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HANKKEEN NIMI

Neuvo Päijät-Häme 2018

3

YHTEENVETO HANKKEESTA

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hallinnoima Neuvo Päijät-Häme 2018 -hajajätevesien neuvontahanke keskittyi Neuvo Päijät-Häme 2017 -hankkeen tavoin yleisneuvonnan tarjoamiseen Lahden, Orimattilan, Hollolan, Heinolan, Asikkalan, Padasjoen, Sysmän ja Hartolan
alueilla. Hanke liittyi yhdistyksen aikaisempiin, vuosina 2011–2017 toteutettuihin Neuvohankkeisiin, joiden toiminta-alueita ovat olleet Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnan
alueet, Etelä-Karjalasta Suomenniemen ja Luumäen alueet sekä Loviisan ja Lapinjärven
alueet.
Hankkeen tavoitteena oli tarjota viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevien haja-asutusalueiden
kiinteistönomistajille puolueetonta jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä jakaa tietoa hajajätevesilainsäädäntöön liittyvistä vaatimuksista. Hankkeen toiminta-aikana
(1.3.2018–31.1.2019) neuvontaa tarjottiin Jätevesineuvola-palvelun kautta puhelimitse,
sähköpostitse, toimistovastaanotolla sekä erilaisissa yleisötapahtumissa. Hankkeen tavoitteena oli osallistua vähintään 9 erilaiseen yleisötapahtumaan, joiden kautta tavoitettaisiin
vähintään 250 henkilöä. Hanke tarjosi myös kiinteistönomistajille mahdollisuutta kiinteistökäyntiin, jolloin jätevesineuvoja arvioi paikan päällä kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän
saneeraustarpeen sekä antoi lisätietoa jätevesienkäsittelystä.
Neuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin edellisvuotisten hankkeiden kokemuksia ja kerättyjä tietoja muun muassa tapahtumaneuvonnan osalta sekä muistutta-
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malla postikortitse kiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmä oli saanut ”vaatii saneerausta” -arvion aikaisempien hankkeiden kiinteistökäyntitietojen perusteella. Hankkeen tarjoamista
palveluista sekä hajajätevesilainsäädännön vaatimuksista pyrittiin tiedottamaan mahdollisimman monipuolisesti hyödyntämällä niin sähköistä kanavaa kuin myös painettuja medioita.
Jätevesineuvontaa tarjottiin yhteensä 14 erilaisessa tapahtumassa ja neuvontapisteessä,
joiden avulla tavoitettiin yhteensä 252 henkilöä. Jätevesineuvola-palvelun kautta hankkeeseen otti yhteyttä 76 kiinteistönomistajaa. Heinäkuussa 2018 toteutettiin muutamia kiinteistökäyntejä Asikkalan Salonsaaren alueella Eetunpohjan Vesienhoitoyhdistys ry:n ja Salonsaaren kiinteistönomistajien toiveesta. Yhteensä kiinteistökäyntejä hankkeen toiminnan aikana tehtiin 18 kappaletta. Lisäksi hanke toimitti kohdennettuja tiedotuskirjeitä Heinolan
pohjavesialueiden sekä Orimattilan ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistönomistajille. Hanke
lähetti myös muistuttelupostikortit hankkeen toiminta-alueen kiinteistönomistajille, joiden
kiinteistöjen jätevesijärjestelmät olivat saaneet aikaisemmin toteutettujen kiinteistökäyntien
aikana ”vaatii saneerausta”- arvion. Hanke osoittautui edellisvuotisten hankkeiden tavoin
tarpeelliseksi ja asukkaille melko tutuksi tulleeksi lisääntyneiden neuvontamäärien ja myönteisen suhtautumisen johdosta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui yhteensä
44 156,29 euroa.
Hanke toimi yhteistyössä ja jakoi kokemuksia hankevalvojana toimivan Hämeen ELY-keskuksen, Päijät-Hämeen kuntien, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa.

4
4.1

HANKKEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS
JOHDANTO

Uudistettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) astui voimaan huhtikuussa 2017 samanaikaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014) muutoksen (19/2017) kanssa. Uudistettu hajajätevesilainsäädäntö toi
muutoksia jätevesienkäsittelyn puhdistusvaatimusten täyttämisen määräaikaan, joka on nyt
sidoksissa kiinteistön sijaintiin. Lainsäädäntö velvoittaa kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin etäisyydellä vesilain mukaisesta vesistöstä tai merestä,
kunnostamaan puutteellisesti toimivan jätevedenkäsittelyjärjestelmän 31.10.2019 mennessä. Velvoite ei koske kiinteistöjä, jotka ovat saaneet rakennusluvan vuonna 2004 tai sen
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jälkeen. Automaattisen vapautuksen käsittelyn tehostamisesta saavat vakituisessa käytössä olevat asuinkiinteistöt, joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Ikävapautuksesta huolimatta jätevesien käsittely on järjestettävä ympäristöä ja terveyttä vaarantamatta.
Vähävetisillä kiinteistöillä, joissa on käytössä esimerkiksi vain kantovesi ja kuivakäymälä,
eivät kuulu hajajätevesilainsäädännön piiriin. Näillä kiinteistöillä jätevesien vähäisyyden ei
katsota vaarantavan ympäristöä tai vesistöjä, jolloin ne voidaan johtaa hallitusti maaperään.
Kiinteistön vähävetisyys arvioidaan tapauskohtaisesti huomioiden kiinteistön varustelutaso
sekä käyttöaste. Suoraan vesistöihin vähäisiäkään pesuvesiä ei saa johtaa.
Määräajan piirissä olevien kiinteistöjen omistajat voivat hakea poikkeusta jätevesijärjestelmän saneerauksesta kunnalta, mikäli ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää hyvin vähäisenä tai käsittelyjärjestelmän tehostaminen muodostuisi kohtuuttomaksi teknisen
vaativuuden sekä korkeiden kustannusten vuoksi. Luonnollisesti poikkeusta voi hakea myös
jos kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella. Kaikilla viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla laadittuna selvitys kiinteistön
jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Velvollisuus jätevesien käsittelyn selvityksestä ja järjestelmän asianmukaisen käytön ja huollon ohjeista koskee myös
vähävetisiä sekä ikävapautettuja kiinteistöjä.
Niin sanotuilla kuivan maan kiinteistöillä ei ole hajajätevesilainsäädännön edellyttämää määräaikaa jätevesijärjestelmän kuntoon saattamiselle vaan puutteellinen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa luvanvaraisen remontin tai rakentamisen yhteydessä. Tällaisia kiinteistöllä
tehtäviä töitä ovat vesikäymälän rakentaminen, vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat luvanvaraiset korjaus- ja muutostyöt sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevat rakennuslupaa vaativat korjaus- ja muutostyöt.
Jätevesienkäsittelyä haja-asutusalueella ohjaavat ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen lisäksi vesihuoltolaki (mm. liittämisvelvollisuus ja vesihuollon järjestämisvastuu),
maankäyttö- ja rakennuslaki (rakentamista koskevat luvat ja ilmoitukset sekä rakentamisen
valvonta), jätehuollon määräykset sekä kuntakohtaiset määräykset kuten ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys. Kunta voi antaa ankarampia vaatimuksia jätevesien puhdistustasolle ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet.
Hajajätevesilainsäädännön toimeenpanossa edellytetään asiantuntevan neuvonnan järjestämistä haja-asutusalueen asukkaille ja mökkiläisille, sillä järjestelmän kunnostaminen ei
aina edellytä koko järjestelmän uusimista, vaan järjestelmä voidaan kunnostaa pienillä toimenpiteillä vaatimusten mukaisiksi. Puolueettoman neuvontatyön avulla aktivoidaan määräajan piirissä olevia kiinteistönomistajia ryhtymään toimenpiteisiin sekä välitetään hajajätevesisäädöksiin, paikallisiin vaatimuksiin ja ympäristön- ja vesiensuojeluun liittyvää tietoa
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asukkaille ja mökkiläisille. Neuvonta myös tukee kiinteistönomistajia opastamalla järjestelmän oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon.
4.2

