014 

 

1 HANKKEEN TOTEUTTAJA 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

Tapiontie 2 C 

45160 KOUVOLA 

 

2 HANKKEEN NIMI 

 

NEUVO- hajajätevesien neuvontahanke  

Hankkeen numero 12036 

 

3 YHTEENVETO HANKKEESTA 

 

Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen pohjoisilla alueilla toteutettiin NEUVO-hajajätevesien 

neuvontahanke vuosina 2011–2014. Hankealueeseen kuuluivat Kaakkois-Suomesta Ky-

menlaakso, Etelä-Karjalasta Luumäen kunta ja hankkeen alussa Kaakkois-Suomeen kuulu-

nut, 2013 alusta osa Etelä-Savoa, Suomenniemen alue sekä Hämeen ELY- keskuksen alu-

eelta Päijät-Hämeen pohjoisosan kunnat Heinola, Hartola ja Sysmä. 

 

Hanke auttoi toteuttamaan toiminta-alueen kunnissa hajajätevesiasetuksen tavoitteita anta-

malla kiinteistönomistajille tietoa jätevesien käsittelymahdollisuuksista. Hanke pyrki yhden-

mukaistamaan alueellisia hajajätevesiä koskevia määräyksiä ja vaatimuksia sekä autta-

maan kunnallisia ja alueellisia ympäristöviranomaisia ympäristön tilan parantamiseen täh-

täävissä toimissa. Hankkeella pyrittiin myös edistämään haja-asutusalueen vesienhuollon 

kehittämissuunnitelmien toteutumista. 

 

Hankkeen toteutti Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 

563 400 euroa vuosille 2011–2014. NEUVO-hankkeen aikana suoritettiin mahdollisimman 

paljon kiinteistökohtaista neuvontatyötä, tiedotettiin aktiivisesti jätevesien käsittelyyn liitty-

vistä asioista ja hankkeen etenemisestä sekä luotiin yhdenmukaista tietoa jätevesijärjestel-

mien tilasta hankealueella. 
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Hankkeen tavoitteena oli lähestyä kiinteistökirjeellä 1500 kiinteistönomistajaa vuosittain. 

Tavoitteeseen päästiin, sillä koko hankkeen aikana lähetettiin 6152 kirjettä. Kiinteistökäyn-

tejä näiden perusteella tehtiin 2794 kpl ja muita kiinteistökäyntejä, kiinteistönomistajan 

otettua itse ensin yhteyttä jätevesineuvojaan, 202 kpl.  

 

Hanke toteutui taloudellisesti hyvin: pitkän hankkeen vertailuluku oli 145€/kiinteistökäynti. 

Pitkään hankkeeseen sisältyi noin vuoden verran neuvonnan kannalta hiljaista aikaa, jol-

loin muodostui kuitenkin kiinteitä kustannuksia sekä jonkin verran henkilöstön palkkakus-

tannuksia.  

 

4 HANKKEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS  

 

4.1  JOHDANTO 

 

Valtioneuvosto hyväksyi 10.3.2011 jätevesiasetuksen, joka määrittelee uudet vähimmäis-

vaatimukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasolle. Jätevesien puhdistuk-

seen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 9.3 2011. Asetuksen siirtymäaika 

päättyy vuonna 2016. Uusi asetus tuli voimaan 15.3.2011, ja se kumosi aikaisemman, 

1.1.2004 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (542/2003) talousjätevesien käsitte-

lystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 

 

Jätevesiasetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pi-

laantumista ottaen huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Uudet vähimmäis-

vaatimukset vastaavat aiemman jätevesiasetuksen lievempää vaatimustasoa. Puhdistusta-

sovaatimukset on määritelty orgaaniselle aineelle, fosforille ja typelle. Asetuksen mukaan 

talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee or-

gaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja koko-

naistypen osalta vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritet-

tyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Herkästi pilaantuvilla alueilla kuten ran-

noilla ja pohjavesialueilla, kunta voi ympäristönsuojelumääräyksissään edellyttää perusvaa-

timuksia korkeampaa puhdistustasoa, jonka puhdistustavoitteista asetuksessa on esitetty 

ohjeellinen puhdistustaso. Asetuksen vaatimukset koskevat uudisrakentamista välittömästi. 

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on täytettävä asetuksen puhdistusvaatimuk-

set vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä. Säädösmuutoksilla kohtuullistettiin jätevesien 

käsittelyn tehostamiseksi tarvittavia investointeja, ja lisäksi pyrittiin varmistamaan iäkkäiden 

ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien mahdollisuus saada vapautus vaatimuksista. Jäte-

vesien puhdistustasoa koskevien vaatimusten noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomis-

tajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Myös 

erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat, kuten työttömät ja pitkäaikaissairaat, voivat 
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saada hakemuksella vapautuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Vapautusta hae-

taan kunnalta ja se voidaan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Ympäristöministeriö on todennut, että sopivan jäteveden käsittelyjärjestelmän valinta edel-

lyttää aina kiinteistökohtaista arviointia. Kiinteistönomistajan kannalta tärkeää on ehkäistä 

lähiympäristön, kuten pohja- tai kaivoveden, pilaantumista ja muita asuinympäristön hygiee-

nisyyshaittoja. Erityisesti rannoilla ja pohjavesialueilla kiinteistökohtainen jätevesien puhdis-

tus on haasteellista. Tarvittavat toimenpiteet eivät kuitenkaan aina vaadi mittavia investoin-

teja, ja esimerkiksi monilla vapaa-ajan asunnoilla voidaan selvitä jopa ilman rakentamistoi-

menpiteitä. Haja-asutusalueilla kiinteistöjen järjestäytyminen vesiosuuskunniksi on vauhdit-

tunut ja yhteiskunta tukee osuuskuntien rakennushankkeita merkittävästi. Vesiosuuskuntien 

kautta osa haja-asutusalueen kiinteistöistä pääsee viemäröinnin piiriin. Aikaisemman ase-

tuksen voimassaoloaikana on valtakunnallisesti kuitenkin arvioitu, että vasta 10–15% sa-

neeraustarpeesta oli saatettu määräysten mukaiseen kuntoon. 

 

Ympäristöhallinnon tietojen mukaan Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen alueella (Kymen-

laakso ja Etelä-Karjala) oli vuonna 2009 noin 40 000 kiinteistöä vesihuoltolaitosten vesijohto- 

ja viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lisäksi Kaakkois-Suomessa oli noin 40 000 vapaa-

ajanasuntoa, jotka ovat pääosin yhteisten viemäriverkostojen ulkopuolella. Päijät-Hä-

meessä on arvioitu olevan viemäröinnin ulkopuolella 14 % alueen asukkaista, eli noin 27 

000 asukasta (Päijät-Hämeen haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2009). Ti-

lastotietojen mukaan Heinolan, Hartolan ja Sysmän alueilla on lisäksi yli 9 000 kesämökkiä, 

joista valtaosa on viemäröinnin ulkopuolella. Koko Hämeen alueella vesijohtoverkoston ul-

kopuolella on vielä noin 41 000 asukasta ja yhteisen viemäröinnin ulkopuolella noin 64 000 

asukasta sekä noin 43 000 vapaa-ajan asuntoa. Valtaosalla haja-asutusalueen kiinteistöistä 

vesi otetaan pääosin omasta kaivosta ja jätevedet käsitellään omalla kiinteistöllä ja johde-

taan ympäristöön. Jätevesien riittämätön puhdistus voi aiheuttaa haittaa tiiviisti rakennetuilla 

alueilla.  

