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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2 C
45160 KOUVOLA

2 HANKKEEN NIMI
NEUVO5-hajajätevesien neuvontahanke
Päätös KASELY/1817/2014, 8.5.2015

3 YHTEENVETO HANKKEESTA
NEUVO5-hajajätevesien neuvontahanke toteutettiin pääosin Kouvolan kaupungin pohjavesialueilla kesän 2015 aikana. Neuvontakohteiden ennakkovalinta käyntirajauksineen suunnattiin pohjavesialueille, mutta kaikilla Kouvolan ja myös Iitin haja-asustusalueen jätevesineuvontaa kaipaavilla kiinteistönomistajilla oli kuitenkin mahdollisuus vastaanottaa neuvontaa ottamalla yhteyttä neuvojaan ja kutsumalla neuvoja kiinteistökäynnille tai vierailemalla
toimistolla tai kysymällä neuvoa puhelimitse tai sähköpostitse.
Hanke auttoi toteuttamaan Kouvolan ympäristönsuojelumääräysten vaatimusten mukaisen
jätevedenkäsittelyn toteutumista pohjavesialueilla sekä jakoi tietoa Kouvolan haja-asutuksen kiinteistönomistajille hajajätevesiasetukseen liittyvistä asioista, kuten uudesta siirtymäajasta, asetuksen sisällöstä ja erilaisista jätevesien käsittelymahdollisuuksista.
Hankkeen toteutti Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli
22 860 euroa vuodelle 2015. NEUVO5-hanke keskittyi tarjoamaan mahdollisimman paljon
laadukasta ja huolellista kiinteistökohtaista neuvontaa.
Hankkeen arvio oli, että kiinteistönomistajille suunnattuja kiinteistökirjeitä lähetettäisiin enintään 500 kappaletta kesän 2015 aikana. Arvioitua postitettujen kiinteistökirjeiden lukumäärää ei saavutettu pääosin siksi, että pohjavesialueille sijoittuvien, ei-viemäriverkkoon jo kuuluvien kiinteistöjen lukumäärä oli odotettua pienempi. Lisäksi NEUVO-hanke oli jo aikaisempina vuosina kiertänyt joillakin valituilla pohjavesialueilla. Hankkeen aikana postitettu kiinteistökirjeiden lukumäärä jäi 394:ään. Kiinteistökäyntejä näiden perusteella tehtiin 105 kap-
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paletta ja muita kiinteistökäyntejä, kiinteistönomistajan otettua itse ensin yhteyttä jätevesineuvojaan, 6 kappaletta. Näin ollen kiinteistökäyntejä kesälle 2015 kertyi yhteensä 111 kappaletta.
Hanke toteutui taloudellisesti hyvin: hankkeen vertailuluku oli 149€/kiinteistökäynti.

