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Loppuraportti                   1.11.2019 
 
 
1 HANKKEEN TOTEUTTAJA 
 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
Tapiontie 2 C 
45160 KOUVOLA 
p. (05) 5445 920  
 
 
2 HANKKEEN NIMI 
 
Neuvo Päijät-Häme 2019 
 
 
3 YHTEENVETO HANKKEESTA 
 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hallinnoima Neuvo Päijät-Häme 2019 -hajajätevesien neu-
vontahanke keskittyi yleisneuvonnan tarjoamiseen haja-asutusalueen asukkaille Lahden, 
Orimattilan, Hollolan, Heinolan, Asikkalan, Padasjoen, Sysmän ja Hartolan alueilla. Hank-
keen toiminta-alueen ulkopuolelle jäivät Kärkölä sekä entinen Hämeenkosken alue. Hanke 
liittyi yhdistyksen aikaisempiin, vuosina 2011–2018 toteutettuihin Neuvo-hankkeisiin, joiden 
toiminta-alueita ovat olleet Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueet, Etelä-Sa-
vosta Suomenniemi ja Etelä-Karjalasta Luumäki sekä Loviisan ja Lapinjärven alueet. 
 
Hankkeen tavoitteena oli tarjota haja-asutusalueiden kiinteistönomistajille puolueetonta ja 
ajantasaista jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa, jakaa tietoa hajajätevesilainsäädän-
töön ja paikallisiin määräyksiin liittyvistä jätevesien käsittelyvaatimuksista sekä motivoida 
kiinteistönomistajia jätevesijärjestelmän kunnostusprojektin aloittamisessa. Hankkeen toi-
minta-aikana (1.4.2019–31.10.2019) neuvontaa tarjottiin puhelimitse, sähköpostitse sekä 
erilaisissa yleisötapahtumissa. Hanke tarjosi myös tarvittaessa mahdollisuutta kiinteistökoh-
taiseen neuvontakäyntiin, jossa jätevesineuvoja arvioi paikan päällä kiinteistön nykyisen jä-
tevesijärjestelmän saneeraustarpeen sekä antoi lisätietoa erilaisista kiinteistökohtaisista kä-
sittelymenetelmistä. Neuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin edellisvuo-
tisten Neuvo-hankkeiden kokemuksia ja kerättyjä tietoja.  
 
Hankkeen tarjoamista palveluista sekä hajajätevesilainsäädännön vaatimuksista pyrittiin tie-
dottamaan mahdollisimman monipuolisesti hyödyntämällä niin sähköistä kanavaa, yhteis-
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työtahoja kuin myös painettuja medioita. Hanke toimi yhteistyössä ja jakoi kokemuksia han-
kevalvojana toimivan Hämeen ELY-keskuksen, hankealueen kuntien, Suomen ympäristö-
keskuksen (SYKE), Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n sekä muiden hajajätevesi-
hankkeiden kanssa. 
 
Hanke tavoitti yhteensä 169 henkilöä yleisötapahtumien ja -tilaisuuksien kautta. Lisäksi 
hankkeeseen otti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse yhteensä 227 kiinteistönomistajaa ja 
kiinteistökäyntejä tehtiin 3 kappaletta. Hanke toimitti myös tiedotuskirjeitä hajajätevesien kä-
sittelyyn liittyvästä lainsäädännöstä ja paikallisista vaatimuksista Orimattilan herkillä alueilla 
sijaitseville kiinteistöjen omistajille. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui yhteensä 
23 677,71 euroa. 
 
Vesistöjen läheisyydessä ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimi-
vien jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevan siirtymäajan päättyminen 31.10.2019 toi 
erityisen tarpeen vuoden 2019 neuvontatyölle, joka näkyi myös lisääntyneissä neuvonta-
määrissä. Neuvontatyön päättyessä 31.10.2019, neuvontatyötä jatkavat kuntien ympäris-
tönsuojeluviranomaiset.  
 