 

Esimerkkeinä muilta alueilta mainittakoon, että Pirkanmaalla on arvioitu olevan 15 000– 

20 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä, joilla saneeraustoimia tarvitaan, ja että noin 20 % 

loma-asunnoista on niin korkeasti varustettuja, että ne vaativat jätevedenkäsittelyn tehosta-

mista. Samoin myös Läntisellä Uudellamaalla haja-asutuksen jätevedet ovat merkittävä 

kuormitustekijä, koska viemäröinnin ulkopuolella olevaa haja-asutusta on runsaasti ja vesis-

töjen kokonaiskuormitus on suuri vesistöjen kokoon nähden. Esimerkiksi Hiidenveden va-

luma-alueella loma- ja haja-asutus muodostavat yhteensä n. 13 % fosforin ja 9 % typen 

hajakuormasta.  

 

Hajajätevesiasetuksen toteuttaminen on edistynyt hyvin hitaasti, eivätkä kiinteistöjen omis-

tajat ole tietoisia nykyisten jätevesijärjestelmiensä toimivuudesta tai siitä, vastaavatko ne 
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asetuksen vaatimuksia. Yleinen kiinnostus asiaa kohtaan onkin lisääntynyt nopeasti, ja tarve 

puolueettomalle neuvonnalle on suuri. Tällä hetkellä laitevalmistajat antavat ilmaisia kustan-

nusarvioita kysyttäessä, mutta monilla kiinteistöillä ei kalliita ratkaisuja välttämättä tarvittaisi, 

ja vanhojakin järjestelmiä voitaisiin usein kunnostaa kustannustehokkaasti asetuksen vaati-

muksiin sopiviksi.  

 

 

4.2 HANKKEEN TAVOITTEET 

 

NEUVO-hanke pyrki vastaamaan hajajätevesiasetuksen päätavoitteiden ja vaatimusten to-

teuttamiseen sekä kansalaisten neuvontatarpeeseen, avustamaan ympäristöviranomaisia 

haja-asutusalueiden jätevesiin liittyvän neuvonnan toteuttamisessa sekä ympäristön tilan 

parantamisessa haja-asutusalueilla.  

 

Hankkeen tavoitteet olivat: 

- Neuvoa ja opastaa puolueettomasti, parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perus-

tuen viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevia haja-asutusalueen kiinteistöjä jätevesijärjes-

telmien parantamistarpeissa 

- Tiedottaa käyttökelpoisista hajajätevesien käsittelymahdollisuuksista asetuksen tavoit-

teet huomioiden 

- Auttaa yhdenmukaistamaan hankealueen kuntien määräyksiä hajajätevesien käsittely-

vaatimusten osalta 

- Tuottaa yhdenmukaista ja rekisteröitävää tietoa hankealueen kiinteistöjen jätevesijär-

jestelmistä 

- Auttaa alueellisten haja-asutusalueen vesienhuollon kehittämissuunnitelmien toteutta-

misessa 

 

Lisäksi pyrittiin arvioimaan hajajätevesien vesistövaikutuksia kohdealueilla. 

 

 

4.3  HANKKEEN TOTEUTUS 

 

Hankkeeseen sisältyi seuraavaa: 

- Neuvonta-alueiden suunnittelu ja intensiivisen neuvonnan kohdentaminen tehtiin yhteis-

työssä ympäristöviranomaisten kanssa 

- Hajajätevesineuvojien kiinteistökäynnit 

- Kiinteistön omistajien/haltijoiden opastaminen neuvontakäynneillä 

- Hajajätevesiasioista tiedottaminen 

- Tietojen rekisteröiminen 
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- Pyrkimys yhdenmukaistaa kuntien ja kaupunkien hajajätevesiin liittyviä käsittelymää-

räyksiä. 

 

Neuvonta-alueet priorisoitiin kuntakohtaisesti yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. 

Tärkeimmille alueille kohdennettiin ns. intensiivineuvontaa, jonka puitteissa pyrittiin järjes-

telmällisesti käymään mahdollisimman monella alueen kiinteistöllä. Kiinteistökohtaisessa 

neuvonnassa hyödynnettiin ns. nuohoojatekniikkaa. Kunnan toimittamien kiinteistötietojen 

mukaisille kiinteistönomistajille lähetettiin kohdennettu kirje, jossa esitettiin neuvontapäivä 

ja -aika. Kiinteistökäynnillä käytiin, mikäli kiinteistön omistaja(t) tai heidän edustajansa olivat 

paikalla. Kiinteistökohtaisia käyntejä tehtiin sulan maan aikana toukokuun alusta marras-

kuun loppuun asti, kun taas talvikauden aikana kiinteistönomistajia neuvottiin puhelimitse ja 

sähköpostitse sekä kerättiin osoitteistoa seuraavaa neuvontakautta varten.  

 

Neuvontakäynnin yhteydessä arvioitiin kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien nyky-

tila, minkä jälkeen tiedot tallennettiin hankkeen yhteiseen tietorekisteriin. Projektipäällikkö ja 

neuvojat päivittivät rekisterin tietoja jatkuvasti työn kuluessa, ja näin ollen rekisterin avulla 

oli mahdollista myös seurata hankkeen etenemistä.  

 

Niin sanottua yleisneuvontaa hanke tarjosi jatkuvasti. Hanke osallistui useaan tilaisuuteen 

hankealueiden kunnissa. Tilaisuuksissa jaettiin yleistietoja ja opasmateriaalia jätevesien kä-

sittelymahdollisuuksista.  

 

 

4.3.1 Työntekijät ja hankkeen hallinto 

 

Projektipäällikkönä hankkeen alusta vuoden 2013 alkuun toimi FM Maija Lehtomäki. Neu-

vojina hankkeen alussa toimivat DI Henri Koponen ja ympäristöinsinööri (AMK) Mikko Terä-

väinen. Mikko Teräväinen irtisanoutui projektin palveluksesta 1.12.2011. Neuvontatyön 

luonteen vuoksi uusi neuvoja, Seija Nissinen, rekrytoitiin vasta keväällä, ja hän aloitti työnsä 

2.5.2012. Seija Nissinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän oli aiemmin ollut Jässi-

hajajätevesien neuvontahankkeen palveluksessa. Maija Lehtomäki ja Henri Koponen irtisa-

noutuivat hankkeesta maaliskuun puolivälistä 2013 alkaen. Projektipäällikön tehtäviin nimi-

tettiin Seija Nissinen 18.3.2013 alkaen. Laura Juselius siirtyi syyskuussa 2013 Neuvo-hank-

keen jätevesineuvojaksi päättyneestä Neuvo2-hankkeesta. Koulutukseltaan Laura Juselius 

on ympäristöbiotekniikan insinööri (AMK). FM Sanna Jattu rekrytoitiin hankkeeseen kiireisen 

neuvontakauden ajaksi sekä kesälle 2013 että 2014. Vuoden 2013 intensiivisen neuvonta-

kauden ajaksi hankkeeseen palkattiin neuvojaksi myös FM Lauri Sillantie. Kaikki neuvojat 

osallistuivat ympäristöhallinnon järjestämään hajajätevesien neuvontakoulutukseen. Neuvo-

jien osalta hankeen työllistävä vaikutus oli yhteensä 9 vuotta ja 5 kuukautta.  
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Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry, jonka henkilökunta osallistui tarvittaessa 

hankkeen suunnitteluun, toteutukseen, ohjausryhmätyöskentelyyn ja hankkeen vaatimiin 

hallinto- ja toimistotöihin. 

 

Hankkeella oli koko hankkeen toiminta-ajan toimistotilat Kouvolassa Kymijoen vesi ja ympä-

ristö ry:n tiloissa sekä vuokrattu toimisto Lahdessa vuosina 2013–2014. Myös Heinolan ym-

päristötoimen tiloissa pidettiin toimistoa vuosina 2011–2012 ja Kotkassa Kymen Veden ti-

loissa pidettiin toimistoa vuosina 2011–2013. Toimistotilat oli sijoitettu niin, että kiinteistö-

kohtainen neuvonta oli hankealueella mahdollisimman helposti, tehokkaasti ja kohtuullisin 

kustannuksin järjestettävissä.  

