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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA 
 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

Tapiontie 2 C 

45160 KOUVOLA 

p.(05) 5445 920 

 
 
2 HANKKEEN NIMI 
  
NEUVO 4 -hajajätevesien neuvontahanke 

 
 
3 YHTEENVETO HANKKEESTA 
 

NEUVO 4 -hanke auttoi toteuttamaan toiminta-alueen kunnissa hajajätevesiasetuksen tavoit-

teita antaen tietoa kansalaisille jätevesien käsittelymahdollisuuksista yhdenmukaistaen hajajä-

tevesiä koskevia määräyksiä ja vaatimuksia sekä auttaen kunnallisia ja alueellisia ympäristövi-

ranomaisia ympäristön tilan parantamiseen tähtäävissä toimissa. Hankkeella pyrittiin myös 

edistämään vesienhuollon kehittämissuunnitelmien toteutumista sekä lisäämään luottamusta 

ja yhteistyötä viranomaisten ja haja-asutusalueen asukkaiden välillä.   

 

NEUVO 4 -hanke toteutettiin Loviisan ja Lapinjärven alueella. Hanke liittyi laajennusalueena 

1.4.2011 alkaneeseen Neuvo-hankkeeseen, jonka toiminta-alueena oli Kymenlaakso, Päijät-

Hämeestä Heinola, Hartola ja Sysmä sekä Suomenniemen ja Luumäen alueet. Hankealue oli 

myös Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen Vesien- ja Ilmansuojeluyhdistyksen toiminta-aluetta ja 

yhteistyöstä sovittiin yhdistysten kesken. NEUVO 4 -hanke hyödynsi aikaisemmin alkaneen 

Neuvo-hankkeen kokemuksia uusilla alueilla. Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteutti molemmat 

Neuvo-hankkeet.  

 

Hankkeen toteutti Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Hankkeen suunniteltu kustannusarvio vuo-

delle 2014 oli noin 64 000 euroa. NEUVO 4 -hankkeen aikana suoritettiin mahdollisimman 

paljon kiinteistökohtaista neuvontatyötä, tiedotettiin aktiivisesti jätevesien käsittelyyn liittyvistä 

asioista ja hankkeen etenemisestä sekä luotiin yhdenmukaista tietoa jätevesijärjestelmien 

tilasta hankealueella. 
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Hankkeen tavoitteena oli neuvoa 500 kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Tässä tavoitteessa on-

nistuttiin: hankkeen aikana tehtiin 503 kiinteistökäyntiä, ja 218 kiinteistönomistajaa sai neu-

vontaa puhelimitse.  

 

 

4 YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS HANKKEESTA 
 

 JOHDANTO 

 

Valtioneuvosto hyväksyi 10.3.2011 jätevesiasetuksen, joka määrittelee uudet vähimmäisvaa-

timukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasolle. Jätevesien puhdistukseen liitty-

vä ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 9.3 2011. Asetuksen siirtymäaika päättyy vuon-

na 2016. Uusi asetus tuli voimaan 15.3.2011 ja se kumosi aikaisemman valtioneuvoston ase-

tuksen (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulko-

puolisilla alueilla, joka tuli voimaan 1.1.2004.  

 

Jätevesiasetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaan-

tumista ottaen huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Uudet vähimmäisvaati-

mukset vastaavat aiemman jätevesiasetuksen lievempää vaatimustasoa. Puhdistustasovaa-

timukset on määritelty orgaaniselle aineelle, fosforille ja typelle. Asetuksen mukaan talousjä-

tevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen 

aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta 

vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättö-

män jäteveden kuormitukseen. Herkästi pilaantuvilla alueilla kuten rannoilla ja pohjavesialueil-

la, kunta voi ympäristönsuojelumääräyksissään edellyttää perusvaatimuksia korkeampaa 

puhdistustasoa, minkä puhdistustavoitteista asetuksessa on esitetty ohjeellinen puhdistusta-

so. Asetuksen vaatimukset koskevat uudisrakentamista välittömästi. Ennen vuotta 2004 ra-

kennettujen kiinteistöjen on täytettävä asetuksen puhdistusvaatimukset vuoden 2016 maalis-

kuuhun mennessä. Säädösmuutoksilla kohtuullistettiin jätevesien käsittelyn tehostamiseksi 

tarvittavia investointeja ja lisäksi pyrittiin varmistamaan iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilan-

teessa olevien mahdollisuus saada vapautus vaatimuksista. Jätevesien puhdistustasoa kos-

kevien vaatimusten noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä 

vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Myös erityisen vaikeassa elämänti-

lanteessa olevat, esimerkiksi työttömät ja pitkäaikaissairaat, voivat saada hakemuksesta va-

pautuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Vapautusta haetaan kunnalta ja se voi-

daan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Ympäristöministeriö on todennut, että sopivan jäteveden käsittelyjärjestelmän valinta edellyt-

tää aina kiinteistökohtaista arviointia. Kiinteistönomistajan kannalta tärkeää on ehkäistä lä-



   

   
Loppuraportti 31.3.2015 

 