 
4 HANKKEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS 
 
 
4.1 JOHDANTO 
 
Uudistettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuo-
lisilla alueilla (157/2017) astui voimaan huhtikuussa 2017 samanaikaisesti ympäristönsuo-
jelulain (527/2014) muutoksen (19/2017) kanssa. Uudistettu hajajätevesilainsäädäntö toi 
muutoksia jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimusten täyttämisen määräaikaan, joka on nyt 
sidoksissa kiinteistön sijaintiin. Lainsäädäntö velvoittaa kiinteistöjä, joiden jätevesien käsit-
telyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueella tai jätevesiä tuottava rakennus sijaitsee enintään 
100 metrin etäisyydellä vesilain mukaisesta vesistöstä tai merestä, kunnostamaan puutteel-
lisesti toimivan jätevesijärjestelmän 31.10.2019 mennessä. Saneerausvelvoite ei koske kiin-
teistöjä, jotka ovat saaneet rakennusluvan vuonna 2004 tai sen jälkeen. Automaattisen va-
pautuksen käsittelyn tehostamisesta saavat vakituisessa käytössä olevat asuinkiinteistöt, 
joiden haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Ikävapautuksesta huolimatta jätevesien käsit-
telyjärjestelmän on toimittava ympäristöä ja terveyttä vaarantamatta.  
 
Määräajan piirissä olevien kiinteistöjen omistajat voivat hakea poikkeusta jätevesijärjestel-
män saneerauksesta kunnalta, mikäli ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää hy-
vin vähäisenä tai käsittelyjärjestelmän tehostaminen muodostuisi kohtuuttomaksi teknisen 
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vaativuuden sekä korkeiden kustannusten vuoksi. Luonnollisesti poikkeusta voi hakea myös 
kiinteistön sijaitessa viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella.  
 
Niin sanotuilla kuivan maan kiinteistöillä ei ole hajajätevesilainsäädännön edellyttämää mää-
räaikaa jätevesijärjestelmän kuntoon saattamiselle, vaan puutteellinen jätevesijärjestelmä 
tulee kunnostaa luvanvaraisen remontin tai rakentamisen yhteydessä. Lisäksi kiinteistöt, 
joissa on käytössä esimerkiksi vain kantovesi ja kuivakäymälä, eivät kuulu hajajätevesilain-
säädännön määräajan piiriin. Näillä kiinteistöillä jätevesien vähäisyyden ei katsota vaaran-
tavan ympäristöä, jolloin ne voidaan johtaa pääsääntöisesti hallitusti maaperään. Kiinteistön 
vähävetisyyttä arvioitaessa huomioidaan kiinteistön varustelutaso sekä käyttöaste.  
 
Kaikilla viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla laadittuna selvitys 
tai vaihtoehtoisesti jätevesisuunnitelma kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän 
käyttö- ja huolto-ohjeet. Hajajätevesilainsäädännön toimeenpanossa edellytetään asiantun-
tevan neuvonnan järjestämistä haja-asutusalueen asukkaille ja mökkiläisille, sillä järjestel-
män kunnostaminen ei aina tarkoita koko järjestelmän uusimista vaan järjestelmä voidaan 
kunnostaa pienillä toimenpiteillä vaatimusten mukaisiksi. Puolueettoman neuvontatyön 
avulla motivoidaan määräajan piirissä olevia kiinteistönomistajia ryhtymään toimenpiteisiin 
sekä välitetään hajajätevesisäädöksiin, paikallisiin vaatimuksiin sekä ympäristön- ja vesien-
suojeluun liittyvää tietoa haja-asutusalueen asukkaille. Neuvonta myös tukee kiinteistön-
omistajia opastamalla järjestelmän oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon. 
 
 
4.2 HANKKEEN TAVOITTEET 
 
Neuvo Päijät-Häme 2019 -hankkeen tavoitteena oli tarjota haja-asutusalueiden kiinteistön-
omistajille ajantasaista ja puolueetonta tietoa hajajätevesiin liittyvistä valtakunnallisista sekä 
paikallisista säädöksistä ja vaatimuksista.  
 