 

 

4.3.2 Tiedottaminen 

 

Hankkeelle tehtiin kotisivut tiedotusta varten. Kotisivujen osoite on seuraava: www.neuvo-

hanke.fi. Sivusto on linkitetty Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-sivuille. Linkkejä löytyy 

myös Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sivuilta, hajajätevesihankkeiden sivuilta, mui-

den alueella toimivien hankkeiden sivuilta ja neuvonta-alueiden kuntien sivuilta.  

 

Tiedottamisessa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen vesiensuojelu-yhdistys-

ten liitto ry:n tiedotemateriaalia sekä uusinta tietoa jätevesien käsittelyjärjestelmien toimi-

vuudesta. Hankkeesta tehtiin myös oma esite, jota tilaisuuksissa jaettiin ja joka postitettiin 

myös kiinteistönomistajille kiinteistökirjeen yhteydessä. 

 

Edellä mainitun tiedottamisen lisäksi hankkeesta kirjoitettiin lehdissä, hankehenkilöitä haas-

tateltiin radiossa ja hanke toteutti erilaisia ilmoituskampanjoita, joista mainittakoon kesäleh-

tikampanjat keväällä 2012 ja 2013. Seuraavassa on listattu hankkeeseen liittyvää tiedotusta 

ja ilmoittelua sekä osa lehtiartikkeleista (Taulukko 1). Hankkeen aikana ei tehty järjestelmäl-

listä lehdistöseurantaa lehtiartikkeleista.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neuvohanke.fi/
http://www.neuvohanke.fi/
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Taulukko 1. Hankkeen näkyminen tiedotusvälineissä 

Tiedotusväline Juttu/Ilmoitus Aika 

Etelä-Suomen sanomat Juttu 11/2014 

Omakoti-lehti Ilmoitus 07/2014 

Omakoti-lehti Ilmoitus 04/2014 

Omakoti-lehti Ilmoitus 07/2013 

Luumäen Lehti Ilmoitus 05/2013 

Itä-Häme Juttu 05/2013 

Kaakon kierros Ilmoitus Kesä2013 

Omakoti-lehdet Ilmoitus 04/2013 

Itä-Häme Juttu 04/2013 

Etelä-Suomen sanomat Juttu 10/2012 

Etelä-Suomen sanomat Juttu 09/2012 

Elimäen sanomat Ilmoitus 09/2012 

Vartti Ilmoitus 09/2012 

Infokirje  07/2012 

Itä-Häme Juttu 07/2012 

Iitin seutu Ilmoitus 03/2012 

Kaakonkulma Ilmoitus 03/2012 

Reimari Ilmoitus 03/2012 

Kaakonkulma Juttu 02/2012 

Kotikontu Juttu 01/2012 

Kymenlaakson radio Haastattelu 06/2012 

Kymenlaakson radio Haastattelu 06/2012 

Elimäen sanomat Juttu 09/2011 

Kymen sanomat Juttu 09/2011 

Kymen vesi asiakaslehti Juttu 09/2011 

Aquarius Juttu 09/2011 

Itä-Häme Juttu 08/2011 

Itä-Häme Juttu 07/2011 

Kaakonkulma kesänro Juttu 06/2011 

Kouvolan sanomat Juttu 06/2011 

Itä-Häme Juttu 06/2011 

Itä-Häme Juttu 11/2011 
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4.3.3 Kustannukset ja rahoitus  

 

Hankkeen talousarvio toteutuu odotusten mukaisesti (Taulukko 2). Kokonaisbudjetista on 

hankkeen loppuessa käytetty 99 %. Budjetin kustannusluokkien välistä jakoa on päivitetty 

hyväksytyn muutoshakemuksen mukaiseksi.  

 
Taulukko 2. Hankkeen budjetti 31.12.2014 

 

 

 

 

 v. 2011-2014 Toteutuma Toteutuma Toteutuma Maksatus Maksatus Maksatus Tot % Kok.

€/hanke 2011 2012 2013 1//14 2//14 L.maksatus Yhteensä budjetista

Henkilöstömenot 442837 82721,81 121721,64 123724,00 28971,09 43559,76 35462,85 436161,14 98

Projektipäällikkö 28857,50 47497,72 49774,47 14734,48 11001,71 13127,85

Neuvojat 37102,50 57802,62 61568,69 10178,44 28471,78 18112,27

Toiminnanjohtaja 6612,86 5737,67 3391,67 1153,21 1422,93 1283,55

Toimistonhoitaja 6624,11 6744,94 4734,28 1406,48 1289,29 1319,04

Toimistotyöt 3524,84 3938,69 4254,89 1498,48 1374,05 1620,14

Matkakustannukset 54000 9390,02 14682,24 14932,85 1339,08 11681,91 2821,79 54847,89 102

Neuvontamatkat 9390,02 14682,24 6187,24 1339,08 11681,91 2821,79

Lisävarat

Ostopalvelut 28500 6272,51 10682,18 8122,63 569,66 2332,81 539,87 28519,66 100

Hankemainokset 0,00 5396,57 3876,04 210,80 855,60

Rekrytointi-ilmoitukset 1890,00 968,26 1674,56

Esitteet 1923,00 23,00 0,00 24,80

Nettisivut+päivitys 889,00 0,00 0,00 49,60

Postitus 538,80 1558,58 1112,52 221,61 898,83 178,57

Rekisterit ja päivitys 0,00 0,00 0,00

Muut 1031,71 2735,77 1459,51 137,25 553,58 311,70

Vuokrat 22063 2179,20 6166,21 10154,90 2417,88 574,68 534,76 22027,63 100

Tilavuokrat 978,82 3828,33 7501,82 2338,04 454,92 454,92

ATK- laitteet 997,08 1988,68 2536,68 79,84 119,76 79,84

Puhelimet 203,30 349,20 116,40

Muut kustannukset 16000 2976,17 4557,58 4987,89 890,90 1552,46 908,58 15873,58 99

Kiinteistökirjeet 80,85 109,29 383,49

Kopiot ja tulosteet 1427,24 2129,08 1954,61 349,77 735,72 328,39

Toimistotarvikkeet 535,27 710,01 762,02 40,80 162,32 69,16

Puhelinliittymät 561,81 1192,46 983,71 273,26 394,82 268,61

ATK-liittymät 371,00 416,74 904,06 227,07 259,60 242,42

Hanke yhteensä: 563400 103539,71 157809,85 161922,27 34188,61 59701,62 40267,85 557429,91 99
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4.3.4 Raportointi ja seuranta 

 

Hankkeen etenemistä seurattiin ohjausryhmän kokouksiin valmisteltavin väliraportein. 

Hankkeesta tehtiin lisäksi vuosiraportit 2011, 2012 ja 2013. Vuosiraportit valmistuivat aina 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä hankepäätöksen mukaisesti.  

 

Ohjausryhmä kokoontui yhteensä yksitoista kertaa: 29.6.2011 (1), 20.10.2011 (2), 

26.1.2012 (3), 14.6.2012 (4), 30.10.2012 (5), 12.2.2013 (6), 7.6.2013 (7), 16.9.2013 (8), 

20.2.2014 (9) ja 6.6.2014 (10) sekä loppukokous. Lisäksi ohjausryhmän jäsenten välillä pi-

dettiin sähköpostikokous syyskuussa 2014. Ohjausryhmän jäsenille lähetettiin tietoa projek-

tin etenemisestä sähköpostitse. Lisäksi heidän kanssaan keskusteltiin tarvittaessa henkilö-

kohtaisesti. 