4 HANKKEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS
4.1 JOHDANTO
Valtioneuvosto hyväksyi 10.3.2011 jätevesiasetuksen, joka määrittelee uudet vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasolle. Uusi asetus tuli voimaan
15.3.2011, ja se kumosi aikaisemman, 1.1.2004 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen
(542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Valtioneuvosto hyväksyi 26.3.2015 asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatkettiin kahdella vuodella päivämäärään 15.3.2018 asti. Lisäaika koskee arviolta noin 120 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä.
Jätevesiasetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Uudet vähimmäisvaatimukset vastaavat aiemman jätevesiasetuksen lievempää vaatimustasoa. Puhdistustasovaatimukset on määritelty orgaaniselle aineelle, fosforille ja typelle. Asetuksen mukaan
talousjätevedet 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 käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten rannoilla ja pohjavesialueilla, kunta voi ympäristönsuojelumääräyksissään edellyttää perusvaatimuksia korkeampaa puhdistustasoa, jonka puhdistustavoitteista asetuksessa on esitetty
ohjeellinen puhdistustaso. Asetuksen vaatimukset koskevat uudisrakentamista välittömästi.
Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on täytettävä asetuksen puhdistusvaatimukset vuoden 2018 maaliskuuhun mennessä. Säädösmuutoksilla kohtuullistettiin jätevesien
käsittelyn tehostamiseksi tarvittavia investointeja, ja lisäksi pyrittiin varmistamaan iäkkäiden
ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien mahdollisuus saada vapautus vaatimuksista. Jätevesien puhdistustasoa koskevien vaatimusten noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Myös
erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat, kuten työttömät ja pitkäaikaissairaat, voivat
saada hakemuksella vapautuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Vapautusta haetaan kunnalta ja se voidaan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan.
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Ympäristöministeriö on todennut, että sopivan jäteveden käsittelyjärjestelmän valinta edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia. Kiinteistönomistajan kannalta tärkeää on ehkäistä
lähiympäristön, kuten pohja- tai kaivoveden, pilaantumista ja muita asuinympäristön hygieniahaittoja. 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. Haja-asutusalueilla kiinteistöjen järjestäytyminen vesiosuuskunniksi on nykyisin verrattain tavallista. Vesiosuuskuntien kautta osa haja-asutusalueen kiinteistöistä pääsee viemäröinnin piiriin. Aikaisemman asetuksen voimassaoloaikana on valtakunnallisesti kuitenkin
arvioitu, että vasta 10–15 % saneeraustarpeesta oli saatettu määräysten mukaiseen kuntoon.
Ympäristöhallinnon tietojen mukaan Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen alueella (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) oli vuonna 2009 noin 40 000 kiinteistöä vesihuoltolaitosten vesijohtoja viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lisäksi Kaakkois-Suomessa oli noin 40 000 vapaaajanasuntoa, jotka ovat pääosin yhteisten viemäriverkostojen ulkopuolella. Valtaosalla hajaasutusalueen kiinteistöistä vesi otetaan pääosin omasta kaivosta ja jätevedet käsitellään
omalla kiinteistöllä ja johdetaan ympäristöön. Jätevesien riittämätön puhdistus voi aiheuttaa
haittaa tiiviisti rakennetuilla alueilla.
On yhä kiinteistönomistajia, jotka ovat epävarmoja nykyisten jätevesijärjestelmiensä toimivuudesta tai siitä, vastaavatko ne asetuksen vaatimuksia. Jätevesiasetus koetaan hämmentäväksi ja monimutkaiseksi. Asukkaalle voi myös tulla yllätyksenä, että omalla kiinteistöllä
kalliita ratkaisuja ei välttämättä tarvitakaan, ja vanhojakin järjestelmiä voidaan usein kunnostaa kustannustehokkaasti asetuksen vaatimuksiin sopiviksi. Lisäksi siirtymäajan pituus
tai siirtymäajan olemassaolo on usein epäselvä. Myös tietoisuus pohjavesiolosuhteista ja
pohjavesialueen rajoista vaihtelee asukkaiden kesken. Voidaan siis todeta, että tarve puolueettomalle neuvonnalle on ollut suuri.
4.2 HANKKEEN TAVOITTEET
NEUVO5-hanke pyrki vastaamaan hajajätevesiasetuksen päätavoitteiden ja vaatimusten toteuttamiseen sekä kansalaisten neuvontatarpeeseen, avustamaan Kouvolan ympäristöviranomaisia haja-asutusalueiden jätevesiin liittyvän neuvonnan toteuttamisessa sekä ympäristön tilan parantamisessa haja-asutusalueilla.
Hankkeen tavoitteet olivat:
 Neuvoa ja opastaa puolueettomasti, parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevia haja-asutusalueen kiinteistöjä jätevesijärjestelmien parantamistarpeissa.
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Tiedottaa käyttökelpoisista hajajätevesien käsittelymahdollisuuksista asetuksen tavoitteet huomioiden.
Tuottaa yhdenmukaista ja rekisteröitävää tietoa Kouvolan pohjavesialueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä.