HANKKEEN TAVOITTEET

Neuvo Päijät-Häme 2018 -hankkeen tavoitteena oli tarjota hankkeen toiminta-alueella ajantasaista ja puolueetonta jätevesineuvontaa viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Jätevesineuvonnan avulla pyrittiin jakamaan kiinteistönomistajille tietoa
hajajätevesiin liittyvistä valtakunnallisista sekä paikallisista säädöksistä ja vaatimuksista.
Kiinteistönomistajia pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman tehokkaasti osallistumalla erilaisiin alueella järjestettäviin yleisötapahtumiin, järjestämällä tarvittaessa yksittäisiä neuvontapisteitä sekä tarjoamalla puhelin-, sähköposti- ja toimistoneuvontaa Jätevesineuvola-palvelun kautta. Jätevesineuvolan kautta tarjottiin kiinteistönomistajille myös mahdollisuutta jätevesineuvojan tekemään kiinteistökäyntiin. Tapahtumaneuvonnan tavoitteena oli osallistua 9
erilaiseen yleisötapahtumaan, joiden kautta tavoitettaisiin vähintään 250 henkilöä. Lisäksi
hanke pyrki välittämään haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyyn liittyvää tietoa sopiviksi katsottujen kanavien ja yhteistyötahojen kautta.
Hankkeen tavoitteet olivat:
-

-

neuvoa ja opastaa yleisötilaisuuksissa puolueettomasti, parhaaseen käytettävissä
olevaan tietoon perustuen viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia jätevesijärjestelmien parantamistarpeissa,
tarjota neuvontaa jätevesien käsittelystä herkillä alueilla sijaitseville haja-asutusalueen kiinteistöille,
tiedottaa käyttökelpoisista ja asianmukaisista hajajätevesien käsittelymahdollisuuksista hajajätevesilainsäädännön tavoitteet huomioiden,
auttaa yhdenmukaistamaan hankealueen kuntien määräyksiä hajajätevesien käsittelyvaatimusten osalta,
kannustaa ihmisiä omalla toiminnallaan pitämään huolta lähivesistöjen ja pohjavesien puhtaana säilymisestä ja
tuottaa jätevesi-informaatiota kuvina ja teksteinä ja siten jakaa tietoutta ja motivoida
hankealueen asukkaita jätevesien käsittelyn tärkeydestä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tehdä yhteistyötä Asikkalassa toimivan Eetunpohjan Vesienhoitoyhdistys ry:n kanssa jätevesitietouden levittämisessä Salonsaaren mökkiläisille ja
asukkaille. Hanke myös aikoi hyödyntää aikaisempien Neuvo-hankkeiden kokemuksia
sekä laajojen kiinteistökohtaisten käyntien ohessa rekisteröityjä tietoja.
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4.3

HANKKEEN TOTEUTUS

Neuvo Päijät-Häme 2018 -hankkeen toiminta-aika oli 1.3.2018–31.01.2019. Jätevesineuvonnan aktiivinen tarjoaminen päätettiin 21.12.2018 ja hankkeen loppuaika käytettiin hankkeen raportointiin. Neuvontahankkeiden alkamisesta tiedotettiin valtakunnallisesti ympäristöministeriön koordinoiman jätevesiviikon aikana, jota vietettiin 16.–22.4.2018 välisenä aikana. Hanke välitti myös kaikille hankealueen kunnille sähköpostitse tietoa neuvonnan tarjoamisesta sekä hankemainokset, jotka kunnat pystyivät julkaisemaan omilla internet-sivuillaan.
4.3.1

Hankeen rahoitus ja kulut

Hanketta rahoitti Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeelle myönnetty
avustussumma oli 44 727,31 €. Hankkeen kustannusarvio toteutui odotusten mukaisesti ja
kokonaisbudjetista oli hankkeen loppuun mennessä käytetty 99 %. Suurimmat kustannukset
muodostuivat hankkeen henkilöstö- ja matkakuluista.
Jätevesineuvojalle ostettiin 50 % rahoitusosuudella tietokone tehokkaan neuvonnan ja tiedonvaihdon varmistamiseksi.
4.3.2

Hankkeen hallinto ja työntekijät

Neuvo Päijät-Häme 2018 -hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kymijoen vesi
ja ympäristö ry:n henkilökunta osallistui tarvittaessa hankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen
sekä ohjausryhmätyöskentelyyn ja hankkeen vaatimiin hallinto- ja toimistotöihin.
Hankkeen projektipäälliköksi palkattiin ympäristötekniikan insinööri (AMK) Johanna Tuomainen. Lisäksi kahden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen palkattiin 5. vuoden ympäristötekniikan DI-opiskelija Markus Hakkarainen. Energia- ja ympäristötekniikan insinööri
(AMK) Satu Kunnas rekrytoitiin avustamaan neuvontatyössä hankkeen loppuajaksi. Tuomainen sekä jätevesineuvojat osallistuivat ympäristöhallinnon järjestämään hajajätevesien
neuvontakoulutukseen ylläpitääkseen hajajätevesiin liittyvää lainsäädäntö- ja tekniikkatuntemusta. Projektipäällikön osalta hankkeen työllistävä vaikutus oli noin 6 kuukautta (50 %
osuudella kokonaistyöajasta).
Neuvo Päijät-Häme 2018 - ja Neuvo Kymi 2018 - hankkeille vuokrattiin toimistotilat Kymen
ympäristölaboratorio Oy:n tiloista hankkeen toiminnan ajaksi. Sijaintinsa ja tilojensa puolesta
hanketoimintaa edistävät toimistotilat oli osoitettu kokonaan Neuvo-hankkeiden käyttöön.
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4.3.3