 
                                              Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                               3 

hiympäristön, kuten pohja- tai kaivoveden, pilaantumista ja muita asuinympäristön hygieeni-

syyshaittoja. Erityisesti rannoilla ja pohjavesialueilla kiinteistökohtainen jätevesien puhdistus 

on haasteellista. Tarvittavat toimenpiteet eivät kuitenkaan aina vaadi mittavia investointeja ja 

esimerkiksi monilla vapaa-ajan asunnoilla voidaan selvitä jopa ilman rakentamistoimenpiteitä-

kin. Haja-asutusalueilla kiinteistöjen järjestäytyminen vesiosuuskunniksi on vauhdittunut ja 

yhteiskunta tukee osuuskuntien rakennushankkeita merkittävästi. Vesiosuuskuntien kautta 

osa haja-asutusalueen kiinteistöistä pääsee viemäröinnin piiriin. Aikaisemman asetuksen voi-

massaoloaikana on valtakunnallisesti kuitenkin arvioitu, että vasta 10–15% saneeraustarpees-

ta oli saatettu määräysten mukaiseen kuntoon.  

 

Loviisan haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuonna 2010, tuolloin 

Loviisassa on arvioitu olevan viemäröinnin ulkopuolella 20 % alueen asukkaista eli noin 3 100 

asukasta. Lapinjärven alueella asuu noin 810 asukasta viemäröinnin ulkopuolella, vuoden 

2002 vesihuoltosuunnitelman mukaan.  Valtaosalla haja-asutusalueen kiinteistöistä vesi ote-

taan pääosin omasta kaivosta ja jätevedet käsitellään omalla kiinteistöllä ja johdetaan ympä-

ristöön. Jätevesien riittämätön puhdistus voi aiheuttaa haittaa tiiviisti rakennetuilla alueilla. 

 

Hajajätevesiasetuksen toteuttaminen on edistynyt hitaasti ja kiinteistöjen omistajat eivät ole 

tietoisia nykyisten jätevesijärjestelmiensä toimivuudesta ja siitä, vastaavatko ne asetuksen 

vaatimuksia. Yleinen kiinnostus asiaa kohtaan onkin lisääntynyt nopeasti ja tarve puolueetto-

malle neuvonnalle on suuri. Tällä hetkellä laitevalmistajat antavat ilmaisia kustannusarvioita 

kysyttäessä, mutta monilla kiinteistöillä ei välttämättä tarvittaisi kalliita ratkaisuja ja vanhojakin 

järjestelmiä voitaisiin usein kustannustehokkaasti kunnostaa asetuksen vaatimuksiin sopiviksi.  

 
 

 HANKKEEN TAVOITTEET 
 

NEUVO 4 -hanke pyrki vastaamaan hajajätevesiasetuksen päätavoitteiden ja vaatimusten 

toteuttamiseen sekä kansalaisten neuvontatarpeeseen, avustamaan ympäristöviranomaisia 

haja-asutusalueiden jätevesiin liittyvän neuvonnan toteuttamisessa sekä ympäristön tilan pa-

rantamisessa haja-asutusalueilla omalla toiminta-alueellaan.  

 

Hankkeen tavoitteet olivat: 

 

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

rustuen viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevia haja-asutusalueen kiinteistöjä jäteve-

sijärjestelmien parantamistarpeissa 
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- Tiedottaa käyttökelpoisista hajajätevesien käsittelymahdollisuuksista asetuksen ta-

voitteet huomioiden 

- Auttaa yhdenmukaistamaan hankealueen kuntien määräyksiä hajajätevesien käsit-

telyvaatimusten osalta 

- Tuottaa yhdenmukaista ja rekisteröitävää tietoa hankealueen kiinteistöjen jäteve-

sijärjestelmistä 

- Auttaa alueellisten haja-asutusalueen vesienhuollon kehittämissuunnitelmien to-

teuttamisessa 

 

Lisäksi pyrittiin arvioimaan kohdealueilla hajajätevesien vesistövaikutuksia. 
 
 

 HANKKEEN TOTEUTUS 

 

4.3.1 Neuvo-konsepti 

 

Neuvo 4 -hankkeessa hyödynnettiin suoraan Neuvo -hankkeen hyväksi havaittuja toiminta-

malleja, joten kaikki resurssit voitiin ohjata suoraan neuvontaan. 

 

Neuvonta-alueet priorisoitiin kuntakohtaisesti yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. 

Tärkeimmille alueille kohdennettiin intensiivineuvontaa, missä pyrittiin järjestelmällisesti käy-

mään mahdollisimman monella kiinteistöllä. Neuvontatyö aloitettiin toukokuussa ja siinä edet-

tiin suunnitelmallisesti. Intensiivineuvontaa tehtiin marraskuun alkuun asti ja muille alueille 

kohdentuvaa yleisneuvontaa koko ajan. Neuvonta-aikataulut tarkentuivat jatkuvasti hankkeen 

edetessä.  

 

Käytännön neuvonnassa hyödynnettiin ns. nuohoojatekniikkaa. Kuntien toimittamien kiinteis-

tötietojen mukaisille kiinteistönomistajille lähetettiin kohdennettu kirje, jossa esitettiin neuvon-

tapäivä ja aika. Alueet kierrettiin tässä järjestyksessä. Mikäli kiinteistönomistaja tai haltija ei 

ollut paikalla, kiinteistöllä ei käyty. Neuvonta oli ehdottoman vapaaehtoista ja riippumatonta.  