4.3 HANKKEEN TOTEUTUS
Hankkeeseen sisältyi seuraavaa:
 Neuvonta-alueiksi valittavien pohjavesialueiden rajaaminen tehtiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin ympäristöviranomaisten kanssa.
 Hajajätevesineuvojien kiinteistökäynnit
 Puhelin- ja sähköpostineuvonta
 Kiinteistön omistajien/haltijoiden opastaminen neuvontakäynneillä
 Tietojen rekisteröiminen
Neuvonta-alueet priorisoitiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin ympäristöviranomaisten
kanssa. Ensimmäisiksi neuvottaviksi alueiksi valittiin suojelusuunnitelmien pohjavesialueet
(Tuohikotti, Sippola, Ruhmaanharju, Kaipiainen, Selänpää, Okanniemi, Mettälä ja Utti). Näiden jälkeen neuvottiin edellä mainittujen alueiden lähellä olevat pohjavesialueet (Virtasenharju, Matinkuusenmäki, Huhdasjärvi, Petäjäpostinkangas ja Hartola). Viimeisenä käsiteltiin
muita pohjavesialueita siten, että 1-luokan pohjavesialueet pyrittiin käymään läpi ensin (Korkiakangas, Harjunmäki-Korkiaharju, Multamäki, Vekaranjärvi, Värälä, Paadenkangas-Lintuharju, Karjalankulma-Peräkangas, Enäjärvi, Palanne ja Ronni, Pihtsalmanmäki, Yölamminkangas, Rasinmäki-Kohopää, Näkinahonkangas ja Muhniemi). Neuvottavien alueiden kiinteistöjen listauksista pyrittiin poistamaan jo vesiosuuskuntien viemäriverkkoon kuuluvat kiinteistöt sekä kiinteistöt, jotka oli neuvottu jo aikaisemmin NEUVO-hankkeen aikana.
Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa hyödynnettiin ns. nuohoojatekniikkaa. Kouvolan kaupungin 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 kesäkuun alusta elokuun loppuun asti. Samanaikaisesti asukkaita neuvottiin myös puhelimitse
puhelinajan ollessa jokaisen viikon perjantaina kello kymmenen (10:00) ja kahden (14:00)
välillä. Jätevesiasioihin liittyviin tiedusteluihin vastattiin myös sähköpostitse, ja muutamalle
asukkaalle lähetettiin neuvoja ja opaslehtisiä postitse.
Neuvontakäynnin yhteydessä arvioitiin kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien nykytila, minkä jälkeen tiedot tallennettiin hankkeen tietorekisteriin.
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4.3.1

Työntekijät ja hankkeen hallinto

Hankevastaavana ja jätevesineuvojana toimi FM, geologi Sanna Jattu.
Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry, jonka henkilökunta osallistui tarvittaessa
hankkeen suunnitteluun ja hankkeen vaatimiin hallinto- ja toimistotöihin.
Hankkeella oli koko hankkeen toiminta-ajan toimistotilat Kouvolassa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tiloissa sekä Kouvolan kaupungin tiloissa Tekniikka- ja ympäristötalossa Kuusankoskella. Toimistotilat oli sijoitettu niin, että kiinteistökohtainen neuvonta oli hankealueella
mahdollisimman helposti, tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin järjestettävissä.
4.3.2

Tiedottaminen

Hankkeesta tiedotettiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internetsivujen hankeosiossa sekä
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sivuilla. Lisäksi Kouvolan kaupunki tiedotti jätevesineuvonnasta omilla verkkosivuillaan. Hanketta mainostettiin myös Kouvolan kaupungin Facebook-sivustolla.
Tiedottamisessa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen vesiensuojelu-yhdistysten liitto ry:n tiedotemateriaalia sekä uusinta tietoa jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuudesta. Hankkeesta tehtiin myös oma esite, joka postitettiin kiinteistönomistajille kiinteistökirjeen yhteydessä.
4.3.3

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen budjetti oli 22.860 euroa ja toteuma 23.114,05 euroa. Budjetti ylittyi 254,05 eurolla. Toteutuneet kustannukset vastasivat hankesuunnitelmaa (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Yhteenveto neuvontatoiminnasta vuonna 2015

Toteutuneet kustannukset Neuvo 5
Kustannus
Henkilöstömenot
Neuvoja
Lomakorvaus
Hallinto
Yhteensä
Matkakustannukset
Neuvonnan matkakulut
Junaliput 6.5.2015
Raitiovaunuliput 6.5.2015
Yhteensä

Osuus %

15 583,71
1 119,48
2 388,06
19 091,25

83,5

2 047,46
62,30
6,00
2 115,76

9,2

Ostopalvelut
ATK‐kulut

63,17

Yhteensä

63,17

Vuokrat
Tilavuokrat
Yhteensä

0,00

Posti‐ ja puhelinmaksut
Puhelin
Postimaksut
Yhteensä

83,65
332,92
416,57

Tarvikkeet ja tavarat
Kopiot ja tulosteet
Toimistotarvikkeet
Tiskirätit
Liivi

424,71
107,31
837,00
58,28

Yhteensä

0,3

1,8

1 427,30

6,2

Hanke yhteensä:

23 114,05

101,1

Myönnetty

22 860,00
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4.3.4

Raportointi ja seuranta

Hankkeesta laadittiin loppuraportti, jossa esitellään kesän 2015 neuvonnan tulokset.
4.4 YHTEISTYÖKUMPPANIT
Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan viranhaltijat, joiden kanssa yhteydenpito oli tiivistä. Hankkeen alussa pidettiin
aloituspalavereja, joissa oli paikalla ympäristö- ja paikkatietopalveluiden sekä rakennusvalvonnan viranhaltijoita. Palavereissa käytiin läpi NEUVO5-hankkeen tarkoitus ja käytettävät
menetelmät sekä sovittiin neuvottavien pohjavesialueiden priorisoinnista, kiinteistöjen osoitetietojen toimittamisesta, käytiin läpi alueiden erityispiirteet, kerättiin viranomaisten yhteystiedot ja sovittiin neuvonnan käytännön järjestelyistä, kuten aikatauluista. Lisäksi käytiin läpi
Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja niiden soveltaminen. Näin neuvonta
räätälöitiin erityisesti pohjavesialueiden asukkaita parhaiten palvelevaksi.
4.5 TULOKSET JA VAIKUTUKSET
Aikaisemmista NEUVO-hankkeista opittiin, että kiinteistökäyntejä arvostetaan enemmän
kuin niin sanottuja yleisneuvontatilaisuuksia. Tästä ja rajallisista resursseista johtuen hanke
ei kesällä 2015 osallistunut tapahtumiin eikä järjestänyt jätevesi-iltoja, vaan keskittyi tarjoamaan laadukasta ja huolellista kiinteistökohtaista neuvontaa.

4.5.1

Kiinteistökohtainen neuvonta

Neuvontakausi päästiin aloittamaan heti kesäkuun alussa. Toukokuu kului Kouvolan kaupungin toimittamien osoitetietojen käsittelyyn haluttuun muotoon sekä kiinteistökäyntilomakkeiden ja rekistereiden saattamiseen ajan tasalle.
Hanke toteutettiin vaiheissa siten, että ensimmäisiksi (Vaihe 1) neuvottaviksi alueiksi valittiin
suojelusuunnitelmien pohjavesialueet (Tuohikotti, Sippola, Ruhmaanharju, Kaipiainen, Selänpää, Okanniemi, Mettälä ja Utti). Näiden jälkeen (Vaihe 2) neuvottiin edellä mainittujen
alueiden lähellä olevat pohjavesialueet (Virtasenharju, Matinkuusenmäki, Huhdasjärvi, Petäjäpostinkangas ja Hartola). Viimeisenä (Vaihe 3) käsiteltiin muita pohjavesialueita siten,
että 1-luokan pohjavesialueet pyrittiin käymään läpi ensin (Korkiakangas, Harjunmäki-Korkiaharju, Multamäki, Vekaranjärvi, Värälä, Paadenkangas-Lintuharju, Karjalankulma-Peräkangas, Enäjärvi, Palanne ja Ronni, Pihtsalmanmäki, Yölamminkangas, Rasinmäki-Kohopää, Näkinahonkangas ja Muhniemi).
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Hankkeen aikana kirjeitä postitettiin yhteensä 394 kappaletta (Taulukko 2). Kiinteistökäynti
toteutui kirjeiden perusteella 105 kiinteistöllä, ja 99 kiinteistönomistajaa sai neuvontaa puhelimitse. Kirjeiden perusteella tavoitettiin joko kiinteistökäynnillä tai puhelimitse siis 51,8 %
halutuista kiinteistönomistajista. 27,9 % kiinteistönomistajista peruutti käynnin joko kokien
sen tarpeettomaksi järjestelmän riittävän kunnon vuoksi tai syystä, että ehdotettu aika ei
sopinut asiakkaan aikatauluihin. Käyntejä saatettiin perua myös, koska kyseinen kiinteistö
kuului vähäisen vedenkäytön piiriin. Edellä mainitut tapaukset merkittiin yleensä puhelinneuvotuiksi, koska puhelun aikana käytiin useimmiten läpi kiinteistön kuivakäymälä-, kompostija vesiasiat ja informoitiin asukasta pohjavesialueen olemassaolosta.
Hankkeen aikana päätavoite oli kiinteistökohtaisten neuvontojen toteuttaminen siten, että
saavutettaisiin mahdollisimman hyvä tulos sekä neuvottujen kiinteistöjen määrän että neuvonnan laadun suhteen.
Hankkeen arvio oli, että kiinteistönomistajille suunnattuja kiinteistökirjeitä lähetettäisiin enintään 500 kappaletta kesän 2015 aikana. Taulukossa 2 esitettyjen käyntien lisäksi muutamien kiinteistönomistajien kanssa on keskusteltu myös heidän muista kiinteistöistään. Muita,
kiinteistön omistajan omasta yhteydenotosta seuranneita kiinteistökäyntejä tehtiin kuusi
kappaletta, joista yksi sijoittui Iittiin. Muita kuin ennakkovalittuihin ja kiinteistökirjeillä lähestyttyihin kiinteistöihin liittyviä puhelin- ja sähköpostineuvontoja annettiin kuusi kertaa.
Kouvolan kaupungilta saaduissa osoitetiedoissa oli paikoin merkittävän paljon virheellisiä
tietoja. Esimerkiksi listaukset Selänpään ja Hartolan vesiosuuskuntiin kuuluvista kiinteistöistä olivat melko puutteelliset, mikä johti useiden turhien kiinteistökirjeiden lähettämiseen.
Kiinteistönomistajatiedoissa oli myös jonkin verran vanhoja omistajatietoja sekä muutama
kiinteistö, jonka rakennusta ei enää ole olemassa.