Hankkeen tavoitteet olivat: 

- tarjota neuvontaa ja tietoa haja-asutusalueen kiinteistönomistajille jätevesien kä-
sittelyratkaisuista parhaaseen, käytettävissä olevaan tietoon perustuen 

- tiedottaa käyttökelpoisista ja asianmukaisista jätevesien käsittelymahdollisuuk-
sista hajajätevesilainsäädännön tavoitteet huomioiden 

- tarjota tietoa jätevesijärjestelmien oikeaoppisesta käytöstä ja huoltotoimenpiteistä 
- neuvoa kiinteistönomistajia jätevesijärjestelmän kunnostusprojektissa 
- kannustaa ihmisiä omalla toiminnallaan pitämään huolta lähivesistöjen ja pohjave-

sien puhtaana säilymisestä 
- tuottaa jätevesi-informaatiota kuvina ja teksteinä ja siten jakaa tietoutta ja moti-

voida hankealueen asukkaita jätevesien käsittelyn tärkeydestä. 
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Hankkeen tavoitteena oli myös jatkaa vuoden 2018 hankkeessa aloitettua Orimattilan 
herkkien alueiden kiinteistönomistajien tiedottamista lähettämällä tiedotuskirjeitä hajajäte-
vesilainsäädäntöön sekä paikallisiin määräyksiin liittyvistä käsittelyvaatimuksista.  
 
Hankesuunnitelmaan kirjatun tapahtumaneuvonnan tavoitteet päivitettiin vastaamaan 
hankkeelle myönnettyä avustussummaa siten, että hanke osallistuisi vähintään viiteen ylei-
sötapahtumaan ja joiden kautta tavoitettaisiin vähintään 150 henkilöä. 
 
 
4.3 HANKKEEN TOTEUTUS 
 
Neuvo Päijät-Häme 2019 -hankkeen toiminta-aika oli 1.4.2019–31.10.2019. Hanke välitti 
kaikille hankealueen kunnille sähköpostitse tietoa neuvonnan aloituksesta ja pyysi samalla 
kertomaan mahdollisista hajajätevesimääräyksiin tai valvontaan liittyvistä muutoksista, 
muistutti hajajätevesiä koskevien internetsivujen ajantasaisuudesta sekä samalla kartoitti 
kuntien tarpeita ja toiveita neuvonnan toteutukselle. Hanke toimitti kunnille myös hanke-
mainokset ja valmiit esittelytekstit, joita kunnat pystyivät julkaisemaan ja hyödyntämään 
omilla internetsivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa.  
 
Valtakunnallisesti neuvontahankkeista tiedotettiin ympäristöministeriön koordinoiman jäte-
vesiviikon aikana, jota vietettiin 6.–12.5.2019 välisenä aikana. Jätevesineuvonta ja muu 
hanketyö päätettiin 31.10.2019.  
 
4.3.1 Hankkeen rahoitus ja kulut 
 
Hanketta rahoitti Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeelle myönnetty 
avustussumma oli 23 571,05 € ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui yhteensä 
23 677,71 €. Myönnetyn avustussumman ylittävistä kustannuksista vastaa Kymijoen vesi ja 
ympäristö ry. Hankkeen toteutuneet kustannukset on esitetty liitteessä 1.  
 
Suurimmat kustannukset muodostuivat hankkeen henkilöstö- ja matkakuluista. Jätevesineu-
vojille ostettiin 50 % rahoitusosuudella tietokone tehokkaan neuvonnan, tiedonvaihdon sekä 
raportoinnin varmistamiseksi. Neuvo Päijät-Häme 2019 - ja Neuvo Kymi 2019 -hankkeille 
vuokrattiin toimistotilat Kymen ympäristölaboratorio Oy:n tiloista hankkeen toiminnan ajaksi. 
Sijaintinsa ja tilojensa puolesta hanketoimintaa edistävät toimistotilat oli osoitettu kokonaan 
Neuvo-hankkeiden käyttöön. Matkakuluissa hanke pyrki säästämään välttämällä yksittäisiä 
matkoja sekä sovittamalla niitä muiden matkojen ja tarkoitusten yhteyteen. Hanke säästi 
myös tapahtumaneuvontakustannuksissa toimimalla yhteistyössä Lahden ympäristöneu-
vonta-auto Kaislan kanssa. 
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4.3.2 Hankkeen hallinto ja työntekijät 
 
Neuvo Päijät-Häme 2019 -hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Yhdistyksen muu 
henkilökunta osallistui tarvittaessa hankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä ohjausryh-
mätyöskentelyyn ja hankkeen vaatimiin hallinto- ja toimistotöihin. 
 