 

Neuvontakäynnin yhteydessä rekisteröitiin kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien nykyti-

la ja tiedot tallennettiin hankkeen yhteiseen tietorekisteriin. Projektipäällikkö ja neuvoja päivit-

tivät rekisterin tietoja jatkuvasti. Rekisterin avulla seurattiin myös hankkeen etenemistä. Tieto-

ja voidaan luovuttaa myös kunnalle kiinteistönomistajan suostumuksella. 

 

Kiinteistönomistajalle jätettiin käynnin yhteydessä liikennevalolomake, jossa annettiin palaute 

järjestelmän kunnosta ja tarvittaessa kerrottiin korjausehdotukset. Malli liikennevalolomak-

keesta on raportin liitteenä (Liite 1).  
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Hankkeen yhteydessä osallistuttiin myös erilaisiin tilaisuuksiin hankealueiden kunnissa, joissa 

pyrittiin antamaan yleistietoja tilaisuuksiin osallistuville jätevesien käsittelymahdollisuuksista ja 

jakamaan neuvontaan soveltuvaa tiedotusmateriaalia. Tiedottamisesta vastasi projektipäällik-

kö. 

 

 

4.3.2 Tiedottaminen 

 

Hankkeen tiedotusta tehtiin hankkeiden yhteisten kotisivujen kautta (osoite 

www.neuvohanke.fi). Sivut linkitettiin myös Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-sivuille. 

Linkkejä löytyi myös SYKEn sivuilta, hajajätevesihankkeiden sivuilta, muiden alueella toimi-

vien hankkeiden sivuilta ja neuvonta-alueiden kuntien sivuilta. Hankkeesta tiedotettiin lehdistö-

tiedotteilla ja muilla hyviksi havaituilla tavoilla.   

 

Tiedottamisessa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten 

liitto ry:n tiedotemateriaalia sekä uusinta tietoa jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuudesta. 

Hankkeesta tehtiin myös oma esite ja muuta vastaavaa materiaalia joita voitiin jakaa asiakkail-

le ja sidosryhmille. Hankkeen raporttimateriaali toimitetaan julkaisumuotoon ja julkaistaan 

kaikkien tarvitsevien käyttöön. 

 

Hankkeesta on kirjoitettu muutamia juttuja alueella yleisesti ilmestyviin lehtiin. Hankkeen toi-

mesta lehdistölle toimitettiin tiedote toukokuussa hankkeen kiinteistökäyntien alkaessa.  

 

 

4.3.3 Työntekijät ja hankkeen hallinto 

 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi DI Seija Nissinen, joka oli myös Neuvo-hankkeen projekti-

päällikkö. Projektipäällikön työpanoksena Neuvo 4 -hankkeelle oli 25 % kuukausittaisesta työ-

ajasta, joka todennettiin työaikakirjanpidossa. 

 

Hankkeeseen palkattiin alussa yksi jätevesineuvoja FM Lauri Sillantie määräaikaiseen työsuh-

teeseen ja hän aloitti työnsä 5.5.2014 Suomen ympäristökeskuksen järjestämällä hajajäteve-

sien neuvontakoulutuksella Helsingissä. Lauri Sillantie oli viime kesänä toiminut jätevesineu-

vojana Neuvo-hankkeessa. Syys- ja lokakuun aikana hankkeessa toimi jätevesineuvojana 

myös Sanna Jattu.   
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Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry, jonka henkilökunta osallistui tarvittaessa 

hankkeen suunnitteluun, toteutukseen, ohjausryhmätyöskentelyyn ja hankkeen vaatimiin hal-

linto- ja toimistotöihin. 

 

 

4.3.4 Toimistotilat 

 

Projektipäällikön toimisto oli Kouvolassa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tiloissa ja jätevesi-

neuvojan työpiste oli tarvittaessa Loviisan kaupungin ympäristötoimessa. 

 

Neuvoja oli hankkeen aikana sijoitettu niin, että kiinteistökohtainen neuvonta oli mahdollisim-

man helposti ja tehokkaasti järjestetty hankealueella sekä kustannuksiltaan kohtuullista.  

 

 

4.3.5 Ohjausryhmä 

 

Hankkeelle perustettiin oma ohjausryhmä ohjaamaan ja valvomaan projektin toteuttamista. 

Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa hankkeen aikana siten, että 1. kokous pidettiin hank-

keen alussa, toinen puolivälissä ja kolmas joulukuussa 2014, jolloin tiedettiin hankkeen toteu-

tuminen kokonaisuudessaan. 