 

 

4.4 YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

Projektin tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat kuntien ympäristöhallinnon ja rakennusval-

vonnan viranhaltijat, ja yhteydenpito heidän kanssaan oli tiivistä. Projektin alussa jokaisessa 

kunnassa pidettiin aloituspalaveri, joissa oli paikalla kuntien ympäristöhallinnon sekä raken-

nusvalvonnan viranomaisia. Palavereissa käytiin läpi Neuvo-hankkeen tarkoitus ja käytettä-

vät menetelmät sekä sovittiin kuntien kanssa neuvottavien alueiden priorisoinnista, kiinteis-

töjen osoitetietojen toimittamisesta ja muista neuvontaan liittyvistä käytännön asioista. Li-

säksi jokaisen kunnan kanssa käytiin läpi kunnan omat määräykset ja niiden soveltaminen. 

Näin neuvonta räätälöitiin jokaiseen kuntaan sopivaksi. Kiinteistökohtaisen neuvonnan al-

kaessa pidettiin palaveri, jossa käytiin läpi alueiden erityispiirteet, kerättiin viranomaisten 

yhteystiedot ja sovittiin neuvonnan käytännön järjestelyistä, kuten aikatauluista. 

 

Hankkeen yhteistyökumppaneiksi luetaan myös muut alueella toimivat hankkeet ja kyläyh-

distykset sekä yhteistyöryhmät, esim. tiehoito-osuuskunnat. Neuvontatilaisuuksia järjestet-

täessä lähetettiin kirjeet yhteistyöverkoston kautta alueella toimiville kyläyhdistyksille ja 

muille vastaaville toimijoille.  

 

 

4.5 TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 

Hankkeen alkuvaiheessa päädyttiin siihen, että kiinteistökäyntejä arvostetaan enemmän 

kuin hankepäätöksessäkin mainittuja yleisneuvontatilaisuuksia. Tästä johtuen hanke osal-

listui vain suurimpiin yleisötapahtumiin sekä pyynnöstä erilaisiin jätevesi-iltoihin.  
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4.5.1   Kiinteistökohtainen neuvonta 

 

Hankkeen aikana neuvontakausi aloitettiin, ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta, viimeis-

tään toukokuun aikana. Ensimmäisen vuoden neuvonta aloitettiin vasta heinäkuussa, koska 

hankkeen alussa käsiteltiin kuntien toimittamia osoitetietoja haluttuun muotoon. Jatkossa 

tämä työ tehtiin neuvonnan kannalta hiljaisena aikana, joulukuusta huhtikuuhun. Tällä ta-

valla pyrittiin varmistamaan neuvontatyön keskeytyksetön jatkuminen koko neuvontakauden 

ajan. 

 

Hankkeen aikana kirjeitä postitettiin yhteensä 6152 kpl. Kiinteistökäynti toteutui kirjeiden pe-

rusteella 2794 kiinteistöllä, ja 1324 kiinteistönomistajaa sai neuvontaa puhelimitse. Kirjeiden 

perusteella tavoitettiin siis 66,9 % halutuista kiinteistönomistajista. 15 % kiinteistönomista-

jista peruutti käynnin joko kokien sen tarpeettomaksi järjestelmän riittävän kunnon vuoksi tai 

syystä, että ehdotettu aika ei sopinut asiakkaan aikatauluihin tai koska kyseinen kiinteistö 

kuului vähäisen vedenkäytön piiriin. Vuoden 2014 huhtikuun alussa lähetettiin Pyhtään kun-

nan alueella kahdelle postinumeroalueelle, Purolaan ja Pyhtään kirkonkylälle, postin koti-

suoran kautta pientalojen peittojakeluna 642 mainoskirjettä. Kirjeessä tarjottiin kiinteistön-

omistajille mahdollisuutta varata kiinteistökäynti toukokuulle. Kirjeiden perusteella tuli 20 yh-

teydenottoa, jotka johtivat 17 kiinteistökäyntiin. 

 

Hankkeen aikana päätavoite oli kiinteistökohtaisten neuvontojen toteuttaminen siten, että 

saavutettaisiin mahdollisimman hyvä tulos sekä neuvottujen kiinteistöjen määrän että neu-

vonnan laadun suhteen.  

 

Hankkeen tavoite vuosina 2012–2014 oli lähestyä vuosittain 1500 kiinteistönomistajaa yksi-

löidyllä kirjeellä, jossa tarjottiin aikaa kiinteistökohtaiselle neuvontakäynnille tai puhelinneu-

vonnalle. Tavoite toteutui vuosittain (Taulukko 3). Taulukossa esitettyjen käyntien lisäksi 

muutamien kiinteistönomistajien kanssa on keskusteltu myös heidän muista kiinteistöistään. 

Edellä mainittuja kiinteistöjä on raportoituna 98 kpl. Muut kiinteistökäynnit sisältävät ne käyn-

nit joissa aloite käyntiin on tullut kiinteistönomistajalta itseltään.  
 

Taulukko 3. Yhteenveto neuvontatoiminnasta vuosittain 2011- 2014 

Yhteenveto 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 

Kirjeet 539 1908 2206 1499 6152 

Peruttu 25 243 486 174 928 

Puh.neuvo 21 514 357 432 1324 

Ei paikalla 160 377 344 225 1106 

Kiinteistökäynnit 333 774 1019 668 2794 

Muut puh.neuvo 65 89 27 42 223 

Muut kiint.käynnit 39 79 47 37 202 
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Taulukossa 4 on esitetty kiinteistökäyntien ja puhelinneuvontojen jakautuminen kunnittain. 

Taulukosta selviää myös neuvonnan jakautuminen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen ja 

loma-asuntojen välillä. Liitteessä 1 näkyy tarjotun neuvonnan jakautuminen vuosittain eri 

alueille.  

 
Taulukko 4. Hankkeen aikaiset neuvonnat kunnittain 

 VAKITUISET   LOMA-ASUNNOT  KAIKKI YHTEENSÄ  

 KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK 

Hamina 616 51 72 125 414 389 119 108 57 116 1005 170 180 182 530 

Kotka 4   15   23 106 2 59 14 45 110 2 74 14 68 

Miehikkälä 74 6 12 12 54 32 5 6 8 18 106 11 18 20 72 

Pyhtää     7   1     6   1     13   2 

Virolahti 181 30 28 26 110 274 48 84 46 112 455 78 112 72 222 

Kouvola 1375 195 244 246 738 930 150 322 151 356 2305 345 566 397 1094 

Iitti 301 27 27 40 220 341 30 109 74 145 642 57 136 114 365 

Luumäki 86 31 9 17 35 200 86 28 44 51 286 117 37 61 86 

Suomen-
niemi 

    2         3   1     5   1 

Hartola 120 12 38 15 72 176 30 53 36 71 296 42 91 51 143 

Heinola 269 21 77 60 129 510 58 187 99 205 779 79 264 159 334 

Sysmä 77 9 23 17 41 91 18 28 19 38 168 27 51 36 79 

 3103 382 554 558 1837 3049 546 993 548 1159 6152 928 1547 1106 2996 

 KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK 

                

 KI Kiinteistökirjeet             

 PE Ajan peruneet             

 PN Puhelinneuvonnat           

 EP  Ei paikalla             

 KK Kiinteistökäynti             

 

Neuvontakäynneillä kiinteistönomistajien kanssa keskusteltiin kiinteistön vedenkäytöstä ky-

seisenä ajankohtana ja tulevaisuudessa (Taulukko 5). Valtaosassa sekä vakituisissa että 

vapaa-ajan asunnoissa kiinteistön vedenkäytön arvioitiin jatkuvan entisellään.  
 