Hankevastaavaksi palkattiin ympäristötekniikan insinööri (AMK) Johanna Tuomainen 50 % 
työpanoksella. Jätevesineuvojiksi hankkeeseen palkattiin yhden kuukauden määräaikai-
seen työsuhteeseen ympäristötekniikan opiskelija (AMK) Eero Kirjola sekä 6 kuukauden 
määräaikaiseen työsuhteeseen Jennifer Holmberg (FM). Kirjolan työpanos oli 50 % ja Holm-
bergin 20 % ja nämä todennettiin työaikakirjanpidossa. Projektipäällikön osalta hankkeen 
työllistävä vaikutus oli 7 kuukautta 50 % työpanoksella. Tuomainen sekä Holmberg olivat 
työskennelleet aikaisemmissa Neuvo-hankkeissa ja Kirjola oli aiemmin toiminut kuntapuo-
lella jätevesityöntekijänä. Tuomainen sekä jätevesineuvojat osallistuivat Suomen ympäris-
tökeskuksen järjestämään hajajätevesien neuvontakoulutukseen ylläpitääkseen hajajäteve-
siin liittyvää ajantasaista lainsäädäntö- ja tekniikkatuntemusta. 
 
4.3.3 Yhteistyötahot 
 
Tärkeimpiä yhteistyötahoja hankkeen toiminnan kannalta olivat hankealueen ympäristön-
suojeluviranomaiset, rakennusvalvonnan viranhaltijat sekä vesihuollon toiminnasta vastaa-
vat tahot. Yhteistyötahojen kanssa pyrittiin tiiviiseen tiedonvaihtoon kuntakohtaisia vaati-
muksia ja käytännön asioita koskevissa asioissa. Yhteistyötahojen tärkeys korostui erityi-
sesti hajajätevesilainsäädännön ja paikallisten vaatimusten huomioimisessa neuvonta-
työssä.  
 
Yhteistyötahoihin lukeutui myös muita alueen toimijoita (kirjastot, kyläyhdistykset, jäte-
huolto), joiden kautta pystyttiin järjestämään neuvontapisteitä tai välittämään tietoa hank-
keen tarjoamista palveluista. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Lahden ympäristöneuvonta-auto 
Kaislan kanssa tapahtumaneuvonnan järjestämisessä. 
 
4.3.4 Hankkeen mainonta ja tiedottaminen 
 
Hanke toimitti toiminta-alueen kunnille neuvontaa koskevia mainoksia sekä esittelytekstejä, 
joita kunnat pystyivät jakamaan internetsivuillaan sekä muissa tarpeellisiksi katsomissaan 
julkaisukanavissa. Hanke pyrki tuottamaan jätevesi-informaatiota jakamalla tiedotteita alu-
een medioille, julkaisemalla jätevesien käsittelyyn liittyvää tietoa erilaisissa julkaisukana-
vissa sekä osallistumalla alueella julkaistujen lehtijuttujen tekoon.  
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Vuonna 2018 tehtyjä, Neuvo Kymi -hankkeen kanssa yhteisiä Facebook-sivuja hyödynnet-
tiin myös vuoden 2019 hankkeissa. Facebook-sivu löytyi osoitteesta: www.face-
book.com/neuvo2019. Facebook-sivuilla tiedotettiin tapahtumaneuvonnasta sekä jaettiin 
hankkeeseen ja hajajätevesilainsäädäntöön liittyvää tietoa. Sosiaalisen median kanavissa 
hyödynnettiin myös Neuvo Kymi ja Neuvo Lapinjärvi-Loviisa -hankkeiden kanssa yhteistä 
Instagram-tiliä, josta hankkeet löytyivät käyttäjätunnuksella Neuvo2019. Lisäksi hankkeilla 
oli oma osionsa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internetsivuilla osoitteessa www.kymijoen-
vesijaymparisto.fi/neuvo. 
 
Hankkeen tarjoamaa jätevesineuvontaa pyrittiin mainostamaan sopiviksi katsotuissa julkai-
sukanavissa, kuten: 

- Päijät-Hämeen alueen sanomalehdissä 
- hankealueen kuntien internetsivuilla 
- sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram 
- menoinfo.fi-palvelussa 
- jakamalla hankemainoksia muun muassa kauppoihin, infopisteisiin ja ilmoitustau-

luille 
- yhteistyökumppaneiden kuten esimerkiksi muiden yhdistysten kautta. 