Taulukko 2. Yhteenveto neuvontatoiminnasta vuonna 2015
KI= Kiinteistökirjeet

KI

PE

PN

EP

KK

Virhe tiedoissa

Vaihe 1

198

58

55

24

53

63

PN= Puhelinneuvonta

Vaihe 2

71

10

8

7

17

37

EP= Ei paikalla

Vaihe 3

125

42

36

17

35

31

KK= Toteutunut kiinteistökäynti

Yhteensä:

394

110

99

48

105

131

PE= Ajan peruneet

Virhe tiedoissa= Esim. vanha omistaja,
väärä osoite, kiinteistö kuuluu
viemäriverkostoon tms.

Kuvassa 1 esitetään neuvontakäyntien jakautuminen eri käyttötarkoitusten kiinteistöjen välillä siten, että eniten käyntejä ohjautui vakituisille asunnoille (64 kpl). Vapaa-ajan asuntoja
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neuvottiin 39 kappaletta. Muita kiinteistöjä (urheilukenttä, puutarhapalsta, ”tallitupa”, remonttikohde ja ulkosauna) osui neuvottaviksi viisi kappaletta. Tyhjillään tai ei käytössä oli kolme
kappaletta neuvonnan kiinteistöistä.

Kuva 1. Kiinteistökäyntien jakautuminen eri käyttötarkoitusten kiinteistöjen välillä

Kiinteistökäynnillä selvitettiin kiinteistön nykyisen jätevesienkäsittelyjärjestelmän tila ja
kunto. Taulukossa 3 esitetään kiinteistökäynneillä tavoitettujen sekä vakituisten että vapaaajan asuntojen saneeraustarve sekä nykyinen käsittelyjärjestelmä. Vakituisilla asunnoilla saneerausta vaati yhteensä 32 kiinteistöä, ja vastaava luku vapaa-ajan asunnoilla oli kaksi
kiinteistöä. Nykyiset vaatimukset täyttäviksi jätevesienkäsittelyjärjestelmiksi todettiin 25 vakituisen kiinteistön järjestelmää. Toimivia, jätevesiasetuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä vapaa-ajan asunnoilta löytyi 13 kappaletta. Vähäisen vedenkäytön kiinteistöihin lukeutui vakituisista asunnoista kaksi kappaletta, kun vapaa-ajan asuntojen osalta
niitä kirjattiin 20 kiinteistöä.
Yleisin, vaatimukset täyttävä järjestelmä vakituisilla asunnoilla oli maaperäkäsittely (3 saostuskaivoa ja joko asianmukainen maasuodatus- tai imeytyskenttä). Toiseksi yleisin, toimiva
järjestelmä oli kaksoisviemäröinti. Kolmanneksi yleisin metodi oli johtaa kaikki kiinteistön jätevedet umpisäiliöön.
Vapaa-ajan asunnoista suurin osa (20 kpl) oli niin sanottuja vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä (ei vesikäymälää, pesukoneita eikä lämminvesivaraajaa), joiden jätevesien käsittelyyn
riittää yksinkertaisimmillaan imeytyskaivo tai kivipesä. Runsaamman vedenkäytön vapaaajan asunnoilla yleisin tapa käsitellä vapaa-ajan asunnon jätevesiä oli kaksoisviemäröinti (9
kpl).
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Taulukko 3. Yhteenveto neuvottujen kiinteistöjen saneeraustarpeesta sekä käytössä olevista jätevesijärjestelmistä (Taulukkopohjan laatinut Suomen ympäristökeskus)