Yhteistyötahot

Tärkeimpiä yhteistyötahoja hankkeen kannalta olivat alueen ympäristönsuojeluviranomaiset, rakennusvalvonnan viranhaltijat sekä vesihuollon toiminnasta vastaavat tahot. Yhteistyötahojen kanssa pyrittiin tiiviiseen yhteydenpitoon sekä tiedonvaihtoon kuntakohtaisia vaatimuksia ja käytännön asioita koskevissa asioissa. Yhteistyötahojen tärkeys korostui erityisesti hajajätevesilainsäädännön ja paikallisten vaatimusten huomioimisessa sekä niiden sovittamisessa neuvontatyöhön.
Yhteistyötahoihin lukeutui myös muita alueen toimijoita (kirjastot, kyläyhdistykset, jätehuolto), joiden kautta pystyttiin järjestämään neuvontapisteitä tai välittämään tietoa hankkeen tarjoamista palveluista.
4.3.4

Jätevesineuvonnan ja kiinteistökäyntien järjestäminen

Hanke tarjosi jätevesineuvontaa erilaisissa yleisötapahtumissa sekä erikseen järjestetyissä
neuvontapisteissä. Lisäksi kiinteistönomistajat pystyivät ottamaan yhteyttä neuvojiin puhelimitse, sähköpostitse tai tulemalla toimistovastaanotolle. Kiinteistönomistajille tarjottiin myös
mahdollisuutta jätevesineuvojan tekemään kiinteistökäyntiin. Hanke tuotti myös jätevesi-informaatiota tiedottamalla alueen lehdistöä, julkaisemalla jätevesien käsittelyyn liittyvää tietoa erilaisissa julkaisukanavissa sekä osallistumalla alueella julkaistujen lehtijuttujen tekoon.
Alueen kuntia pyydettiin jakamaan tietoa Jätevesineuvola-palvelusta kuntien internet-sivuilla, tiedotusvälineissä sekä muissa tarpeellisiksi katsomissaan julkaisukanavissa. Jätevesineuvola-palvelun kautta tarjottiin jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa puhelimitse
ja sähköpostitse joka arkipäivä kello 9–15 välillä. Lisäksi Jätevesineuvolan toimistovastaanotto oli avoinna joka keskiviikko kello 9–5 välillä Kuusankoskella osoitteessa Patosillantie 2.
Jätevesineuvola-palvelun kautta asukkaille välitettiin myös muun muassa kirjeitse jätevesijärjestelmän selvityksessä apuna käytettäviä lomakkeita, lisätietoa erilaisista jätevesienkäsittelytavoista, järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeita, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten
liitto ry:n jätevesi-oppaita sekä tarpeellisia yhteystietoja ja lisätietoja kunnostusprojektia varten.
Neuvonnan tavoitteena oli, että jokainen neuvottu asukas tietää:
-

6

arvion siitä, täyttääkö kiinteistön nykyinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä hajajätevesilainsäädännön ja paikalliset vaatimukset,
koskeeko kiinteistön jätevesijärjestelmän saneerausta 31.10.2019 määräaika,
millaisia mahdollisia toimenpiteitä järjestelmän kuntoon saattaminen vaatisi,
kuinka toimia ja edetä jätevesijärjestelmän kunnostusprojektissa,
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-

mikä on selvitys jätevesijärjestelmästä sekä
tarvittaessa järjestelmän oikeaoppisen käytön ja huollon.

Yleisötapahtumat, joissa neuvontaa tarjottiin, valittiin edellisvuoden Neuvo Päijät-Häme
2017 -hankkeen tapahtumakirjausten mukaan sekä tiedustelemalla hankealueen kuntien
suosituksia. Näiden tietojen avulla hanke pystyi osallistumaan niihin tapahtumiin, joiden
kautta pystyttiin tavoittamaan mahdollisimman monipuolisesti jätevesineuvonnan kohdeyleisöä. Tapahtumien valinnassa otettiin huomioon myös tapahtumien sijainnit siten, että neuvontaa tarjottiin tasaisesti joka puolella hankkeen toiminta-aluetta. Osallistuttavista tapahtumista tiedotettiin mm. sosiaalisessa mediassa, mahdollisesti kuntien internet-sivuilla sekä
paikallisissa sanomalehdissä ja menoinfo.fi-palvelussa.
Tapahtumaneuvonnan lisäksi järjestettiin muutamia jätevesineuvontapisteitä niille alueille,
joiden koettiin erityisesti tarvitsevan kohdennettua neuvontaa. Tällaisia alueita olivat erityisesti tapahtumaneuvonnan kannalta hiljaisimmat alueet sekä aikaisempien Neuvo-hankkeiden kiinteistökäyntitietojen perusteella olevat alueet, joissa oli paljon saneeraustarpeessa
olevia kiinteistöjä. Tapahtumaneuvonnan ja neuvontapisteiden järjestämisessä hyödynnettiin tarvittaessa toiminta-alueen yhteistyötahoja kuten Lahden ympäristöneuvonnan Kaislaautoa sekä kuntien kirjastotoimintaa.
Lisäksi hanke aktivoi lähettämällä muistuttelupostikortit aikaisempien hankkeiden aikana toteutettujen kiinteistökäyntien perusteella ”vaatii saneerausta”- arvion saaneita kiinteistönomistajia. Hanke toimitti myös Heinolaan ja Orimattilaan tiedotuskirjeitä hajajätevesilainsäädännön ja paikallisista vaatimuksista koskien jätevesienkäsittelyä pohjavesi- tai ranta-alueella. Lisäksi hanke teki yhteistyötä Eetunpohjan Vesienhoitoyhdistys ry:n kanssa jätevesitietouden välittämisestä Salonsaaren asukkaille ja mökkiläisille.
Hanke tarjosi myös kiinteistökäyntimahdollisuutta hankealueen kiinteistönomistajille Jätevesineuvola-palvelun kautta. Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa käytettiin aikaisempien
Neuvo-hankkeiden käyttämiä liikennevalolomakkeita (liite 1) sekä kiinteistökäyntien pöytäkirjapohjia (liite 2) päivitetyin tiedoin.
Hankkeen aikana tehdyistä tapahtumaneuvonnoista, kiinteistökäynneistä sekä puhelimitse,
sähköpostitse ja toimistoneuvonnasta kerättiin tietoja hanketyön rekisteröintiä, tilastointia
sekä raportointia varten.
4.3.5

Neuvontamateriaali

Neuvonnan ja tiedottamisen tukena käytettiin Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n
jätevesioppaita, ympäristöministeriön laatimaa ”Haja-asutuksen jätevedet kuntoon” -opasta
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sekä Suomen ympäristökeskuksen materiaaleja ja oppaita. Kiinteistökohtaisten tietojen
hankkimisessa hyödynnettiin erilaisia paikkatietoaineistoja:
-

Ympäristökarttapalvelu Karpalo
Hajajätevesi siirtymäaika -alueet
VALUE-Valuma-alueen rajaustyökalu
Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna -palvelu

Neuvonnan tukena käytettiin myös kuntien laatimia ympäristönsuojelumääräyksiä, rakennusjärjestyksiä, alueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä sekä muita kuntien mahdollisesti käytössä olevia hyödyntämiskelpoisia materiaaleja.
4.3.6

Hankkeen mainonta ja tiedottaminen

Hanketta sekä sen tarjoamaa jätevesineuvontaa mainostettiin useissa, sopiviksi katsotuissa julkaisukanavissa kuten:
-

Päijät-Hämeen alueen sanomalehdissä ja muissa painetuissa medioissa,
hankealueen kuntien internet-sivuilla,
sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram,
menoinfo.fi -palvelussa,
jakamalla hankemainoksia muun muassa kauppoihin, infopisteisiin ja ilmoitustauluille sekä
yhteistyökumppaneiden kautta.