 

Ohjausryhmä: 

 

Maud Östman   Loviisan kaupunki 

Maija Lehtomäki  Loviisan kaupunki 

Teemu Haapala  Uudenmaan ELY-keskus 

Esa Korkeamäki  Kymijoen vesi ja ympäristö ry, puheenjohtaja 

Seija Nissinen   Neuvo 4-hankkeen projektipäällikkö  

Lauri Sillantie    Neuvo 4-hankkeen jätevesineuvoja, sihteeri 
 
 

 YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit projektissa olivat kuntien ympäristöhallinnon ja rakennusval-

vonnan viranhaltijat. Heidän kanssaan pidettiin tarvittaessa yhteyttä. Projektin alussa pidettiin 

aloituspalaveri, jossa oli paikalla kuntien ympäristöhallinnon virkamiehiä. Palaverissa käytiin 

läpi NEUVO 4 -hankkeen tarkoitus ja käytettävät menetelmät, sekä sovittiin kuntien kanssa 

neuvottavien alueiden priorisoinnista, kiinteistöjen osoitetietojen toimittamisesta ja muista 

neuvontaan liittyvistä käytännön asioista. Lisäksi jokaisen kunnan kanssa käytiin läpi kunnan 
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omat määräykset ja niiden soveltaminen, joiden mukaan neuvonta sopeutetaan jokaiseen 

kuntaan sopivaksi.  

 

Yhteistyökumppaneita olivat myös muut alueella toimivat hankkeet ja yhteistyöryhmät sekä 

kyläyhdistykset. Kaikkia mahdollisia verkostoja käytetään hyväksi mm markkinoinnin ja hank-

keen tunnettuuden lisäämiseksi. 

 

 

 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET 
 
4.5.1 Kiinteistökohtainen neuvonta 

 

Hankkeeseen liittyvä kiinteistökohtainen neuvonta aloitettiin toukokuun lopulla ja hankkeella 

oli korkeat tavoitteet kiinteistökäyntien määrässä, 500 kiinteistökäyntiä. Kiinteistökäyntejä teh-

tiin 20-30 kpl/ viikko / neuvoja ja viikossa pidettiin yksi toimistopäivä. Keskimäärin kiinteistöjä 

ehdittiin kiertämään noin 100 kuukaudessa ja koko neuvonta-aikana noin 500 kiinteistöä. 

Käyntejä tehtiin sekä vakituisiin asuntoihin että kesäasuntoihin, koska käytännössä kiinteistö-

tietoja ei saatu kuin käyttötarkoitukseen perustuvalla lajittelulla. Pääkohteena olivat luonnolli-

sesti vakituiset asunnot tai erityisen haasteelliset kohteet vesiensuojelullisesti perusteltuna. 

 

Hankkeen aikana lähetettiin 985 kiinteistökirjettä (Taulukko 1). Jätevesineuvontaa annettiin 

641 (65 %:lle tavoitelluista) kiinteistön omistajalle. Varsinaisia kiinteistökäyntejä näistä oli 451 

kpl ja 190 kpl neuvottiin puhelimitse. 176 käyntiä tehtiin kiinteistöille joilla kukaan ei ollut pai-

kalla, osa näistä ei ollut saanut tietoakaan käynnistä väärien osoitetietojen takia. Lisäksi tehtiin 

52 kpl kiinteistökäyntiä omistajan oman yhteydenoton perusteella ja 28 kiinteistön omistajaa 

sai neuvoja puhelimitse.  Taulukossa 2 näkyy kiinteistökäyntien jakautuminen kuntien kesken 

ja liitteessä 2 näkyy käyntien ja puhelinneuvonnan jakautuminen alueittain.  

 
Taulukko 1. Kiinteistökäyntien määrä 

YHTEENSÄ     
Kirjeet    985 
Peruttu  168 

Puh.neuvo  190 

Ei paikalla  176 

Kiinteistökäynnit     451 

Muut puh.neuvo     28 

Muut kiint.käynnit     52 
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Taulukko 2. Hankkeen aikaiset neuvonnat kunnittain 

 

 

Kaakkois-Loviisa sisältää Loviisan postinumeroalueet 07900 ja 07940 eli Saaristotietä ja sen 

poikkitiet loppuun asti. Kyliä mm. Lappom, Keitala, Björnvik, Vahterpää, Tallbacka. 

 

Neuvontakäynneillä kiinteistönomistajien kanssa keskusteltiin kiinteistön vedenkäytöstä tule-

vaisuudessa (Taulukko 3). Valtaosassa kiinteistön vedenkäytön arvioitiin jatkuvan entisellään 

sekä vakituisissa että vapaa-ajan kiinteistöissä.  

 
Taulukko 3. Kiinteistön vedenkäyttö tulevaisuudessa 

 
 

 

Jokaisella käynnillä selvitettiin myös kiinteistön talousveden hankinta (Taulukko 4). Noin 50 % 

vakituisesti asutuista kiinteistöistä talousvesi hankitaan omasta rengas- tai porakaivosta ja 

noin 45 % kunnan verkostosta. Myös vapaa-ajan käytössä olevista kiinteistöistä noin 34 % 

kuuluu kunnan vesijohtoverkkoon. 
 