Taulukko 5. Kiinteistön vedenkäyttö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säilyy ennallaan 1785 98,7 % 928 94,6 % 2713 97,3 %

Varustelutaso nousee 8 0,4 % 38 3,9 % 46 1,6 %

Vesikäymälästä luovutaan 11 0,6 % 13 1,3 % 24 0,9 %

Muuttuu vähävetiseksi  0,0 % 1 0,1 % 1 0,0 %

Jää käyttämättömäksi 4 0,2 % 1 0,1 % 5 0,2 %

Kaikki yhteensä

Vakituiset Vapaa-ajan Yht

1808 981 2789
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Jokaisella käynnillä selvitettiin myös kiinteistön talousveden hankinta (Taulukko 6). Noin  

83 %:lla vakituisesti asutuista kiinteistöistä talousvesi hankitaan omasta rengas- tai porakai-

vosta. Kesäasunnoilla puolestaan 44 % tuo juomavetensä muualta. 
 

Taulukko 6. Kiinteistön vedenhankinta 

 
 

Kiinteistökäynnillä selvitettiin kiinteistön nykyisen jätevesienkäsittelyjärjestelmän tila ja 

kunto. Yleisin järjestelmä vakituisilla asunnoilla on odotetusti ollut käsittely, jossa kaikki jä-

tevedet johdetaan 2–3-osastoisen saostuskaivon kautta johonkin. Tähän ryhmään kuluu 74 

% koko hankkeen aikana neuvotuista kiinteistöistä (Kuva 1). Kaikkien jätevesien käsittelylle 

vähimmäisvaatimus on 3-osastoinen saostussysteemi ja asiallinen maaperäkäsittely. Tähän 

ylsi vain osa kolmen sakokaivon järjestelmistä (Kuva 5). Tavallisesti vanhat sakokaivojär-

jestelmät purkavat vetensä suoraan avo-ojaan, mutta edellä mainittujen yhteydessä tavattiin 

myös huomattavan eritasoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä. Useimmissa tapauksissa vaa-

timukset täyttyivät erottelevia järjestelmiä käyttävillä kiinteistöillä (kaksoisviemäröinti). Ylei-

simmissä tapauksissa tämä tarkoitti wc-vesien keräämistä tiiviiseen umpisäiliöön ja harmai-

den vesien maaperäkäsittelyä vähintään kahden sakokaivon esikäsittelyllä. Myös laitepuh-

distamoa käyttävien sekä kaikki jätevetensä umpisäiliöihin johtavien talouksien on mahdol-

lista saavuttaa asetuksen puhdistustavoitteet. 

 

Rengaskaivo 1128 60,1 % 389 35,6 % 1517 51,1 %

Porakaivo 431 23,0 % 175 16,0 % 606 20,4 %

Lähde 14 0,7 % 11 1,0 % 25 0,8 %

Kunnan verkosto 175 9,3 % 14 1,3 % 189 6,4 %

Osuuskunta 107 5,7 % 18 1,6 % 125 4,2 %

Tuodaan muualta 21 1,1 % 486 44,5 % 507 17,1 %

Kaikki yhteensä

Vakituiset Vapaa-ajan Yht

1876 1093 2969
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Kuva 1. Jätevesien käsittely vakituisilla asunnoilla  

 

Yleisin käsittelyjärjestelmä vapaa-ajan asunnoilla on hankkeen aikana ollut purku maahan 

48 % (Kuva 2). Näistä lähes kaikki ovat vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä, joille järjestelmä 

yleensä onkin riittävä. Erotteleva järjestelmä oli seuraavaksi yleisin 13 % osuudella käy-

dyistä kiinteistöistä. Erottelevan järjestelmän kiinteistöillä oli yleensä käytössä vesikäymälä.  

 

 

Kuva 2. Jätevesien käsittely vapaa-ajan asunnoilla  
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Vuosina 2013 ja 2014 kerättiin tarkempaa tietoa myös kiinteistön käymäläjärjestelmästä. 

Tulokset on esitetty taulukossa 7 ja kuvassa 3. Kuivike/kompostikäymälän omistajien 

kanssa keskusteltiin myös käymäläjätteen käsittelystä ja jälkikompostoinnista. 

 
Taulukko 7. Kiinteistön käymälätyyppi 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Jätevesijärjestelmät ja käymälätyypit 2013–2014 

 

Vakituisesti asutuilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmistä 15 % on rakennettu 2000-luvulla 

(Taulukko 8). Tällä perusteella on helppoa arvioida, että vain murto-osa järjestelmistä täyt-

tää uudistuneen lainsäädännön vaatimukset sellaisenaan. Vapaa-ajan asunnoilla 16 % ti-

lastoiduista jätevesijärjestelmistä on rakennettu 2000-luvulla. Yleensä nämä uudet mökit 

ovat täysin varusteltuja loma-asuntoja, ja niiden jätevesijärjestelmät ovat kunnossa. Vakitui-

sista kiinteistöistä, joista rakentamisvuotta ei ole tilastoitu, 259 kiinteistöä kuuluvat ikävapau-

tuksen piiriin ja 50 vähäisten vesien piiriin. Vapaa-ajan asunnot, joille ei ole raportoituja ra-

kentamisvuosia, kuuluvat kaikki vähäisen vedenkäytön piiriin. 
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Taulukko 8. Jätevesijärjestelmien rakentamisvuodet 

 
 
 

Saneeraustarvetta kiinteistöillä on arvioitu ns. liikennevalolomakkeella, jossa vaihtoehdot 

ovat jaoteltuina viiteen luokkaan. Jätevesiasetuksen mukainen saneeraustarve vakituisilla 

ja vapaa-ajan asunnoilla on esitetty kuvassa 4. Kuvaajista on poistettu vähäisen vedenkäy-

tön tai ikävapautuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt. Jätevesiasetuksen vaatimusten mukainen 

saneeraustarve ei koske vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä eikä ikälykkäyksen piiriin kuulu-

via vakituisia asuntoja, jos kiinteistöllä on kuitenkin toimiva jätevesijärjestelmä josta ei ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Taulukosta 9 selviää tulosten jakautuminen kaik-

kiin viiteen arvioituun luokkaan.  

 
Taulukko 9. Saneeraustarve vakituisesti asutuilla ja vapaa-ajan käytössä olevilla kiinteistöillä 
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Kuva 4. Jätevesiasetuksen vaatimusten mukainen jätevesijärjestelmän saneeraustarve vakituisilla ja 
vapaa-ajan asunnoilla. 

 

Saneeraustarve eri järjestelmissä on esitetty alla olevassa kuvassa 5. Suurin saneeraus-

tarve on vanhoissa saostuskaivoissa, joista on purku lähiojaan. Saneeraustarve saostuskai-

vojen ja eritasoisten maaperäkäsittelyjen korjaustarve johtuu yleisesti kaivojen osastojen lu-

kumäärästä verrattuna asetuksen vaatimuksiin tai maaperäkäsittelyn toimivuudesta. Myös 

vanhojen saostuskaivojen tiiviyden varmistamiseksi saneeraustoimet voivat olla tarpeen. 

Vähiten korjaamista on umpisäiliöissä, joihin johdetaan kaikki kiinteistöllä syntyvät jätevedet.  

 

 

Kuva 5. Saneeraustarve eri järjestelmissä sekä vakituisessa että vapaa-ajan käytössä olevilla kiin-
teistöillä.  

 

Jokaisessa saneerausta vaativassa kohteessa asiakkaalle ehdotettiin jotakin mahdollisista 

järjestelmävaihtoehdoista (Kuva 6). Eniten suositeltiin maaperäkäsittelyä (67 %) ja toiseksi 

eniten kaksoisviemäröintiä, jossa mustat vedet kerätään umpisäiliöön ja harmaille vesille on 

oma käsittelyjärjestelmänsä.  
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Kuva 6. Suositeltu toimenpide vakituisilla asunnoilla hankkeen aikana 
 

 

Vapaa-ajan asunnoissa yleisimmin suositeltiin kuivakäymälää ja harmaavesikäsittelyä 

(36 %) ja lähes yhtä paljon maaperäkäsittelyä (32 %) (Kuva 7). Kolmanneksi suositeltiin 

umpisäiliötä ja harmaavesikäsittelyä (22 %).  