Lista hankemainosten jättöpaikoista on esitetty liitteessä 3. Hankemainosten lisäksi paikalle
on voitu jättää tarvittaessa myös Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n jätevesi-oppaita sekä muuta materiaalia.
Hankkeelle tehtiin myös uudet, Neuvo Kymi 2018 -hankkeen kanssa yhteiset Facebooksivut: www.facebook.com/neuvo2018. Facebook-sivuilla pidettiin yllä tapahtumakalenteria
sekä jaettiin hankkeeseen ja jätevesineuvontaan liittyvää tietoa. Kaikille Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:n Neuvo-hankkeille otettiin yhteiskäyttöön myös Instagram-tili käyttäjätunnuksella Neuvo2018. Lisäksi hankkeilla oli oma osionsa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo.
Hankkeen mainonnassa otettiin huomioon mainoksen näkyvyys eli kohdeyleisön tavoittaminen suhteessa mainonnan kustannuksiin. Sanomalehtimainonnassa hyödynnettiin erityi-
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sesti teemanumeroita. Kirjastoissa, kahviloissa ja muissa paikoissa, joissa järjestettiin neuvonpisteitä, neuvontapisteestä laadittiin myös mainokset, jonka neuvontatilat tarjoava taho
pystyi julkaisemaan omilla kanavoillaan.
4.3.7

Raportointi ja seuranta

Hankkeen toteutumista seurattiin hankkeelle järjestetyn ohjausryhmän kesken. Ohjausryhmään kuuluivat Hämeen Ely-keskuksen hankevalvojien lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n edustajat. Suunnittelukokous pidettiin 14.3.2018, jossa käytiin läpi
edellisvuotisen hankkeen tuloksia sekä vuoden 2018 hankkeen alustavia suunnitelmia.
Hankkeen ohjausryhmän aloituskokous pidettiin 14.5.2018, jossa käytiin läpi hankkeen
suunniteltua toteutusta sekä ohjausryhmän ajatuksia ja ideoita. Loppukokous pidettiin
8.10.2018, jossa esiteltiin hankkeen etenemistä ja kyseiseen ajankohtaan mennessä saatuja tuloksia.
Hankkeesta laadittiin loppuraportti, joka toimitettiin hankevalvojille viimeisen maksatuksen
yhteydessä maaliskuussa 2019. Hankkeen loppuraportti toimitettiin myös hankealueen ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Suomen Ympäristökeskukselle (SYKE). Loppuraportti
julkaistiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-sivuilla.

4.4
4.4.1

HANKKEEN TULOKSET
Hankkeen näkyvyys

Tiedotusvälineet, joissa hanke on ollut näkyvillä joko mainoksena tai sanomalehtijutun
muodossa, on esitetty taulukossa 1. Hankkeella ei ole ollut käytössä järjestelmällistä mediaseurantaa, joten hanke on voinut näkyä myös muissakin medioissa.
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Taulukko 1. Hankkeen näkyminen eri tiedotusvälineissä.
Tiedotusväline

Juttu/Ilmoitus/Tiedote

Aika

Etelä-Suomen Sanomat

Tiedote

17.4.2018

Forssan lehti

Tiedote

18.4.2018

Seutu4, Neliapila-kesälehti

Ilmoitus

6.6.2018

Sysmä/Hartola-Lähilehti

Ilmoitus

Etelä-Suomen Sanomat

Juttu

20.7.2018

Seutu4, rakentamisteema

Ilmoitus

26.9.2018

Itä-Häme

Juttu

20.7.2018

Päijänne Lehti

Juttu

8.6.2018

Orimattilan sanomat, seurapalsta

Ilmoitus

9.8.2018

6.6.2018

Hanketta haastateltiin kolmeen Päijät-Hämeen alueella julkaistuun sanomalehtijuttuun, joiden kautta pystyttiin välittämään tietoa hankkeen tarjoamista palveluista. Liitteeseen 4 on
koottu muutamia lehdissä julkaistuja mainoksia ja juttuja. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin
erityisesti jätevesien käsittelyyn liittyvien tietoiskujen jakamisessa sekä tapahtumaneuvonnan tiedottamisessa (kuva 1).

Kuva 1. Kuvakaappaus julkaisusta hankkeen Facebook-sivuilla.
Sosiaalisessa mediassa, hanketta ei mainostettu maksullisesti, vaan tiedon kulku perustui
sivun seuraajiin sekä julkaisujen jakamiseen. Myös kunnat ja muut yhteistyötahot jakoivat
hankkeen laatimia tietoiskuja ja neuvontatietoja eteenpäin omilla sivuillaan.
4.4.2

Tapahtumaneuvonta

Hankkeen tavoitteena oli osallistua 9 erilaiseen tapahtumaan, joiden kautta tavoitettaisiin
vähintään 250 henkilöä. Tavoitettujen henkilöiden lukumäärä käytännössä tarkoitti määrää,
10
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joiden kanssa on keskusteltu jätevesiasioista tai/ja jotka ottivat mukaansa jätevesioppaita
tai muuta materiaalia. Tavoite täyttyi erinomaisesti, sillä hanke osallistui yhteensä 14 tapahtumaan, joiden kautta tavoitettiin 252 henkilöä (taulukko 2). Neuvottujen henkilöiden keskiarvo oli noin 18 hlö/tapahtuma.
Taulukko 2. Hankkeen tapahtumarekisteri.
Pvm

Tapahtuma

18.5.2018 Hyvä fiilis
1.6.2018 Heinolan markkinat
6.6.2018 Kuukausimarkkinat

Kunta

Neuvotut yht.