 
 

VAKITUISET LOMA‐ASUNNOT YHTEENSÄ
KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK

Loviisa 185 25 34 42 113 256 46 106 37 91 441 71 140 79 204 KI Kiinteistökirjeet

Kaakkois‐Loviisa 64 5 8 12 39 211 38 86 32 55 275 43 94 44 94 PE Ajan peruneet

Ruotsinpyhtää 32 10 4 5 13 21 3 5 3 10 53 13 9 8 23 PN Puhelinneuvonnat

Tesjoki 71 9 10 19 33 24 5 4 2 13 95 14 14 21 46 EP  Ei paikalla

Ahvenkoski 18 1 3 6 8 18 1 3 6 8 KK Kiinteistökäynti

muut 9 20 11 13 20 33
Lapinjärvi 463 89 42 79 266 81 8 36 18 33 544 97 78 97 299
Pukaro 83 25 8 17 33 3 3 86 25 11 17 33
Porlammi 101 16 9 12 64 64 3 24 13 24 165 19 33 25 88
Lindkoski 63 3 9 15 36 3 2 1 66 3 9 17 37
Ingermaninkylä 81 21 4 11 45 2 1 1 83 22 4 12 45
Kimonkylä 52 6 5 3 38 4 2 1 1 56 8 6 3 39
Kirkonkylä 44 14 4 8 18 3 2 1 47 16 4 9 18
Heikinkylä/Skinnarb 39 4 2 13 20 2 1 1 41 4 3 14 20
muut 1 12 7 7 8 19

648 114 76 121 379 337 54 142 55 124 985 168 218 176 503

KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK KI PE PN EP KK
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Taulukko 4. Kiinteistön talousveden hankinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistökäynnillä selvitettiin kiinteistön nykyinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Yleisin järjes-

telmä vakituisilla asunnoilla oli sellainen, jossa kaikki jätevedet johdetaan 2-3-osastoisen sa-

ostuskaivon kautta johonkin. Tähän ryhmään kuului 81 % hankkeen aikana neuvotuista kiin-

teistöistä (Kuva 1). Yleensä vanhat sakokaivojärjestelmät purkavat suoraan avo-ojaan, mutta 

niiden yhteydessä tavattiin myös huomattavan eritasoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä. Kaik-

kien jätevesien käsittelylle minimivaatimus on 3-osastoinen saostus ja asiallinen maaperä-

käsittely. Tähän ylsi vain osa kolme sakokaivoa sisältävistä järjestelmistä (Kuva 5). Useimmin 

vaatimukset täyttyivät erottelevia järjestelmiä käyttävillä kiinteistöillä, kuvassa kaksoisviemä-

röinti. Yleensä tämä tarkoittaa wc-vesien keräämistä tiiviiseen umpisäiliöön ja harmaiden ve-

sien maaperäkäsittelyä vähintään kahden sakokaivon esikäsittelyllä. Periaatteessa myös lai-

tepuhdistamoa käyttävillä on mahdollista saavuttaa asetuksen tavoitteet sekä niillä, jotka joh-

tavat kaikki jätevetensä umpisäiliöön.   
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Kuva 1. Järjestelmätyypit vakituisissa asunnoissa 
 
Vapaa-ajan asunnoista noin 53 % oli vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä. Muilla kiinteistöillä 

yleisin käsittelyjärjestelmä oli 2 tai 3 saostuskaivoa ja purku 8 % (Kuva 2). Nämä yleensä oli-

vat sellaisia, joissa oli käytössä vesi WC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Järjestelmätyypit vapaa-ajan asunnoissa 

 

Vakituisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä 18 % oli rakennettu 2000- luvulla (Taulukko 5). 

Tällä perusteella oli helppo arvioida, että vain murto-osa järjestelmistä täytti uudistuneen lain-
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säädännön vaatimukset sellaisenaan. Vapaa-ajan asunnoissa 20 % järjestelmistä oli raken-

nettu 2000-luvulla. Tilastoimattomista vapaa-ajan kiinteistöistä lähes kaikki kuuluivat vähäisen 

vedenkäytön piiriin, niissä ei rakennettua järjestelmää välttämättä ollut lainkaan. 

 
Taulukko 5. Jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi 

 

Saneeraustarvetta kiinteistöillä arvioitiin ns. liikennevalolomakkeella, jossa vaihtoehdot on 

jaoteltu viiteen luokkaan. Saneerausta vaativien tai kunnossa olevien kiinteistöjen lukumääräi-

set tulokset on esitetty kuvissa 3 ja 4. Asetuksen mukainen saneeraustarve ei koske kuvaajis-

sa sinisellä merkittyjä, ikälykkäyksen tai vähäisen vedenkäytön piiriin kuuluvia kiinteistöjä. 

Taulukosta 6 selviää tulosten jakautuminen kaikkien arvioitujen luokkien välillä.   

 

Kaikista neuvotuista vakituisesti asutuista kiinteistöistä saneerausta vaatii noin 64 %, vaati-

mukset täyttävä järjestelmä on 14 % ja ikäperusteisen vapautuksen piiriin kuuluu noin 15 %. 

Vapaa-ajan asunnoilla saneerausta vaatii noin 20 % ja kunnossa oleva järjestelmä löytyy 15 

% kiinteistöistä. Vähäisen vedenkäytön piiriin kuuluu 48 % kaikista neuvotuista vapaa-ajan 

asunnoista. 
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Kuva 3. Saneeraustarve vakituisilla asunnoilla, tarve ei koske ikävapautettuja eikä vähäisen vedenkäy-
tön kiinteistöä. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 4. Saneeraustarve vapaa-ajan asunnoilla, tarve ei koske vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä. 
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Taulukko 6. Saneeraustarve vakituisesti asutuilla ja vapaa-ajan käytössä olevilla kiinteistöillä 

 
 
 

Saneeraustarpeen jakautuminen eri järjestelmien kesken on esitetty kuvassa 5. Suurin kor-

jaustarve on kiinteistöillä joilla on 2-3 saostuskaivoa ja siitä purku lähiojaan.  