 

 

Kuva 7. Suositeltu toimenpide vapaa-ajan asunnoilla hankkeen aikana 
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4.5.2 Neuvonnan palautekysely 

 

Vuoden 2012 ja 2013 neuvontakäynneiltä kerättiin palautetta seuraavan vuoden alussa 

web-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetettiin 370:lle neuvontakäynnillä sähköposti-

osoitteensa antaneelle. Palautepyyntöön saatiin yhteensä 133 vastausta. Kaksi vastaajista 

antoi pelkästään vapaamuotoista palautetta. Palautekyselyssä pyydettiin arvioimaan neu-

vontakäyntiä viisiportaisella asteikolla. Kyselyn vastausprosentti kokonaisuudessaan oli 

noin 36 %.  

 

Palautekyselyssä pyydettiin neljän väittämän avulla arvioimaan neuvonnan onnistumista ja 

hyötyä kiinteistönomistajan näkökulmasta. Kyselyn lopussa oli lisäksi mahdollisuus jättää 

vapaamuotoista palautetta. Lomakkeessa esitetyt väittämät olivat: ”Sain tiedon käynnistä 

riittävän ajoissa”, ”Neuvontakäynnillä käytiin läpi kaikki oleelliset asiat ja se oli luonteeltaan 

neuvova”, ”Koin neuvontakäynnin hyödylliseksi” ja ”Neuvoja oli mielestäni asiantunteva”. 

Asteikko kyselylomakkeessa oli muotoa 1–5, jossa pienin arvo edusti mielipidettä ”täysin eri 

mieltä” ja suurin ”täysin samaa mieltä”.  Tulosten tarkastelussa vastausasteikkoon on an-

nettu myös arvoille 2, 3 ja 4 sanalliset arviot: jokseenkin eri mieltä (2), ei eri eikä samaa 

mieltä (3) ja jokseenkin samaa mieltä (4). Palautekyselyn tulokset näkyvät kuvassa 8. 

 

Yhteensä 94 % (123 kpl) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että neuvontakäynnistä 

tiedotettiin riittävän ajoissa. 5 %:n (4 kpl täysin eri mieltä ja 3 kpl jokseenkin eri mieltä) mie-

lestä neuvontakäynnistä olisi ollut syytä tiedottaa aiemmin. Vapaamuotoisesta palautteesta 

ilmeni, että neuvontakäynti tuli 1 %:lle kiinteistönomistajista täysin yllätyksenä johtuen hank-

keella käytössään olevien kiinteistönomistajien yhteystietojen paikkansapitämättömyydestä. 

Kirjeet, joissa tiedotettiin neuvontakäynnin ajankohdasta, postitettiin 2–3 viikon välein ja noin 

7–28 päivää ennen neuvontakäyntiä.  

 

91 % (119 kpl) arvioi olevansa täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että 

neuvontakäynnillä käytiin läpi kaikki oleelliset asiat ja se oli luonteeltaan neuvova. Ei eri eikä 

samaa mieltä tästä vastasi olevansa noin 4 % (5 kpl). Täysin eri mieltä ja jokseenkin eri 

mieltä oli 5 % (7 kpl) vastanneista. Kaksi neuvontakäynnin sisältöön tyytymätöntä jätti va-

paamuotoista palautetta, jonka perusteella neuvontakäynniltä odotettiin tarkempaa teknistä 

neuvontaa ja mahdollisesti suunnitteluapua. Yksi vastaajista toivoi palautteessaan, että neu-

vontakäynneillä tulisi painottaa erityisesti kuivakäymälöiden ja kompostoinnin neuvontaan. 

 

Vastaajista 86 % (113 kpl) oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että 

neuvoja oli asiantunteva. Neuvojien asiantuntemus ja neuvontatilanteessa toimiminen sai 

kiitosta myös avoimen palautteen kautta. 11 % (15 kpl) ei ollut eri eikä samaa mieltä siitä, 

että neuvoja olisi ollut asiantunteva, kun taas 2 % (3 kpl) ei pitänyt neuvojaa asiantuntevana. 
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Neuvontakäynnin koki hyödylliseksi tai jokseenkin hyödylliseksi 76 % (100 kpl) vastanneista. 

Vapaan palautteen perusteella hyvää palautetta tuli myös sellaisilta kiinteistönomistajilta, 

ketkä olivat saaneet neuvontakäynnillä varmuuden että järjestelmä on asetuksen mukainen. 

Toisaalta neuvonnan hyödyllisyydestä annettiin osin vähemmän pisteitä, mikäli järjestelmä 

oli jo kunnostettu eikä neuvottavaa juurikaan ollut. 15 % (19 kpl) vastanneista ei ollut eri eikä 

samaa mieltä siitä, että neuvontakäynti olisi ollut hyödyllinen, 6 % (8 kpl) oli jokseenkin eri 

mieltä ja 3 % (4 kpl) täysin eri mieltä että käynnistä olisi ollut hyötyä. 

 

Kuva 8. Palautekyselyn tulokset 

 

 

4.5.3 Neuvonnan vaikuttavuus 

 

Neuvonnan päättyessä hankkeessa tehtiin seurantakysely niille sähköpostiosoitteensa an-

taneille kiinteistönomistajille, joiden luona jätevesineuvoja oli käynyt vuosina 2011–2012. 

Seurantakyselyllä selvitettiin neuvonnan vaikutusta kiinteistönomistajien motivaatioon ryh-

tyä saneeraamaan jätevesijärjestelmäänsä. Kysely lähetettiin niille kiinteistönomistajille, joi-

den kiinteistöillä oli käynnin yhteydessä havaittu tarvetta järjestelmän saneeraamiseen tai 

pieneen parantamiseen.  Vastausprosentti oli noin 47.  Seurantakyselyn tuloksia on esitetty 

kuvassa 9. Seurantakyselyssä oli kaikkiaan 10 kysymystä. Seurantakyselyn kysymykset 

ovat tämän raportin liitteenä (Liite 2). Tulosten perusteella neuvontakäynti kyllä motivoi kiin-

teistönomistajia mutta kynnys ryhtyä toimenpiteisiin on silti vielä korkea.  
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Kuva 9. Vaikuttavuuskyselyn tuloksia 

 

4.5.4 Yleisneuvonta 

 

Hankkeen alussa neuvonnan tueksi perustettiin Jätevesineuvola-niminen palvelu. Jätevesi-

neuvola oli auki keskiviikkoisin ja palveli sekä vastaanottona että puhelimitse. Vastaanotto 

järjestettiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tiloissa Kouvolassa.  

 

Talvella 2012 neuvola kiersi hankealueella seuraavasti 

18.1.2012 Kotkan ympäristötalo 

25.1.2012 Kotkan ympäristötalo 

1.2.2012 Virolahden ympäristönsuojelutoimisto 

8.2.2012 Heinola ympäristötoimisto 

15.2.2012 Miehikkälän kunnantalo 

22.2.2012 Haminan ympäristötalo 

21.3.2012 Iitin kunnantalo 
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Neuvolasta tiedotettiin paitsi nettisivuilla myös paikallislehdissä maksullisilla ilmoituksilla. 

Asiakkaita neuvoloissa kävi yhteensä vajaat 20 henkilöä. Heikon yleisökiinnostuksen vuoksi 

neuvolatoiminta päätettiin lopettaa 1.4.2012 alkaen.  

 

Hankkeen aikana osallistuttiin 51 tilaisuuteen, joissa tavoitettiin yhteensä 1382 henkilöä 

(Taulukko 10). Tavoitetuiksi henkilöiksi laskettiin kävijät, joiden kanssa oli keskusteltu hen-

kilökohtaisesti asiasta tai joille oli annettu opasmateriaalia. Tilaisuuksissa oli huomattavissa, 

että juttelemaan tulemisen kynnys oli ihmisille suhteellisen korkea, ja moni koki mukavam-

maksi ottaa mukaansa vain jaettavat materiaalit. Alla olevaan taulukkoon 10 on koottu yh-

teenveto tapahtumista. 