Mökki

Vakituiset

Hollola

8

6

2

Heinola

12

6

6

Lahti

18

8

10

9.6.2018 Hulluin lauantai

Sysmä

28

22

6

7.7.2018 Sahtimarkkinat

Padasjoki

30

18

12

Asikkala

22

2

0

14.7.2018 Asikkalan kesäfoorumi

Lahti

14

10

4

11.8.2018 Anianpellon markkinat

1.8.2018 Kuukausimarkkinat

Asikkala

25

15

10

12.8.2018 Orimattilan markkinat

Orimattila

31

12

19

27.8.2018 Hollolan jäteasema

Hollola

9

6

3

30.8.2018 Vierumäen Kelokota

Heinola

9

3

6

1.9.2018 Hartolan markkinat

Hartola

37

24

17

Lahti

2

1

1

Orimattila

7
252

4
133

3
99

22.9.2018 Lahden ympäristökylä
7.11.2018 Orimattilan kirjasto
Yhteensä

Hanke osallistui 14.7. Asikkalan Vapaa-ajan asukkaat ry:n järjestämään Kesäfoorumi 2018
-paneelikeskusteluun, joka oli kaikille kuntalaisille avoin infotilaisuus jätevesien käsittelystä
ja jätehuollon järjestämisestä. Neuvo-hankkeen lisäksi paikalla oli edustajia Asikkalan kunnasta, Päijät-Hämeen jätelautakunnasta sekä vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden edustajat. Tilaisuutta oli kuulemma arviolta noin 20 henkilöä, jotka on laskettu mukaan neuvontarekisteriin.
Tapahtumakävijöiden houkuttelemiseksi neuvontapisteillä muun muassa järjestettiin erilaisia tietovisoja sekä jaettiin aikaisemmistakin Neuvo-hankkeista tuttuja värikkäitä tiskirättejä,
jotka kannustavat ihmisiä omien lähivesistöjen suojeluun. Neuvontapiste pyrittiin saamaan
mahdollisimman näkyväksi kylteillä ja jätevesienkäsittelystä kertovilla roll-upeilla. Täten neuvontapiste herätti myös ohikulkevien mielenkiinnon ja jätevesitietous levisi laajemmallekin
kuin mitä tapahtumarekistereihin on kirjattu. Oletettavasti myös neuvontaa saaneet tapahtumakävijät välittivät tietoa saamastaan neuvonnasta eteenpäin, jolloin hankkeen vaikutus
on paljon laajempi.
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Tapahtumaneuvonnassa ja erikseen järjestetyissä neuvontapisteissä neuvontaan käytetty
aika per asiakas vaihteli muutamasta minuutista noin 20 minuuttiin riippuen neuvontatarpeen luonteesta.
4.4.3

Jätevesineuvola-palvelu

Jätevesineuvontaa tarjottiin 21.12.2018 saakka puhelimitse sekä sähköpostitse ja toimistovastaanotto oli avoinna keskiviikkoisin 19.12.2018 saakka. Jätevesineuvola-palvelu tavoitti
yhteensä 76 asukasta, joista vapaa-ajan asukkaita oli 63 % ja vakituisia asukkaita noin 37
%. Jätevesineuvonta jakautui seuraavasti:
-

Toimistoneuvonta: 2 kpl
Puhelinneuvonta: 57 kpl
Sähköpostineuvonta: 17 kpl

Aktiivisimmin asukkaat ottivat yhteyttä neuvontaan touko-kesäkuussa sekä loka-marraskuussa. Aktivoituminen on todennäköisesti seurausta hajajätevesiä koskevasta uutisoinnista sekä vapaa-ajan asukkaiden tulevasta mökkikaudesta. Hankkeen laatimat tiedotuskirjeet Orimattilaan herkkien alueiden kiinteistönomistajille näkyi lisääntyneinä yhteydenotoissa erityisesti hankkeen loppupuolella.
Heinolaan Syrjälänkankaan, Vierumäen ja Urheiluopiston pohjavesialueille, hanke toimitti
yhteensä 45 tiedotuskirjettä. Lisäksi hanke toimitti 694 tiedotuskirjettä Orimattilaan herkkien
alueiden kiinteistönomistajille hajajätevesilainsäädännön ja Orimattilan kaupungin vaatimuksista koskien jätevesienkäsittelyä pohjavesialueella. Orimattilan tiedotuskirjeen johdosta arviolta 29 kiinteistönomistajaa otti jätevesineuvojaan yhteyttä. Kiinteistönomistajien
yhteydenotot liittyivät pääasiassa järjestelmän riittävyyden arviointiin tai jätevesijärjestelmän
uusimiseen ja lupamenettelyyn.
Hanke aktivoi lähettämällä yhteensä 161 muistuttelupostikorttia aikaisempien hankkeiden
aikana toteutettujen kiinteistökäyntien perusteella ”vaatii saneerausta”- arvion saaneille kiinteistönomistajille Hartolaan, Lahteen, Sysmään sekä Heinolaan. Postikorttiluonnos on nähtävillä liitteessä 5.
Puhelin- ja sähköpostineuvontaan käytetty aika per asukas vaihteli noin viidestä minuutista
muutamaan tuntiin riippuen yhteydenoton laadusta ja tarvittavista taustaselvityksistä. Yksinkertaisimmillaan yhteydenotot saattoivat koskea pelkästään jätevesiselvityslomakkeen täyttämistä ja laajimmillaan asukasta neuvottiin kokonaisvaltaisesti kiinteistön jätevesiasioihin
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liittyen. Neuvonnasta riippuen asiakkaan tilanteeseen voitiin palata myöhemmin sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse, mikäli asia vaati lisäselvittelyä.
Neuvonnassa painotettiin asukkaalle, ettei jätevesineuvojan arvio ole viranomaisarvio. Mikäli asukkaan tilanne vaati selvästi viranomaisarvioita, asukas ohjattiin olemaan yhteydessä
kunnan jätevesiasioista vastaavaan viranhaltijaan/viranhaltijoihin tai rakennusvalvontaan.
Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi rajatapaukset koskien vähävetisen kiinteistön määrittelyä, epäselvät tilanteet koskien vesilain mukaisen vesistön määrittelyä tai kiinteistön etäisyyttä vesistöön, pohjavesialueiden reunavyöhykkeellä sijaitsevat kiinteistöt sekä vesihuollon liittymisvelvollisuuteen liittyvät kysymykset. Asukasta neuvottiin olemaan aina yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ennen jätevesijärjestelmän kunnostusprojektin aloittamista lupamenettelyn selvittämiseksi.
4.4.4

Kiinteistökohtainen neuvonta

Yhteen kiinteistökäyntiin varattiin keskimäärin aikaa noin tunti. Joissain tapauksissa kiinteistökäyntiin kului enemmän aikaa, muttei koskaan noin kahta tuntia enempää. Yksittäiset
kiinteistökäynnit pyrittiin sovittamaan ja yhdistämään muiden kiinteistökäyntien tai työtehtävien yhteyteen työajan ja matkojen hyödyntämiseksi.
Hanke toteutti kiinteistökäyntejä Jätevesineuvola-palvelu kautta yhteyttä ottaneiden kiinteistönomistajien kiinteistöille yhteensä 18 kappaletta, joista vapaa-ajan kiinteistöjä oli 14 kpl ja
vakituisia asuinkiinteistöjä 4 kpl. Kiinteistökäyntien perusteella 10 kiinteistön jätevesijärjestelmä todettiin saneerausta vaativaksi. Näistä 7 kiinteistöä oli määräajan 31.10.2019 piirissä.
Kiinteistökäynneillä kiinteistönomistajan kanssa keskusteltiin kiinteistön vedenhankinnasta
sekä vedenkäytöstä nykyhetkellä ja tulevaisuudessa (taulukot 3 ja 4.)
Taulukko 3. Kiinteistön vedenkäyttö.
Vedenkäyttö