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta
Yhteenvetopohja kiinteistöjen nykyisistä jätevesijärjestelmistä
Järjestelmä, jossa kaikki jätevedet käsitellään yhdessä (sis. vesi‐wc)
Vakituinen Vapaa‐ajan asutus
KPL
KPL
kiinteistöjä kiinteistöjä
Saostussäiliö (1, 2 tai 3‐osastoinen), joiden jälkeen ei muuta käsittelyä
9
0
Muu (järjestelmä joka ei ole riittävä)
19
1
Järjestelmä riittämätön ‐ yhteensä
28
1
Vanha maaperäkäsittely
0
0
Muu (pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu)
1
0
Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu ‐ yhteensä
1
0
Toimiva ja riittävä maaperäkäsittely
10
1
Toimiva ja riittävä laitepuhdistamo
1
0
Kaikki jätevedet umpisäiliöön
8
1
Muu (järjestelmä kunnossa)
0
0
Järjestelmä kunnossa ‐ yhteensä
19
2
Neuvottuja kiinteistöjä
51
3
Ikävapautettujen kiinteistöjen määrä
3
0
Yhteensä
51
3

Järjestelmä, jossa wc‐vedet ja muut jätevedet käsitellään erikseen
tai wc‐vesiä ei ole

Vakituinen Vapaa‐ajan asutus
KPL
KPL
kiinteistöjä kiinteistöjä
Järjestelmä riittämätön ‐ yhteensä
4
1
Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu ‐ yhteensä
0
4
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely
5
6
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo (harmaavesisuodatin)
0
2
Umpisäiliö + muu riittävä käsittely
0
1
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely
1
1
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo (harmaavesisuodatin)
0
1
Kuivakäymälä + muu riittävä käsittely
0
0
Muu (järjestelmä kunnossa)
0
0
Järjestelmä kunnossa ‐ yhteensä
6
11
Jäteveden määrä vähäinen ‐ yhteensä
1
20
Neuvottuja kiinteistöjä
13
36
Ikävapautetut kiinteistöt
2
0
Yhteensä
13
36

Jokaisessa saneerausta vaativassa kohteessa asiakkaalle ehdotettiin jotakin mahdollisista
järjestelmävaihtoehdoista (Kuvat 2 ja 3). ”Kiinteistö ei vaadi toimenpiteitä”, oli lopputulos,
johon päädyttiin vakituisten asuntojen kohdalla hankkeen aikana 31 kertaa (Kuva 2). Itse
toimenpiteistä eniten suositeltiin maaperäkäsittelyä (11 kpl). Toiseksi eniten toimenpiteeksi

10

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

ehdotettiin kaikkien kiinteistön jätevesien johtamista umpisäiliöön (10 kpl). Kolmanneksi suosituin korjausehdotus oli liittyminen paikallisen osuuskunnan jätevesiviemäriin (5 kpl).
Useissa tapauksissa asukas itse oli jo harkinnut viemäriverkostoon liittymistä.

Yht. 63 kiinteistöä

Kuva 2. Ehdotettu toimenpide vakituisilla asunnoilla hankkeen aikana

Vapaa-ajan asunnoista 32 tapauksessa tultiin loppupäätelmään, jossa toimenpiteille ei ollut
tarvetta (Kuva 3). Itse toimenpiteistä yleisimmin suositeltiin kuivakäymälää ja harmaavesikäsittelyä (5 kpl) ja niin ikään yhtä paljon umpisäiliötä, johon johdetaan kaikki kiinteistön
pesuvedet.
Ehdotettujen menetelmien jakautumiseen vaikutti NEUVO5-hankkeen luonne pohjavesialueille suuntautuvana neuvontana. Näin ollen erityisesti pohjavesien muodostumisalueella soveltuvien jätevesienkäsittelyjärjestelmien valikoima on rajallinen johtuen ympäristönsuojelumääräyksissä pohjavesialueille annetuista tiukemmista puhdistusvaatimuksista.
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Kuva 3. Ehdotettu toimenpide vapaa-ajan asunnoilla hankkeen aikana