Kuva 5. Saneeraustarve eri järjestelmissä sekä vakituisessa että vapaa-ajan käytössä olevilla kiinteis-
töillä.  

 

Jokaisessa saneerausta vaativassa vakituisesti asutussa kohteessa asiakkaalle ehdotettiin 

jotakin järjestelmää vaihtoehdoksi (Kuva 6). Eniten suositeltiin maaperäkäsittelyä 58 % ja 

toiseksi eniten viemäriverkkoon liittymistä 11 %. Kiinteistön omista järjestelmistä toiseksi eni-

ten suositeltiin umpisäiliötä ja harmaille vesille omaa käsittelyä 8 %. 
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Kuva 6. Suositeltu toimenpide saneerausta vaativille vakituisesti asutuille kiinteistöille. 
 
 

Vapaa-ajan asunnoissa yleisimmin suositeltiin kuivakäymälää ja erillistä harmaavesikäsittelyä 

53 % (Kuva 7). Umpisäiliötä ja harmaavesikäsittelyä 16 % sekä maaperäkäsittelyä 15 %.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 7. Suositeltu toimenpide saneerausta vaativille vapaa-ajan asunnoilla 
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4.5.2 Yleisneuvonta 

 

Hankkeen aikana on osallistuttu Loviisassa järjestettyyn yleisötilaisuuteen. Tilaisuudessa ta-

voitettiin eri arvioiden mukaan 20 – 50 henkilöä joita jätevesiasiat kiinnostivat. Lisäksi hank-

keen tuloksia esiteltiin maaliskuussa 2015 vesilaitosyhdistyksen valtakunnallisilla koulutuspäi-

villä. 
 

5 HANKKEEN TALOUDELLINEN TOTEUMA 
 

Hankkeen budjetti 63 867,72€. Hanke toteutuu alijäämäisenä.  
 
Taulukko 7. Hankkeen budjetti 31.3.2015  

Kustannusarvio Budjetti Maksatus  Maksatus Maksatus Kokonais- % kok 
    1//14 2//2014  1//2015 toteutuma budjetista 

Henkilöstömenot           
Neuvoja           
Projektipäällikkö            
Toimistotyöt+hallinto           
Yhteensä 46302,00 21958,67 18491,13 2710,87 40449,80 87,36
Matkakustannukset           
Neuvontamatkat           
Lisävarat           
Yhteensä 7440,00 3775,82 2819,69   6595,51 88,65
Ostopalvelut           
Mainokset ja ilmoitukset           
Rekrytointi-ilmoitukset           
Esitteet + julkaisut           
Nettisivut+päivitys  148,80 49,60      
Rekisterit ja päivitys           
Muut  69,60 7,20 300,00    
Yhteensä 1650,00 218,40 56,80 300,00 275,20 16,68
Vuokrat           
Tilavuokrat   284,33 170,60 85,30    
ATK- laitteet  94,52 145,05      
Yhteensä 700,00 378,85 315,65 85,30 694,50 99,21
Posti- ja puhelinmaksut           
Puhelin  96,89 44,34      
Postimaksut  789,08 162,28      
Yhteensä 1900,00 885,97 206,62 0,00 1092,59 57,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat           
Kopiot ja tulosteet  921,22 488,56 38,91    
Kamera+navigaattori           
ATK laitteet + puhelimet  1020,73        
Toimistotarvikkeet  190,17 65,78      
Työvaatteet           
Yhteensä 3900,00 2132,12 554,34 38,91 2686,46 68,88
            
Hanke yhteensä: 61892,00 29349,83 22444,23 3135,08 54929,14 81,10
Käytettävä budjetti 63867,72       
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6 HANKKEEN TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Hankkeessa hyödynnettiin NEUVO- hankkeen kokemuksia ja menetelmiä, joten kaikki resurs-

sit voitiin ohjata suoraan neuvontaan. Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa pyrittiin saavutta-

maan henkilökohtaisesti paikanpäällä noin 500 kiinteistön haltijaa tai omistajaa, joiden kiinteis-

töjen jätevesien käsittelyä arvioitiin suhteessa nykyvaatimuksiin sekä annettiin kiinteistölle 

sopiva jätevesien käsittelyjärjestelmän vaihtoehto. Vaihtoehdot sovittiin mahdollisuuksien mu-

kaan yhdessä kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, jotta se oli varmasti räätälöity asiak-

kaan tarpeita varten. Tällä varmistettiin myös, että neuvonnan kohde oli tyytyväinen neuvoihin 

ja motivoitui varmemmin tekemään tarvittavia saneeraustoimia kuin tyytymätön asiakas. Kiin-

teistökohtainen neuvonta myös poisti mahdollisia epäluuloja ja vääriä käsityksiä jätevesien 

käsittelyyn liittyvistä seikoista, joita asiakkaalla mahdollisesti oli ollut. Puhelinneuvonnalla saa-

vutetut asiakkaat saivat samat neuvot kuin kiinteistökäynnillä, joten näidenkin osalta tarvittava 

tieto saatiin. Kylillä myös asiat kulkivat hyvin ns. puskaradion kautta, joten kattavuus oli todel-

lisuudessa suurempi kuin kierrettyjen kiinteistöjen määrä. 