 

Itämerikylän ja vuonna 2014 Suomenlahtikylän kävijämäärästä on selvästi nähtävissä jäte-

vesiasioiden kiinnostavuuden hiipuminen. Sama pätee myös maaseutufestivaaleihin.  
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Taulukko 10. Tilaisuudet ja niissä tavoitetut ihmiset 
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Neuvonta-alueen ympäristöviranomaisille järjestettiin neuvottelutilaisuus 9.12.2011 Kuu-

sankoskitalossa. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tilanne ja tulokset sekä keskusteltiin 

hankkeen tavoitteena olevien määräysten ja ohjeiden yhdenmukaistamisesta neuvonta-alu-

eella. Neuvotteluja ja tapaamisia päätettiin jatkaa, vaikka yhdenmukaisten määräysten laa-

dinnasta ei saatukaan tehtyä päätöstä.  

 

Ohjausryhmän päätöksellä toteutettiin Huussipäivä Korialla metsästysseura Paukun majalla 

22.9.2012. Tilaisuudessa oli avoimet ovet klo 11–14 ja Huussi ry:n luento kuivakäymälöistä 

klo 12.30. Tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä. 

 

Neuvonta-alueiden viranhaltijoille järjestettiin toinen neuvottelutilaisuus 13.12.2012 Heino-

lassa. Tilaisuudessa Raimo Flink oli esittelemässä innovaatiotaan jätevesien käsittelyyn liit-

tyen, Kati Halonen esitteli Kouvolan kaupungin valmisteilla olevia ympäristönsuojelumää-

räyksiä ja Ari Myllylä kertoi Hollolan ilmoitus- ja hakemusmenettelystä jätevesijärjestelmien 

saneerauksessa. 

 

Heinolassa järjestettiin 12.3.2013 alueen kiinteistönvälittäjien infotilaisuus. Tilaisuudessa oli 

paikalla hankkeen edustajia kertomassa jätevesijärjestelmien tunnistamisesta kiinteistöllä. 

Lisäksi kaupungin edustajat rakennusvalvonnasta ja ympäristötoimesta kertoivat jätevesijär-

jestelmille asetetuista vaatimuksista Heinolan alueella. 

 

5 TALOUDEN TARKASTELU 

 

Hankkeen tuloksellisuus on laskettu Suomen ympäristökeskuksen, SYKE:n laskentakaa-

valla, jossa yleisötilaisuuksien (x) painotus on 1/10 kiinteistökäynnin (z) painotuksesta ja 

puhelin- ja sähköpostineuvonnan (y) painotus 4/10.  

 

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝑙𝑢𝑘𝑢 =
𝐻𝑎𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

(𝑥 ∗ 0,1) + (𝑦 ∗ 0,4) + (𝑧)
 

 

Koko hankkeen aikana (2011–2014) raportoitiin 3111 kiinteistökäyntiä. Puhelin- ja sähkö-

postineuvontaa annettiin 1550 henkilölle, ja yleisötapahtumissa tavoitettiin 1382 ihmistä. 

Näillä luvuilla pitkän hankkeen vertailuluvuksi saadaan 146. Luku kertoo yhden kiinteistö-

käynnin hinnan hankkeen aikana. Näin pitkälle hankkeelle ei vertailevaa lukua löydy, ly-

hempien hankkeiden vertailuluvut vaihtelevat 109,5-225,4 välillä. Etelä-Karjalan pilotti-

hankkeen vertailuluku vuodelta 2011 on 303.  

 

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝑙𝑢𝑘𝑢 =
557 570

(1382 ∗ 0,1) + (1547 ∗ 0,4) + (3094)
≈ 145€/𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡ö𝑘ä𝑦𝑛𝑡𝑖 
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6 HANKKEEN TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hankkeessa hyödynnettiin nuohooja-tekniikkaa, jossa kiinteistönomistajille lähetettiin koh-

dennettu kirje ennen neuvontakäyntiä. Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa pyrittiin lähettä-

mään kirje noin 1 500 kiinteistön haltijalle tai omistajalle vuosittain. Kiinteistökäynnillä arvi-

oitiin jätevesien käsittelyjärjestelmää suhteessa nykyvaatimuksiin sekä annettiin ehdotus 

kiinteistölle sopivasta jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Vaihtoehdot sovittiin mahdollisuuk-

sien mukaan yhdessä kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, jotta ehdotus vastaisi asiak-

kaan tarpeita. Tällä varmistettiin myös, että neuvottava henkilö oli tyytyväinen neuvoihin ja 

motivoitui tekemään tarvittavia saneeraustoimia. Kiinteistökohtainen neuvonta myös poisti 

mahdollisia epäluuloja ja vääriä käsityksiä jätevesien käsittelyyn liittyvistä seikoista, joita asi-

akkaalla mahdollisesti oli ollut. Puhelinneuvonnalla saavutetut asiakkaat saivat samat neu-

vot kuin kiinteistökäynnillä tavoitetut, joten puhelimitse neuvotuilla kiinteistöilläkin tarvittava 

tieto on saatu välitettyä asukkaille. Maaseudun kyläyhteisöissä tieto kulkee tehokkaasti 

myös ns. puskaradion kautta, joten neuvonnan kattavuuden voidaan olettaa todellisuudessa 

olevan suurempi kuin kierrettyjen kiinteistöjen lukumäärä. 

 

Neuvonnan sekä kiinteistökäyntien että puhelinneuvonnan tavoitteena oli, että jokainen neu-

vottu 

 asiakas tietää, täyttääkö hänen kiinteistönsä jätevesien käsittely asetuksen vaati-

mukset ja kunnan määräykset 

 asiakas täyttää jätevesiselvityslomakkeen ja pitää sen tallessa kiinteistöllä 

 asiakas tietää toimintatavat ja proseduurit, mikäli saneerausta vaaditaan 

 asiakas on tietoinen asetuksen ja kunnan määräysten sekä vaatimista että hyväksy-

mistä eri jätevedenkäsittelyvaihtoehdoista. 

 

Hankkeen numeraalisiin tavoitteisiin nähden hankkeen toteutus eteni suunnitelman mukai-

sesti, 1500 lähetettyä kirjettä vuosittain. Hankkeen loppuun mennessä oli neuvottu 4641 

kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Kiinteistökirjeitä lähetettiin 6152 kpl. Yksittäiselle kiinteistö-

käynnille budjetoitiin riittävästi aikaa, eikä neuvonnan laadusta tingitty tehokkuuden kustan-

nuksella. 

 

Yleisneuvonnalla pyrittiin jakamaan oikeaa tietoa yleisellä tasolla isolle ihmismäärälle. Tällä 

keinoin voitiin poistaa epäluuloja ja väärinymmärryksiä, joita ihmisillä todettiin olevan jäte-

vesiasioihin liittyen. Yleisneuvonta oli helpointa toteuttaa jo järjestettävien tapahtumien 

(markkinat, messut, festivaalit) yhteydessä, koska tällöin ihmiset ovat jo valmiiksi liikkeellä: 

pelkkä jätevesi-informaatio ei yksinään tahdo houkutella sankkoja joukkoja paikalle. Poik-

keuksena tähän olivat tilaisuudet, joiden järjestämiseen idea ja pyyntö tulivat kylä- tai asu-

kasyhteisöltä.  
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Koko neuvontapaletin tarkoitus oli jakaa ihmisille oikeaa tietoa oikeaan aikaan, saada ihmi-

siä motivoitumaan tarvittaviin saneeraustoimiin omilla kiinteistöillään ja täten pitkällä aikavä-

lillä saada positiivisia vaikutuksia vesien kuormituksen vähentymisen ja parantuneen asu-

kasviihtyvyyden kautta. Samalla turvattaisiin pohjavesien hyvä laatu jatkossakin. 