4.5.2

Yleisneuvonta ja priorisointi

Hankkeen alussa sovittiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvojien kanssa, että näin
pienessä hankkeessa hankehallinto sekä erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen jätetään mahdollisimman pieneksi, jotta hankkeen kaikki varat voidaan osoittaa suoraan kiinteistökohtaiseen neuvontatyöhön. Hankkeen alussa oli kiire käynnistää neuvontatyö ja hankevastaavan
työpanos osoitettiin lähes kokonaan kiinteistökäyntien nopeaksi aloittamiseksi pohjavesi- ja
ranta-alueille. Yhdistyksellä oli tukenaan monivuotinen kokemus hajajätevesien neuvontatyöstä. Priorisoinnin seurauksena hankkeelle ei keväällä perustettu erillistä ohjausryhmää
eikä hanke osallistunut valtakunnalliseen jätevesiviikkoon. Hankkeen alkaessa hankevastaava kuitenkin osallistui Suomen ympäristökeskuksen neuvontakoulutukseen ja hankkeen
päätyttyä hän piti alan opiskelijoille Kouvolan seudun ammattiopistossa oppitunnin hajajätevesien hallinnasta ja neuvontatyöstään.
Varsinaisen neuvonnan tueksi, ohjaamaan puheluita ja muita aikaa ja keskittymistä vaativia
yhteydenottoja pois kiireisiltä kenttä- ja kiinteistökäyntipäiviltä, perustettiin jätevesineuvojan
tapaamis- ja puhelinaikapäivä. Jokaisen viikon perjantaina jätevesineuvoja oli tavattavissa
toimistollaan Tekniikka- ja ympäristötalolla ja tavoittavissa puhelimitse kello kymmenen
(10:00) ja kahden (14:00) välillä. Yleistä sähköposti- ja puhelinneuvontaa annettiin hankkeen
aikana kuusi kertaa.
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TALOUDEN TARKASTELU

Hankkeen tuloksellisuus on laskettu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskentakaavalla, jossa yleisötilaisuuksien (x) painotus on 1/10 kiinteistökäynnin (z) painotuksesta ja
puhelin- ja sähköpostineuvonnan (y) painotus 4/10.

∗ 0,1

∗ 0,4

Koko hankkeen aikana raportoitiin 111 kiinteistökäyntiä. Puhelin- ja sähköpostineuvontaa
annettiin yhteensä 105 henkilölle. Näillä luvuilla pitkän hankkeen vertailuluvuksi saadaan
149. Luku kertoo yhden kiinteistökäynnin hinnan hankkeen aikana. Lyhyiden vastaavien
neuvontahankkeiden vertailuluvut ovat vaihdelleet 109,5–225,4 välillä.

0 ∗ 0,1

6

22 860
105 ∗ 0,4

111

149€/

ö ä

HANKKEEN TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Hankkeessa hyödynnettiin nuohoojatekniikkaa, jossa kiinteistönomistajille lähetettiin kohdennettu kirje ennen neuvontakäyntiä. Kiinteistökirjeitä lähetettiin yhteensä 394 kappaletta.
Kiinteistökäynnillä arvioitiin pääsääntöisesti pohjavesialueille rajattujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmää suhteessa Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin ja
jätevesiasetukseen sekä annettiin ehdotus kiinteistölle sopivasta jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Vaihtoehdot asianmukaiseen jätevesien käsittelyyn valittiin mahdollisuuksien mukaan yhdessä kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, jotta ehdotettu ja suositeltu menetelmä vastaisi asiakkaan tarpeita ja olisi mahdollisimman paljon asiakkaan etujen mukainen.
Tällä tähdättiin siihen, että neuvottava henkilö olisi tyytyväinen neuvoihin ja motivoituisi tekemään tarvittavia saneeraustoimia. Kiinteistökohtaisen neuvonnan tarkoitus oli myös poistaa mahdollisia epäluuloja ja väärinkäsityksiä jätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista. Puhelinneuvonnalla saavutetut asiakkaat saivat samat neuvot kuin kiinteistökäynnillä tavoitetut, joten puhelimitse neuvottujen kiinteistöjen omistajienkin voidaan katsoa saaneen tarpeellista tietoa jätevesien oikeaoppisesta käsittelystä. Lisäksi maaseudun kyläyhteisöissä
tieto kulkee tehokkaasti myös niin sanotun puskaradion kautta, joten neuvonnan kattavuuden voidaan todellisuudessa olettaa olevan suurempi kuin kierrettyjen ja puhelimitse neuvottujen kiinteistöjen lukumäärä.
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Neuvonnan, sekä kiinteistökäyntien että puhelinneuvonnan tavoitteena oli, että jokainen
neuvottu
 asiakas tietää, täyttääkö hänen kiinteistönsä jätevesien käsittely asetuksen vaatimukset ja kunnan määräykset
 asiakas täyttää jätevesiselvityslomakkeen ja pitää sen tallessa kiinteistöllä
 asiakas tietää toimintatavat ja proseduurit, mikäli saneerausta vaaditaan
 asiakas on tietoinen asetuksen ja Kouvolan kaupungin määräysten sekä vaatimista
että hyväksymistä eri jätevedenkäsittelyvaihtoehdoista.
Hankkeen toteutus eteni suunnitelman mukaisesti, vaikkakin kiinteistökirjeitä lähetettiin ennalta arvioitua vähemmän. Hankkeen loppuun mennessä oli neuvottu 111 kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Kiinteistökirjeitä lähetettiin 394 kappaletta. Yksittäiselle kiinteistökäynnille
budjetoitiin riittävästi aikaa, eikä neuvonnan laadusta tingitty tehokkuuden kustannuksella.
Huomioonotettavaa on, että herkkien alueiden, kuten pohjavesialueet neuvonta vie usein
ajallisesti enemmän aikaa kuin niin sanottujen ei-herkkien alueiden neuvonta. Tämä on
syytä ottaa huomioon neuvontoja aikataulutettaessa.
Neuvonnan tarkoitus oli jakaa oikeaa tietoa oikeaan aikaan, saada asukkaat motivoitumaan
tarvittaviin saneeraustoimiin omilla kiinteistöillään ja täten pitkällä aikavälillä saada positiivisia vaikutuksia vesien kuormituksen vähentymisen ja parantuneen asukasviihtyvyyden
kautta. Samalla turvattaisiin pohjavesien hyvä laatu jatkossakin.
Kentällä saatujen kokemusten perusteella vaikuttaisi siltä, että ihmisten tietoisuus jätevesien
käsittelyä koskevista asioista alkaa Kouvolassa olla suhteellisen hyvällä mallilla. Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa ihmisten suhtautuminen oli pääosin myönteistä tai erittäin myönteistä. Rannoilla ja pohjavesialueilla jätevesien puhdistustarve oli useimmiten helppoa perustella. Erityisesti mökkiasukkaat haluavat pitää rannoistaan ja vesistöistään hyvää huolta.
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NEUVONNAN HAASTEET JA ONNISTUMISET KENTÄLLÄ