 
4.3.5 Neuvontamateriaali 
 
Neuvonnan ja tiedottamisen tukena käytettiin Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n 
sekä Jässi-jätevesihankkeiden laatimia esitteitä sekä muita materiaaleja, ympäristöministe-
riön laatimaa ”Haja-asutuksen jätevedet kuntoon” -esitettä sekä Suomen ympäristökeskuk-
sen laatimia materiaaleja ja oppaita. Ympäristöministeriön vuonna 2017 julkaisema ”Haja-
asutuksen jätevedet, lainsäädäntö ja käytännöt” -opas toimi tärkeänä käsikirjana neuvonta-
työssä. Käymäläseura Huussi ry:n internetsivuja sekä muita materiaaleja ja oppaita hyö-
dynnettiin kuivakäymälöihin sekä kuivakäymäläjätteisiin liittyvissä kysymyksissä.  
 
Kiinteistökohtaisissa tiedoissa hyödynnettiin erilaisia SYKEn ja Maanmittauslaitoksen laati-
mia paikkatietoaineistoja: 

- Ympäristökarttapalvelu Karpalo 
- ”Hajajätevesi siirtymäaika -alueet” -karttapalvelu 
- VALUE - valuma-alueen rajaustyökalu 
- Paikkatietoikkuna-palvelu  

 
Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa käytettiin aikaisempien Neuvo-hankkeiden käyttämiä 
liikennevalolomakkeita (liite 2) sekä kiinteistökäyntien pöytäkirjapohjia (liite 3) päivitetyin 
tiedoin. Neuvonnan tukena käytettiin myös luonnollisesti hankealueen kuntien laatimia ym-
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päristönsuojelumääräyksiä, rakennusjärjestyksiä, alueella voimassa olevia jätehuoltomää-
räyksiä sekä muita kuntien käytössä olevia hyödyntämiskelpoisia materiaaleja ja ohjeita. 
Tukea neuvontaan ja jätevesiin liittyvissä kysymyksissä saatiin myös kunnilta, Hämeen 
ELY-keskukselta, SYKEltä sekä muilta neuvonhankkeilta. 
 
4.3.6 Jätevesineuvonnan järjestäminen 
 
Jätevesineuvontaa tarjottiin hankealueella erilaisissa yleisötapahtumissa sekä puhelin- ja 
sähköpostineuvontana. Neuvojan tavoitti puhelimitse joka arkipäivä kello 9–15 välillä ja pal-
velun kautta asukkaille välitettiin lisäksi kirjeitse tai sähköpostitse jätevesijärjestelmän selvi-
tyksessä apuna käytettäviä lomakkeita, lisätietoa erilaisista jätevesien käsittelytavoista, jär-
jestelmien yleisiä käyttö- ja huolto-ohjeita, jätevesi-oppaita sekä tarpeellisia yhteystietoja ja 
lisätietoja kunnostusprojektia varten. Mikäli puhelin- tai sähköpostineuvonta todettiin riittä-
mättömäksi, kiinteistönomistajille tarjottiin myös mahdollisuutta jätevesineuvojan tekemään 
kiinteistökäyntiin. 
 
Potentiaalisimmat yleisötapahtumat valittiin edellisvuotisen Neuvo Päijät-Häme 2018 -hank-
keen tapahtumakirjausten perusteella. Näiden tietojen avulla hanke pyrki osallistumaan nii-
hin tapahtumiin, joiden kautta pystyttiin tavoittamaan mahdollisimman runsaasti jätevesineu-
vonnan kohdeyleisöä. Tapahtumien valinnassa otettiin huomioon myös tapahtumien sijain-
nit siten, että neuvontaa tarjottiin mahdollisimman tasaisesti joka puolella hankkeen toi-
minta-aluetta. Tapahtumakävijöiden houkuttelemiseksi, neuvontapisteillä jaettiin aikaisem-
mistakin Neuvo-hankkeista tuttuja värikkäitä ja kompostoitavia tiskirättejä, jotka kannustavat 
ihmisiä omien lähivesistöjen suojeluun. Lisäksi neuvontapiste pyrittiin saamaan mahdolli-
simman näkyväksi kylteillä ja jätevesien käsittelystä kertovilla roll-upeilla.  
 