Vakituiset

Vapaa-ajan

Yhteensä

Säilyy ennallaan

4

100 %

11

79 %

15

83 %

Varustelutaso nousee

0

0%

3

21 %

3

17 %

Vesikäymälästä luovutaan

0

0%

0

0%

0

0%

Muuttuu vähävetiseksi

0

0%

0

0%

0

0%

Jää käyttämättömäksi
Kaikki yhteensä

0
4

0%

0
14

0%

0
18

0%

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 416/2019

13

Taulukko 4. Kiinteistön vedenhankinta.
Vedenhankinta

Vakituiset

Vapaa-ajan

Yhteensä

Rengaskaivo

3

75 %

5

36 %

8

44 %

Porakaivo

0

0%

1

7%

1

6%

Lähde

1

25 %

0

0%

1

6%

Kunnan/Osuuskunnan verkosto

0

0%

1

7%

1

6%

Tuodaan muualta
Kaikki yhteensä

0

0%

7
14

50 %

4

7
39 %
18

Kaikilla vakituisilla asuinkiinteistöillä ja pääasiassa myös vapaa-ajan kiinteistöillä vedenkäyttö säilyi ennallaan. Vapaa-ajan asunnoista kolmella kiinteistöllä vedenkäytön arvioitiin
nousevan esimerkiksi varustelutason lisääntymisen kautta. Vakituisilla asuinkiinteistöillä
vedenhankinta perustui omaan talousvesikaivoon (rengaskaivo) ja yhdessä tapauksessa
lähteeseen. Suurimmassa osassa vapaa-ajan kiinteistöistä talousvesi tuotiin muualta tai
vedenhankinta perustui omaan kaivoon (rengas- tai porakaivo). Yhdellä vapaa-ajan kiinteistöillä oli kunnan tai vesiosuuskunnan vesi.
Kiinteistökäynneillä kiinteistönomistajien kanssa käytiin läpi kiinteistön nykyinen käymälätyyppi (taulukko 5).
Taulukko 5. Kiinteistöjen käymälätyypit.
Käymälätyyppi

Vakituiset

Vapaa-ajan

Yhteensä

Vesikäymälä

4

100 %

4

29 %

8

44 %

Kuivike-/kompostikäymälä

0

0%

7

50 %

7

39 %

Sähkökäymälä

0

0%

1

7%

1

6%

Muu / Ei käymälää
Kaikki yhteensä

0

0%

2
14

4

14 %

2
11 %
18

Vakituisilla kiinteistöillä käymälätyyppinä oli poikkeuksetta vesikäymälä ja vapaa-ajan asunnoilla neljällä kiinteistöllä. Sekä vakituisten kiinteistöjen omistajien että vapaa-ajan kiinteistöjen omistajien kanssa keskusteltiin myös uudempien sisä- ja ulkokuivakäymälöiden kehityksestä jakamalla Huussiseura ry:n tiedotuslehteä, jossa on esitelty myös vakituisten kiinteistöjen sisäkuivakäymälä-ratkaisuja. Vapaa-ajan kiinteistönomistajien kanssa keskusteltiin
myös käymäläjätteen käsittelystä ja jälkikompostoinnista sekä käymälän toimivuudesta.
Vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesienkäsittely perustui pääasiassa 1-, 2- tai 3- osaisiin saostuskaivoihin, jonka jälkeen jätevesi ohjattiin joko suoraan ojaan
tai maaperään tai imeytys- tai suodatuskenttään (kuva 2). Kaksoisviemäröinnissä, WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet harmaiden vesien käsittelyyn. Vapaa-ajan
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asunnoilla jätevesienkäsittely perustui pääasiassa 1-osaiseen saostukseen ja maaperäkäsittelyyn (imeytyskaivo).

Kuva 2. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät.

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmän saneeraustarve luokiteltiin neljän vaihtoehdon mukaan:
-

Kiinteistön jätevesijärjestelmä vaatii saneerausta,
jätevesijärjestelmä vaatii vähäistä korjaamista,
jätevesijärjestelmä on vaatimukset täyttävä sekä
”vähäisten vesien” kiinteistö.

Taulukossa 6 on esitetty kiinteistökäynneillä tehdyt arviot kiinteistön jätevesijärjestelmän
saneeraustarpeesta.
Taulukko 6. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien saneeraustarve.
Johtopäätös

Vakituiset

Vapaa-ajan

Yhteensä

Vaatii saneerausta

4

100 %

6

43 %

10

56 %

Vähäistä korjaamista

0

0%

1

7%

1

6%

Vaatimukset täyttävä

0

0%

1

7%

1

6%

Ikälykkäys

0

0%

0

0%

0

0%

Vähäiset vedet
Kaikki yhteensä

0

0%

6

43 %

6

33 %

4
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Hajajätevesilainsäädännön mukainen saneeraustarve ei koske vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä eikä ikälykkäyksen piiriin kuuluvia vakituisia asuntoja, kun kiinteistöllä on käytössä
toimiva jätevesijärjestelmä, josta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Yhteensä
kaikista kiinteistöistä 10 kappaletta (56 %) oli saneeraustarpeessa, ja joista seitsemän kiinteistöä 31.10.2019 määräajan piirissä.
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien saneeraustarpeen jakautuminen suhteessa eri järjestelmätyyppeihin on esitetty kuvassa 3. Saneeraustarve koski pääasiassa kiinteistöjä, joiden
jätevesienkäsittely perustui pelkkiin saostuskaivoihin tai puutteelliseen maaperäkäsittelyyn.
Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelynä oli kaksoisviemäröinti, puutteet koskivat harmaiden
vesien puutteellista käsittelyä tai umpisäiliön kuntoa. Varustelutason nouseminen vapaaajankiinteistöillä oli jäänyt huomioimatta harmaiden vesien käsittelyssä ja kiinteistöillä olikin
paljon käytössä perinteisiä imeytyskaivoja. Kiinteistön sijaitessa luokitellulla pohjavesialueella ja kunnan kieltäessä WC- ja pesukonevesien imeyttämisen alueella, muutoin toimivaan
3-osaiseen saostukseen ja maaperäkäsittelyyn perustuva jätevesienkäsittely voi aiheuttaa
saneeraustarpeen.

Kuva 3. Saneeraustarve eri järjestelmätyypeissä.

Kiinteistönomistajille, joiden jätevesijärjestelmä oli todettu saneerausta vaativaksi, kerrottiin
erilaisista käsittelyvaihtoehdoista sekä muista mahdollisista toimenpiteistä järjestelmän kunnostamiseksi (kuva 4).
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Kuva 4. Suositellut toimenpiteet saneerausta vaativissa kohteissa.

Eniten kiinteistökäynneillä toimenpiteiksi suositeltiin kaksoisviemäröinnin tehostamista joko
umpisäiliön kunnon tai harmaiden vesien käsittelyn osalta. Luokitellulla pohjavesialueella
sijaitseville kiinteistöille suositeltiin umpisäiliötä kaikille jätevesille, mikäli kaksoisviemäröinti
oli mahdotonta toteuttaa tai jätevesien johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle olisi mahdotonta. Toimenpiteiksi suositeltiin myös viemäriverkkoon liittymistä, mikäli se oli mahdollista. Vapaa-ajan kiinteistöillä oli pääasiassa käymäläratkaisuna perinteinen kuivakäymälä
tai sähkökäymälä, joten suositellut toimenpiteet koskivat harmaiden vesien käsittelyn tehostamista.