Kaikessa asiakkaille suunnatuissa tiedotteissa painotettiin kiinteistökohtaisen neuvonnan
ehdotonta vapaaehtoisuutta ja riippumattomuutta. Silti neuvontatyössä koettiin silloin tällöin
asiakkaan aiheuttamia haasteellisia tilanteita. Osa negatiivisesti suhtautuneista asiakkaista
ei peruuttanut ehdotettua kiinteistökäyntiä, vaan suhtautui varauksellisesti sekä neuvontaan
että neuvojaan. Näitä tilanteita kuitenkin neuvonnassa tavattiin erittäin vähän, ja monessa
tapauksessa käynnin päätteeksi voitiin todeta, että käynti olikin tarpeen ja saadut neuvot
olivat arvokkaita.
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Kiinteistöt asukkaineen ovat ainutlaatuisia, ja mahdollisuudet toteuttaa tarvittaessa saneeraustoimia erilaisia. Neuvonta on aina sidottu aikaan, kiinteistöön, veden käyttöön ja kiinteistön omistukseen. Kaikki nämä tekijät tulee ottaa neuvonnassa huomioon, samoin kuin
viranomaisen antamissa määräyksissä. Kun asukkaat saadaan neuvonnan avulla suhtautumaan jätevesien käsittelyyn myönteisesti, ovat he myös mahdollisesti motivoituneempia 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
käyttöön. Vuoden 2015 aikana kiinteistönomistajilta myös kysyttiin lupaa tietojen luovuttamiseen kaupungin viranomaisten käyttöön.
Lähes kaikki kiinteistönomistajat, joiden jätevesijärjestelmät eivät vaadi saneerausta, ovat
olleet iloisesti yllättyneitä tai helpottuneita. Hankkeen aikana tavattiin myös asukkaita, jotka
halusivat ottaa neuvontakäynnin vastaan, vaikka tiesivätkin oman järjestelmänsä olevan
kunnossa ja toimiva. Nämä asukkaat halusivat usein keskustella ympäristönsä ja lähivesistöjensä tilasta muutoin ja kuulla uutisia jätevesiasetuksen etenemisestä ja mahdollisesti varmistua siitä, että heidän järjestelmänsä täyttää vaatimukset tulevaisuudessakin.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo-hanke toteutettiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin
kanssa. Yhteistyö oli luontevaa, ja molemmat osapuolet hyötyivät yhteistyöstä. Yhteistyön
johdosta NEUVO5-hanke sai kiinteistöjen osoitetietoja käyttöönsä kuntien tärkeiksi neuvonta-alueiksi luokittelemilta alueilta sekä tukea neuvonnan suorittamiseen.
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Kouvola 23.9.2015
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LIITE 1

Karttakuvassa on esitetty pohjavesialueet punaisella rajattuina alueina. Kouvolan kaupungin
pohjavesialueet, joille tarjottiin jätevesineuvonta NEUVO5-hankkeen aikana, on nimetty ja
rajattu vihreällä värillä.