Hanke jatkoi vuonna 2018 aloitettua tiedotuskirjekampanjaa Orimattilan herkkien alueiden 
kiinteistöjen omistajien tavoittamiseksi. Kiinnostusta tiedotuskirjeiden toimittamiseen osoitti 
myös Asikkalan kunta. Hankkeelle myönnetyn avustuksen johdosta tiedotuskirjeet voitiin to-
teuttaa vain Orimattilan alueelle.  
 
Neuvonnan tavoitteena oli, että jokainen neuvottu asukas tietää: 

- arvion siitä, täyttääkö kiinteistön nykyinen jätevesien käsittelyjärjestelmä hajajäte-
vesilainsäädännön ja paikalliset vaatimukset 

- onko kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostaminen siirtymäajan 31.10.2019 pii-
rissä 

- millaisia mahdollisia toimenpiteitä järjestelmän kuntoon saattaminen vaatisi 
- kuinka toimia ja edetä jätevesijärjestelmän kunnostusprojektissa 
- mikä on selvitys jätevesijärjestelmästä 
- tarvittaessa lisätietoa järjestelmän oikeaoppista käytöstä ja huollosta. 
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Hankkeen aikana toteutuneista tapahtumaneuvonnoista, kiinteistökäynneistä sekä puheli-
mitse ja sähköpostitse tehdyistä neuvonnoista kerättiin tietoja hanketyön rekisteröintiä, tilas-
tointia sekä raportointia varten. 
 
4.3.7 Raportointi ja seuranta 
 
Hankkeen toteutumista seurattiin hankkeelle järjestetyn ohjausryhmän kesken, joka kokoon-
tui hankkeen toiminta-aikana kahdesti. Ohjausryhmään kuuluivat Hämeen ELY-keskuksen 
hankevalvojien lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n Kanta-Hämeen 
jätevesineuvontahankkeen edustajat. Hankkeiden ohjausryhmän aloituskokous pidettiin 
2.5.2019, jossa käytiin läpi hankkeiden suunniteltua toteutusta, avustuspäätöksiä sekä oh-
jausryhmän ajatuksia ja ideoita. Hankkeiden loppukokous pidettiin 9.10.2019, jossa käytiin 
läpi hankkeissa saatuja tuloksia sekä loppuajan toimenpiteitä. 
 
SYKE järjesti valtakunnallisesti toimineiden hajajätevesihankkeiden yhteisen loppuseminaa-
rin 31.10.2019 Helsingissä. Loppuseminaarissa esiteltiin hankkeiden toteutumista, kiinteis-
tönomistajien asenteita hajajätevesilainsäädäntöön liittyen, lainsäädännön toimeenpanoon 
vaikuttavia tekijöitä sekä kokemuksia jätevesineuvojien ja hankkeiden työstä.  
 
Hankevalvojien toimesta tarkistettu hankkeen loppuraportti toimitetaan loppumaksatuksen 
yhteydessä myös hankealueen ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Suomen Ympäristö-
keskukselle. Valmis loppuraportti julkaistaan myös Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-
sivuilla.  
 
 
4.4 HANKKEEN TULOKSET 
 
4.4.1 Hankkeen näkyvyys 
 
Hankkeen näkyminen eri tiedotusvälineissä on esitetty taulukossa 1. Hankkeella ei ole ollut 
käytössä järjestelmällistä mediaseurantaa, joten hanke on voinut näkyä myös muissakin 
sanomalehdissä ja medioissa.  
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Taulukko 1. Hankkeen näkyminen eri tiedotusvälineissä. 