 

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 jätevesienselvityslomakkeen ja pitää sen tallessa kiinteistöllä 

 asiakas tietää proseduurin kuinka toimitaan, mikäli saneerausta vaaditaan 

 asiakas tietää vaihtoehdot millaisen järjestelmän asetus ja kunnan määräykset 

vaativat 

 

Hankkeen numeraalisiin tavoitteisiin nähden eteni hankkeen toteutus suunnitelman mukaises-

ti. Hankkeen loppuun mennessä oli neuvottu 503 kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Kiinteistökir-

jeitä lähetettiin 985 kpl. Kiinteistönomistajille annettiin aikaa niin paljon kuin sitä on tarvittu, 

eikä neuvonnan laadusta tingitty tehokkuuden kustannuksella. 

 

Yleisneuvonnalla pyrittiin jakamaan oikeaa tietoa yleisellä tasolla isommalle ihmismäärälle. 

Tällä samoin voidaan poistaa epäluuloja ja väärinymmärryksiä joita ihmisillä todettiin olevan 

tähän asiaan liittyen. Yleisneuvonta oli helpointa toteuttaa muutenkin järjestettävän tapahtu-

man yhteydessä, koska pelkän jätevesiasian takia ihmiset eivät oikein tahdo vaivautua tule-

maan tilaisuuksiin. Poikkeuksena oli ne tilaisuudet joiden järjestämiseen tilaus tuli kylä- tai 

asukasyhteisöltä. 
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Koko neuvontapaletilla oli tarkoitus jakaa ihmisille oikeaa tietoa oikeaan aikaan, saada ihmisiä 

motivoitua tekemään tarvittavia saneeraustoimia omilla kiinteistöillään ja näin pitkällä aikavälil-

lä saada positiivisia vaikutuksia vesien kuormituksen vähentymisen ja parantuneen asukas-

viihtyvyyden kautta. Samalla turvataan pohjavesien hyvä laatu jatkossakin. 

 

Saatujen tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että ihmisten tietoisuus asioista on suhteellisen 

hyvä. Pääpaino olisi nyt suunnattava ihmisten motivoimiseen siihen, että järjestelmiä kunnos-

tettaisiin vaatimusten mukaisiksi jo nyt eikä vasta asetuksen määräajan jälkeen. Kiinteistökoh-

taisessa neuvonnassa ihmisten suhtautuminen oli pääosin myönteistä tai erittäin myönteistä.  

 

  

7 NEUVONNAN HAASTEET JA ONNISTUMISET KENTÄLLÄ 
 

Käytännön neuvontatyön yhteydessä koettiin muutamia haasteellisia tilanteita asiakkaiden 

toimesta.  

 

Kaikessa asiakkaille suunnatuissa tiedotteissa painotettiin kiinteistökohtaisen neuvonnan eh-

dotonta vapaaehtoisuutta ja riippumattomuutta. Tästä huolimatta osa negatiivisesti suhtautu-

neista asiakkaista ei peruuta ehdotettua kiinteistökäyntiä, vaan suhtautuu varauksellisesti se-

kä neuvontaan että neuvojaan. Näitä tilanteita kuitenkin neuvonnassa tavattiin suhteellisen 

vähän ja monessa tapauksessa käynnin päätteeksi voitiin todeta, että käynti olikin tarpeen ja 

saadut neuvot olivat arvokkaita. 

 

Kaikissa kiinteistöissä on erilainen tilanne ja erilaiset mahdollisuudet toteuttaa tarvittaessa 

saneeraustoimia. Neuvonta on aina sidottu aikaan, kiinteistöön, veden käyttöön ja kiinteistön 

omistukseen. Kaikki nämä tekijät tulee ottaa neuvonnassa huomioon samoin kuin viranomai-

sen antamissa määräyksissä. Kunhan asiakkaat saadaan neuvonnalla suhtautumaan myön-

teisesti asiaan, he ovat myös motivoituneempia tekemään tarvittavia muutoksia.  

 

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

käytössä olevista kesäasunnoista on vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä nykyisellään ja myös 

suhteellisen vähäisellä käytöllä. Näin ollen tarvittavaa valvontaa määräajan lähestyessä voi-

daan suunnata oikein ja saadaan siten resurssit mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. 