5

HANKKEEN TULOSTEN TARKASTELU

Hankkeen tarjoaman tapahtumaneuvonnan avulla pystyttiin korjaamaan hajajätevesilainsäädäntöön liittyviä väärinymmärryksiä sekä epäluuloja. Tapahtumaneuvonnalle asetettu
250 henkilön tavoite ylitettiin. Puhelin-, sähköposti- ja toimistoneuvonnalle ei oltu asetettu
tavoitetta, mutta palveluun otti yhteyttä yhteensä 76 asukasta. Suuri osa (38 %) yhteydenotoista liittyi Orimattilan kaupungin pohjavesi- ja ranta-alueiden kiinteistönomistajien kirjeitse
tapahtuneeseen tiedottamiseen ja voidaankin todeta, että suoraan kiinteistönomistajille
suunnattu tiedote on tehokkain tapa jätevesitietouden lisäämiseksi. Neuvonnan laadusta ei
tingitty tehokkuuden kustannuksella, ja näin ollen voidaan olettaa, että asukkaiden motivointi
mahdollisen kunnostusprojektin aloittamisessa ja ajantasaisen jätevesitiedon jakamisessa
on onnistuttu.
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Hanke teki myös 18 kiinteistökäyntiä Jätevesineuvola-palvelun kautta, joista 10 kiinteistön
jätevesijärjestelmä olisi saneerausta vaativa. Näistä seitsemän kiinteistöä oli määräajan
31.10.2019 piirissä.
Hanke selvitti myös alueen kuntien rakennusvalvonnasta haja-asutusalueen jätevesiremontteihin liittyvien lupien määrää vuonna 2018 (liite 6). Valitettavasti lupamäärät eivät ole
vertailukelpoisia edellisvuotisiin tuloksiin, sillä tarkkojen lupamäärien saaminen ja niiden erittely on ollut haastavaa.

6

NEUVONNAN HAASTEET JA ONNISTUMISET

Neuvonnan perusteella voidaan todeta, että haja-asutusalueen asukkaat ovat suhteellisen
hyvin tietoisia nykyisistä voimassaolevista jätevesienkäsittelyvaatimuksista sekä siitä täyttääkö oman kiinteistön jätevesijärjestelmä vaatimukset. Erityisesti ranta-alueen kiinteistönomistajat ovat tietoisia hajajätevesilainsäädännön määräajasta, mutta ongelmia tuottaa erityisesti muut vesilain mukaisten vesistöjen tunnistaminen kuten purot sekä kiinteistön sijaitseminen luokitellulla pohjavesialueella. Neuvonnan avulla on pystytty tavoittamaan asukkaita, jotka eivät ole esimerkiksi olleet tietoisia kiinteistönsä sijainnista luokitellulla pohjavesialueella. Haasteita on myös tuonut ja tulee tuomaan pohjavesialueiden rajojen tarkistamiset ja niistä aiheutuvat muutokset.
Tapahtumaneuvonnassa asukkaiden suhtautuminen neuvontaan oli pääasiassa myönteistä
eikä negatiivisia vastaanottoja ollut juurikaan. Ne harvat negatiiviset palautteet eivät suoraan
kohdistuneet itse neuvontaan vaan pääasiassa hajajätevesilainsäädännön muutoksiin ja
asukkaan kokemukseen epäoikeudenmukaisuudesta.
Hankkeen laatimissa tiedotteissa sekä neuvonnassa pyrittiin huomioimaan asianmukaisen
jätevesien käsittelyn positiiviset vaikutukset lähivesistöjen ja talousvesikaivojen tilaan. Asukkaiden oli helpompi motivoitua jätevesijärjestelmän kunnostamiseen kun näkökulmana on
oman rantaveden laatu ja talousveden pilaantumisriski sekä hygienia- ja viihtyvyyshaitat
omalla pihapiirillä. Asukkaat ovat olleet kiitollisia puolueettomasta neuvontatyöstä sekä kokivat arvokkaiksi saamansa neuvot, oli jätevesijärjestelmä saneerausta vailla tai ei.
Asukkaita hämmentäneet asiat ovat liittyneet kantovedellisen kiinteistön määrittelyyn, kiinteistön sijaintiin, ikävapautukseen, erilaisiin käsittelyvaihtoehtoihin sekä järjestelmän oikeaoppiseen huoltoon ja käyttöön liittyvät asiat. Myös kunnostusprojektin aloittamisessa on ollut
ongelmia, sillä asukkaat eivät ole olleet varmoja kehen olla yhteydessä ja mistä aloittaa.
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Neuvontatyössä on tullut myös ilmi jätevesijärjestelmien saneeraus ilman toimenpidelupamenettelyä, sillä jotkut asukkaat ovat luulleet, ettei haja-asutusalueella tehtävään jätevesijärjestelmän saneeraukseen tarvitse hakea lupaa. Tämä ilmiö tuo erityisen ongelman kun
kiinteistö sijaitsee herkällä alueella.
Yhteistyö kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa on toiminut hyvin, mutta lisää yhteistyötä kaivattaisiin kuntien rakennusvalvonnan ja neuvontahankkeen välille. Tällöin rakennusvalvonta voisi ohjata hankkeelle tapauksia, joihin hankkeella on asiantuntijuutta vastata ja näin myös vähennettäisiin rakennusvalvonnan ruuhkautumista selvien tapausten
kohdalla.

7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Neuvo Päijät-Häme 2018 -hanke osoittautui edellisvuotisten hankkeiden tavoin tarpeelliseksi ja jo asukkaille melko tutuksi tulleeksi. Hanketta oli hyvä viedä eteenpäin edellisvuotisten hankkeiden jalan jäljissä sekä aiemmin kerättyjen kokemusten ja tietojen avulla. Myös
vuodelle 2019 on haettu rahoitusta neuvontaa varten ja edellisvuotisten hankkeiden kautta
kerättyjä tietoja saneerausta vaativista kiinteistöistä olisi mahdollista hyödyntää.
Hanke toteutettiin yhteistyössä hankealueen kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Toimintatapa tuntui luontevalta, ja molemmat osapuolet hyötyivät yhteistyöstä. Myös yhteistyö valvovien viranomaisten kanssa sujui hyvin; ohjausryhmän kokouksessa syntyi keskustelua ja ideoita ja hanketta vietiin eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä.

8

ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kouvola 08.03.2019

Esa Korkeamäki
Toiminnanjohtaja

Johanna Tuomainen
Projektipäällikkö
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LIITE 1

1/2

Neuvontakäynnillä tehty arvio jätevesijärjestelmästä
Arvion tehnyt jätevesineuvoja:

Kiinteistökäynnin päivämäärä:

Kiinteistön osoite:

Henkilö, jonka kanssa keskusteltu

Kiinteistön jätevesijärjestelmän puhdistustaso ei vastaa ympäristönsuojelulaissa (527/2014)
kuvattua perustason puhdistusvaatimusta. Ennen kunnostustöitä olkaa yhteydessä kunnan tai
kaupungin rakennusvalvontaan lupa-asioissa.
Uusittava 31.10.2019 mennessä.