Tiedotusväline Mainos/juttu/tiedote Aika 
Omalähiö (Lahti) Mainos 18.4.2019 
Yle-uutiset, www-sivut Tiedote 6.5.2019 
Seutu4, mökkeily ja veneily Mainos 8.5.2019 
Seutu4, Neliapila-kesälehti Mainos 5.6.2019 
Lähilehti (Sysmä, Hartola) Juttu 26.6.2019 
Lähilehti (Sysmä, Hartola) Mainos 10.7.2019 
Etelä-Suomen Sanomat Juttu 3.7.2019 
Lähilehti (Sysmä, Hartola) Mainos 7.8.2019 
Orimattilan sanomat Tiedote 17.9.2019 
Padasjoen sanomat Tiedote 19.9.2019 
Seutu4 Tiedote 18.9.2019 
Uusi Lahti Tiedote 28.9.2019 
Etelä-Suomen Sanomat Juttu 30.9.2019 

 
Hankkeelle myönnetystä rahoituksesta ja neuvonnan aloituksesta tiedotettiin ainakin Ylen 
internetsivuilla Hämeen ELY-keskuksen laatiman tiedotteen pohjalta. Hanketta haastatel-
tiin kolmeen Päijät-Hämeen alueella julkaistuun sanomalehtijuttuun sekä hanke osti mai-
nostilaa viidesti hankealueen sanomalehdistä. Hankkeen syksyllä jakamaan tiedotteeseen 
lehdistö tarttui tiettävästi neljä kertaa. Menoinfo.fi-palvelun kautta ilmoitetuista tapahtu-
mista oli myös mainintaa Etelä-Suomen Sanomien tapahtumat-osiossa. Liitteeseen 4 on 
koottu muutamia lehdissä julkaistuja uutisia jätevesineuvonnasta ja hankkeesta.  
 
Hanke myös jätti mainoksia neuvonnasta tapahtumapaikoille ja muille keskeisille paikoille 
tapahtuma- ja kiinteistökäyntimatkojen yhteydessä. Hankemainosten lisäksi paikalle on 
voitu jättää tarvittaessa myös Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n ja Jässi-jäteve-
sihankkeen laatimia esitteitä sekä muuta materiaalia. 
 
Sosiaalisen median kanavia hyödynnettiin erityisesti jätevesien käsittelyyn liittyvien tietois-
kujen jakamisessa sekä tapahtumaneuvonnasta tiedottamisessa (kuva 1). Sosiaalisessa 
mediassa jaettiin myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n laatimia hajajätevesi-
tiedotuksia heinä-syyskuun aikana. Tiedotteita (10 tiedotetta yhteensä) jaettiin suoraan lii-
ton Facebook-sivuilta hankkeen sivuille.  
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Kuva 1. Kuvakaappaukset julkaisuista hankkeen Facebook-sivuilla. 
 
Hanketta ei mainostettu maksullisesti sosiaalisessa mediassa, vaan tiedon kulku perustui 
sivun seuraajiin, julkaisujen jakamiseen ja Facebookin algoritmeihin. Muun muassa kunnat 
ja muut yhteistyötahot jakoivat hankkeen laatimia tietoiskuja ja tapahtumaneuvontatietoja 
eteenpäin omilla sivuillaan. 
 
4.4.2 Tapahtumaneuvonta 
 
Hanke osallistui yhteensä 7 yleisötapahtumaan sekä yhteen Orimattilan Artjärvellä järjestet-
tyyn jätevesitilaisuuteen. Yleisötapahtumien sekä Artjärven jätevesitilaisuuden kautta tavoi-
tettiin yhteensä 169 henkilöä (taulukko 2). Neuvottujen henkilöiden keskiarvo oli noin 21 
hlö/tapahtuma. Tavoitettujen henkilöiden lukumäärä käytännössä tarkoittaa henkilöiden 
määrää, joiden kanssa on keskusteltu jätevesiasioista tai jotka ottivat mukaansa jätevesiop-
paita tai muuta materiaalia. Tapahtumissa neuvontaan käytetty aika per asukas vaihteli 
muutamasta minuutista noin 15 minuuttiin riippuen neuvontatarpeen luonteesta. 
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Taulukko 2. Tapahtumaneuvonnan kautta tavoitetut henkilöt. 