 

Lähes kaikki kiinteistönomistajat, joiden jätevesijärjestelmät eivät vaadi saneerausta, ovat 

olleet iloisesti yllättyneitä tai helpottuneita. Ne ovat myös niitä tilanteita, jotka motivoivat jäte-

vesineuvojaa jatkamaan välillä yksinäistäkin työtään. Neuvonta on aina tarpeen, vaikka se 

tuntuisi kuinka vähäpätöiseltä ja joskus tarpeettomaltakin. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo4-hanke toteutettiin yhteistyössä hankealueen kuntien 

kanssa. Yhteistyö oli luontevaa ja molemmat osapuolet hyötyivät yhteistyöstä. Yhteistyön joh-

dosta Neuvo4-hanke sai kiinteistöjen osoitetietoja käyttöönsä kuntien tärkeiksi neuvonta-

alueiksi luokittelemilta alueilta.  

 

Yhteistyö sujui hyvin myös valvovan viranomaisen kanssa. Ohjausryhmän kokouksissa syntyi 

keskustelua ja hanketta vietiin yhdessä eteenpäin. Yhteenvetona loppukokouksessa todettiin, 

että hanke oli tarpeellinen ja onnistunut.  

 

 

Kouvolassa 31.3.2015



      

           

Kymijoen vesi ja ympäristö ry NEUVO - hajajätevesien neuvontahanke: 
Tapiontie 2C Projektipäällikkö  Jätevesineuvoja    
45160 Kouvola Seija Nissinen  Lauri Sillantie   
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi 050-306 4020 050-367 4000  

 

 

Neuvontakäynnillä tehty arvio jätevesijärjestelmästä 

Jätevesineuvoja:    Kiinteistökäynnin päivämäärä: 

 

Tilanimi  Henkilö, jonka kanssa keskusteltu 

Katuosoite   Postinumero‐ ja toimipaikka 

 

 

Jätevesijärjestelmän  tila on arvioitu neuvonta‐ajankohtana. Ennen  jätevesijärjestelmän kunnostustöiden aloit‐

tamista tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan  lupatarpeen selvittämiseksi. Toimenpidelupaa vaati‐

vien muutostöiden  suunnittelussa  tulee  käyttää  apuna  asiantuntevaa  suunnittelijaa.  Järjestelmää  valittaessa 

kannattaa  laskea  järjestelmän  käyttökuluja  pitkällä  aikavälillä  sekä  selvittää  laitteiston  tarvitseman  hoidon  ja 

huollon määrä. Mitään  tarvikkeita  tai  laitteita ei kannata hankkia ennen  lupapäätöstä.  Lisätietoja paikallisista 

määräyksistä antavat kuntasi viranomaiset. 

 
Loviisan ja Lapinjärven viranomaisten yhteystiedot: 
 
Ympäristönsuojelu 

 
Maija Lehtomäki 

 
040 777 34 60 

 
maija.lehtomaki@loviisa.fi 

 
Rakennusvalvonta 

 
(Toimisto) 

 
040 763 04 24 

 

       

Lisätietoja:  www.neuvohanke.fi 
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Kymijoen vesi ja ympäristö ry Rådgivningsprojektet NEUVO 
Tapiontie 2C Projektchef   Avlopssvattensrådgivare 
45160 Kouvola Seija Nissinen   Lauri Sillantie 
fornamn.eftenamn@vesiensuojelu.fi 050 306 4020  050 367 4000 

Bedömning av systemet för behandling av avloppsvatten (bedömningen 

gjord på rådgivningsbesöket) 

Avloppsvattensrådgivare:    Datum för besöket på fastigheten: 

 

Fastighetens namn  Personen som diskuterade ärendet 

Utdelningsadress   Postnummer och ‐anstalt 

 

 

Systemet uppfyller inte kraven i förordningen (statsrådets förordning 209/2011) 

och det ska förnyas före 15.3.2016. (För saneringen av avloppsvattenssystemet ska du 

anlita behörig planerare som gör upp en plan för saneringen. Du ska också ansöka om åt‐

gärdstillstånd hos den kommunala myndigheten.) 

Rekommendation: 

 

Systemet kräver reparation eller små förbättringar: 

 

 

Systemet är i skick så som det är nu. (Systemets ändamålsenliga funktion förutsät‐

ter gott underhåll i enlighet med bruks‐ och underhållsanvisningarna.) 

 

               Mängden avloppsvatten är för närvarande ringa, systemet kräver inga 

               åtgärder. 

               Befrielse med hänsyn till fastighetsägarens ålder 

Avloppsvattenssystemets tillstånd har bedömts vid tidpunkten för rådgivningen.  Innan sanering av avloppsvat‐

tenssystemet inleds ska du kontakta kommunens byggnadsinspektion för utredning av behovet av tillstånd. Vid 

planeringen av ändringsarbeten  som kräver åtgärdstillstånd  ska en  sakkunnig planerare anlitas. När du väljer 

system lönar det sig att räkna ut brukskostnaderna för systemet på lång sikt och att ta reda på hur mycket sköt‐

sel och service systemet kräver. Det  lönar sig  inte att skaffa några som helst material eller anordningar förrän 

tillståndsbeslutet har fattats. Mer information om de lokala bestämmelserna ger myndigheterna i din kommun.  

 

Kontaktuppgifterna till myndigheterna i Lovisa och Lappträsk: 

Miljövårdsinspektör  Maija Lehtomäki  040 777 34 60  maija.lehtomaki@loviisa.fi 

Byggnadstillsyn   (Kansli)   040 763 04 24 

Ytterligare information: www.neuvohanke.fi 
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