Ei määräaikaa käsittelyn tehostamiselle

Kiinteistön jätevesijärjestelmä vaatii pieniä kunnostustoimia:

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on arviointihetkellä kunnossa. Järjestelmän asianmukainen
toimivuus edellyttää käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaista hyvää hoitoa. Kiinteistön
vedenkäytön muuttuessa tai järjestelmän ikääntyessä, toimivuus tulee arvioida uudelleen.
Jäteveden määrä on nykyisellään vähäinen eikä sitä koske ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaiset puhdistusvaatimukset. Mikäli vedenkäyttö tai kiinteistön
varustetaso nousee, tulee nykyisen järjestelmän riittävyys arvioida uudelleen.
Ikäperusteinen vapautus
Arvio jätevesijärjestelmän kunnosta perustuu pintapuoliseen tarkasteluun eikä ole viranomaisen lausunto
eikä suunnitelma. Lopullinen järjestelmävalinta tehdään suunnitteluvaiheessa. Ennen jätevesijärjestelmän
kunnostustöiden aloittamista tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja lupaa vaativien
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.
Tämän lomakkeen tiedot arkistoidaan tutkimustarkoitusta varten.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Patosillantie 2
45700 Kuusankoski
kymijoenvesijaymparisto.fi
facebook.com/neuvo2018

Neuvo Kymi 2018
Projektipäällikkö
Johanna Tuomainen
Puh. 044 783 0952
johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi
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Lisätiedot / ohjeet:

Viranomaisten yhteystiedot:

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Patosillantie 2
45700 Kuusankoski
kymijoenvesijaymparisto.fi
facebook.com/neuvo2018

Neuvo Kymi 2018
Projektipäällikkö
Johanna Tuomainen
Puh. 044 783 0952
johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi

LIITE 2

NEUVO - kiinteistökäynnin pöytäkirja 2018
Neuvoja

Päivämäärä

KIINTEISTÖN TIEDOT
Katuosoite

Henkilö, jonka kanssa keskusteltu

Postinumero- ja toimipaikka

Sähköposti

Kunta

Kylä

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
Vakituinen asunto
Vapaa-ajan asunto
Ei käytössä
Tuot. tila
Muu
Käymälätyyppi:
Vesi
Kuiva
Sähkö
muu / ei käymälää
Asukkaita, _____ kpl
Vedenkäyttö tulevaisuudessa:
Säilyy ennallaan
Vesi-WC:stä luovutaan
Muuttuu vähävetiseksi
Varustelutaso nousee
Jää käyttämättömäksi/puretaan
VEDENHANKINTA
Kunnan vesijohto
Porakaivo
Kantovesi

Vesiosuuskunnan vesijohto
Rengaskaivo
Tuodaan muualta

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT
Rakennusvuosi:
Sijainti OK?:
Kyllä
Järjestelmätyyppi:

Ei

Selvitys jätevesijärjestelmästä ja huolto-ohje
Purkupaikka OK?
Kyllä
Ei

Kyllä

Ei

Tyhjennysväli:
Suositeltu järjestelmätyyppi:
Toteuttamisen aikataulu:
Ei aio uusia/ei tarvetta
Lähivuosina
Hakee lykkäystä (ranta tai pv-alue)
Pohjavesialue
Etäisyys rantaan alle 100m
Erityisvaatim.?___________________
JOHTOPÄÄTÖKSET
Järjestelmä ei täytä vaatimuksia
Järjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia
Järjestelmä on nykyisellään kunnossa
Jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, järjestelmä ei vaadi toimenpiteitä
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa:
kyllä
ei
KOMMENTIT, KTS. PAPERIN TAKAPUOLI! Tiedot saa luovuttaa viranomaiskäyttöön:

kyllä

ei

Allekirjoitus ja nimenselvennys: _______________________________________________________

LIITE 3

Hankemainosten jättöpaikat
Paikka
Nastolan yhteispalvelupiste
Heinolan matkakeidas
Vierumäen Kelokota
Sale Vierumäki
Urajärven kartano
Salonsaaren kioski
S-market Orimattila
Orimattilan kaupunginkirjasto

Osoite
Pekkalantie 5
Tervalammente 1
Vääksyntie 18
Vääksyntie 5
Kartanontie 77
Salonsaarentie 458
Erkontie 16
Lahdentie 65

15560 Nastola
19110 Vierumäki
19110 Vierumäki
19110 Vierumäki
17150 Urajärvi
17200 Vääksy
Orimattila
Orimattila

LIITE 4

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön
jätevesien käsittelyllä on väliä! LIITE 5
Puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat vaarantaa kaivoveden ja lähivesistöjen
laadun sekä heikentää lähivesistöjen virkistyskäyttöä.
Puutteellisesti toimiva jätevesijärjestelmä on kunnostettava:
31.10.2019 mennessä,
kun kiinteistö sijaitsee
pohjavesialueella tai enintään
100 metrin etäisyydellä vesilain
mukaisesta vesistöstä.

Viimeistään seuraavan
suuren remontin
yhteydessä, kun
kyseessä on kuivan
maan kiinteistö.

Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske seuraavia kiinteistöjä:
• Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
• Kiinteistö on liittynyt tai liitetään viemäriverkostoon
• Kiinteistöllä on käytössä vain kantovesi ja kuivakäymälä.
• Kiinteistönomistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943,
saavat ikävapautuksen vakituiseen kiinteistöönsä.

Muista täyttää
selvityslomake
jätevesijärjestelmästä.
Selvitys tulee olla
tehtynä ja säilyttää
kaikilla kiinteistöillä.

Muista kunnostaa puutteellisesti toimiva järjestelmä
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo-hankkeen jätevesineuvoja
on arvioinut kiinteistönne jätevesijärjestelmän kunnon saneerausta
vaativaksi neuvontahankkeen toimintavuosina 2011–2017.
Vuoden 2017 lainsäädännön muutokset eivät vaikuta jätevesineuvojan
tuolloin antamaan arvioon tai suosituksiin, sillä puhdistusvaatimukset
ovat edelleen samat.
Neuvo Päijät-Häme 2018-hanke tarjoaa maksutonta ja puolueetonta
neuvontaa haja-asutusalueen asukkaille puhelimitse ja sähköpostitse
vuoden 2018 loppuun saakka.
Jätevesineuvoja:
Johanna Tuomainen
Puh. 044 783 0952 (ark. klo 9–15)
Sähköposti: johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi
Lisätietoja osoitteesta: www.kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo
Tämän kortin on laatinut Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:n Neuvo Päijät-Häme 2018-hanke,
jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Etunimi Sukunimi
Postiosoite
Postinumero Kaupunki

LIITE 6

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiin liittyvät luvat kunnittain vuonna 2018

Kunta
Kouvola
Kotka
Pyhtää
Lahti
Orimattila
Hollola
Asikkala
Padasjoki
Sysmä

Toimenpidelupa
10

Rakennuslupa
64

Ei eritelty Yhteensä
74
6
6
2
6
6
20
20
12
12
9
9
40
40
30

2

5

25

Lupien määrä

Jätevesijärjestelmiin liittyvät luvat kunnittain
vuonna 2018
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