 

Saatujen tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että ihmisten tietoisuus asioista on suhteelli-

sen hyvä. Pääpaino olisi nyt suunnattava ihmisten motivoimiseen järjestelmiä kunnostami-

seen vaatimusten mukaisiksi jo nyt, eikä vasta asetuksen määräajan päätyttyä. Kiinteistö-

kohtaisessa neuvonnassa ihmisten suhtautuminen oli pääosin myönteistä tai erittäin myön-

teistä. Hanke onnistui motivoimaan kiinteistönomistajia kohtuullisen hyvin, vaikka tämä ei 

vielä seurantakyselyn perusteella ole johtanut toivottuun lopputulokseen kuin osalla kiinteis-

töistä.  

 

 

7 NEUVONNAN HAASTEET JA ONNISTUMISET KENTÄLLÄ 

 

Kaikessa asiakkaille suunnatuissa tiedotteissa painotettiin kiinteistökohtaisen neuvonnan 

ehdotonta vapaaehtoisuutta ja riippumattomuutta. Silti neuvontatyössä koettiin asiakkaan 

aiheuttamia haasteellisia tilanteita. Osa negatiivisesti suhtautuneista asiakkaista ei peruut-

tanut ehdotettua kiinteistökäyntiä, vaan suhtautui varauksellisesti sekä neuvontaan että neu-

vojaan. Näitä tilanteita kuitenkin neuvonnassa tavattiin suhteellisen vähän, ja monessa ta-

pauksessa käynnin päätteeksi voitiin todeta, että käynti olikin tarpeen ja saadut neuvot olivat 

arvokkaita. 

 

Pientä pulmaa aiheutti kunnissa noudatetut erilaiset ohjeet, määräykset ja tulkinnat, joita 

erityisesti asiakkaiden oli vaikea ymmärtää. Suoranaisesti määräysten tulkinnassa ei ollut 

epäselvyyksiä, mutta kirjoittamattomat tulkinnat aiheuttivat tietyissä tapauksissa päänvai-

vaa. Tämä sai nimenomaan koko neuvontaprojektin vakuuttumaan kiinteistökohtaisen neu-

vonnan tarpeellisuudesta. Kaikki kiinteistöt asukkaineen ovat ainutlaatuisia, ja mahdollisuu-

det toteuttaa tarvittaessa saneeraustoimia erilaisia. Neuvonta on aina sidottu aikaan, kiin-

teistöön, veden käyttöön ja kiinteistön omistukseen. Kaikki nämä tekijät tulee ottaa neuvon-

nassa huomioon, samoin kuin viranomaisen antamissa määräyksissä. Kunhan asiakkaat 

saadaan neuvonnan avulla suhtautumaan asiaan myönteisesti, ovat he myös motivoitu-

neempia tekemään tarvittavia muutoksia.  

 

Arvokas neuvonnassa saatu tieto erityisesti kunnan valvontaviranomaisille on se, että iso 

osa käytössä olevista kesäasunnoista on nykyisellään vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä ja 

samalla myös suhteellisen vähäisellä käytöllä. Näin ollen tarvittavaa valvontaa määräajan 

lähestyessä voidaan suunnata oikein, ja resurssit saadaan mahdollisimman tehokkaaseen 
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käyttöön. Vuoden 2014 aikana kiinteistönomistajilta myös kysyttiin lupaa tietojen ilmoittami-

seen kunnan viranomaisille.  

 

Lähes kaikki kiinteistönomistajat, joiden jätevesijärjestelmät eivät vaadi saneerausta, ovat 

olleet iloisesti yllättyneitä tai helpottuneita. Nämä ovat erityisesti tilanteita, jotka motivoivat 

jätevesineuvojaa jatkamaan välillä yksinäistäkin työtään. Kokemus osoittaa, että neuvonta 

on aina tarpeen, vaikka se tuntuisi toisinaan vähäpätöiseltä ja joskus tarpeettomaltakin. 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo-hanke toteutettiin yhteistyössä hankealueen kuntien 

kanssa. Yhteistyö oli luontevaa, ja molemmat osapuolet hyötyivät yhteistyöstä. Yhteistyön 

johdosta Neuvo-hanke sai kiinteistöjen osoitetietoja käyttöönsä kuntien tärkeiksi neuvonta-

alueiksi luokittelemilta alueilta.  

 

Yhteistyö sujui hyvin myös valvovien viranomaisen kanssa. Ohjausryhmän kokouksissa syn-

tyi keskustelua, ja hanketta vietiin eteenpäin yhdessä. 

 

 

9 ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS 

 

Kouvola 31.12.2014 

 

 

 

Esa Korkeamäki  Seija Nissinen 



     

 

 

LIITE 1



   

 

Kysymykset 

 

1) Motivoiko neuvontakäynti teitä kunnostustoimenpiteisiin, mikäli sellaisten arvioitiin olevan 
kiinteistöllänne tarpeellisia? 

a. kyllä 

b. ei 

c. en osaa sanoa 

 

2) Saitte neuvontakäynnistä kirjallisen dokumentin, jossa arvioitiin nykyisen järjestelmänne 
riittävyys ja mahdollisten toimien tarpeellisuus. Onko tämä dokumentti teillä tallessa? 

a. kyllä 

b. ei 

c. en osaa sanoa 

 

3) Onko kiinteistöllänne tehty jätevesineuvojan suosittelemat hoito- ja huoltotoimenpiteet? 

a. kyllä 

b. ei 

c. meille ei tehty huoltoon liittyviä suosituksia 

d. en osaa sanoa 

 

Mikäli jätevesijärjestelmänne arvioitiin tarvitsevan saneeraustoimia, mitä seuraavista toi-
mista olette toteuttaneet tähän mennessä? 

 

4) Oletteko tilanneet jätevesijärjestelmän uusimiseen tai saneeraukseen tähtäävän suunni-
telman suunnittelijalta? 

a. kyllä 

b. ei 

c. ei koske minua 

 

5) Mikäli olette tilanneet suunnitelman, minkälaiselta suunnittelijalta se tilattiin? Voit valita 
useamman vaihtoehdon. 

a. FISE-pätevä haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija 

b. henkilö jätevesineuvojan antamalta suunnittelijoiden yhteystietolistauksesta  

c. kunnan suosittelema suunnittelija 

d. muu, mikä _____________________________ [avoin vastaus] 

e. ei koske minua 

 

6) Oletteko hakeneet toimenpidelupaa jätevesijärjestelmän remontoimiselle tai rakentami-
selle? 

a. kyllä 

b. ei 

c. ei koske minua 

 

LIITE 2



     

 

7) Oletteko rakentaneet tai rakennuttaneet jätevesijärjestelmän (kokonaan uuden tai van-
hoja osia hyödyntäen)? 

a. kyllä 

b. ei 

c. ei koske minua 

 

 

8) Mikäli olette rakentaneet tai rakennuttaneet jätevesijärjestelmän, valittiinko järjestelmäksi 
jätevesineuvojan suosittelema vaihtoehto? 

a. kyllä 

b. ei 

c. mikäli ei, miksi?_____________________________________ [avoin vastaus] 

d. ei koske minua 

 

9) Mikäli ette ole vielä ehtinyt tekemään edellä mainittuja toimia, milloin teillä on aikomus 
viedä asiaa eteenpäin? 

a. vuonna 2014 

b. vuonna 2015 

c. myöhemmin kuin 2015 

d. aion hakea lykkäystä kunnostustoimiin vuonna 2016 

e. ei koske minua 

f. en osaa sanoa 

 

10) Muita kommentteja tai terveisiä 

[avoin vastaus] 

 