Pvm Tapahtuma Kunta Mökki Vakituinen Yhteensä 

8.5.2019 Lahden kuukausimarkkinat Lahti 13 1 14 
6.6.2019 Artjärvi jätevesi-ilta Orimattila  50 50 
7.6.2019 Heinolan markkinat Heinola 16 2 18 
8.6.2019 Hulluin lauantai Sysmä 8 1 9 

28.6.2019 Hartolan markkinat Hartola 7 7 14 
6.7.2019 Sahtimarkkinat Padasjoki 2 6 8 
9.8.2019 Anianpellon markkinat Asikkala 13 4 17 

2.10.2019 Kuukausimarkkinat Lahti 18 21 39 
    Yhteensä 77 92 169 

 
Orimattilan Artjärvellä pidetyssä jätevesitilaisuudessa neuvoja kertoi hajajätevesiin liitty-
västä lainsäädännöstä, erilaisista käsittelyratkaisuista sekä vastaili osallistujien kysymyksiin. 
Tilaisuudessa paikalla oli myös Orimattilan ympäristönsuojelutarkastaja, joka kertoi vesi-
huoltoon liittyvästä lainsäädännöstä, vesiosuuskunnan liittymisasioista ja -velvollisuuksista 
sekä täydensi tarvittaessa neuvojan esitystä.  
 
4.4.3 Puhelin- ja sähköpostineuvonta 
 
Jätevesineuvontaa tarjottiin 31.10.2019 saakka puhelimitse sekä sähköpostitse. Hanke tar-
josi jätevesineuvontaa yhteensä 227 asukkaalle, joista vapaa-ajan asukkaita oli noin 67 % 
ja vakituisia asukkaita noin 33 %. Suurin osa yhteydenotoista (175 kpl) tapahtui puhelimitse. 
Jätevesineuvonnan toteutuminen kunnittain on esitetty taulukossa 3.  
 
Taulukko 3. Puhelin- ja sähköpostineuvontojen määrä kunnittain. 

Kunta Vakituinen kiinteistö Vapaa-ajan kiinteistö Yhteensä 
Asikkala 2 16 18 
Hartola 4 19 23 
Heinola 4 25 29 
Hollola 16 19 35 
Lahti 18 23 41 
Orimattila 31 15 45 
Padasjoki 1 25 27 
Sysmä 0 9 9 
Yhteensä 76 151 227 

 
Puhelin- ja sähköpostineuvontaan käytetty aika per asukas vaihteli noin viidestä minuutista 
tuntiin riippuen yhteydenoton laadusta ja tarvittavista taustaselvityksistä. Yksinkertaisimmil-
laan yhteydenotot saattoivat liittyä jätevesiselvityslomakkeisiin ja laajimmillaan asukasta 
neuvottiin kokonaisvaltaisesti kiinteistön jätevesiasioihin ja kunnostusprosessiin liittyen. 
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Asukkaan tilanteeseen voitiin palata myös myöhemmin sähköpostitse, puhelimitse tai kir-
jeitse, mikäli asia vaati lisäselvittelyä. Lisäksi asukkaille toimitettiin tarvittaessa selvityslo-
makkeita, oppaita ja ohjeita kirjeitse.  
 
Hanke jatkoi vuonna 2018 aloitettua tiedotuskirjekampanjaa Orimattilan herkkien alueiden 
kiinteistönomistajien tavoittamiseksi. Orimattilan kaupungilta saatujen kiinteistötietojen pe-
rusteella, kirjeitä toimitettiin vuonna 2019 yhteensä 195 kiinteistönomistajalle koskien 180 
kiinteistöä. Kirjeiden johdosta arviolta vajaa 30 kiinteistönomistajaa otti yhteyttä neuvonta-
hankkeeseen sekä lisäksi tehtiin yksi kiinteistökäynti asukkaan pyynnöstä. 
 
4.4.4 Kiinteistökohtainen neuvonta 
 
Kiinteistökäyntejä toteutettiin hankealueella yhteensä 3 kappaletta, joista yksi oli vakituinen 
asuinkiinteistö ja kaksi vapaa-ajan kiinteistöä. Kaikkien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät to-
dettiin saneerausta vaativiksi siirtymäaikaan mennessä. Taulukossa 4 on esitetty yhteen-
veto kiinteistökäynneistä. 
 
Taulukko 4. Kiinteistökohtaisen neuvonnan tulokset. 

  Kiinteistökäynti 1 Kiinteistökäynti 2 Kiinteistökäynti 3 

Kiinteistön käyttö Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Vapaa-ajan asunto 

Tuleva vedenkäyttö säilyy ennallaan säilyy ennallaan säilyy ennallaan 

Ikävapautus EI EI EI 

Talousveden lähde Rengaskaivo Rengaskaivo Tuodaan muualta 

Käymälätyyppi Vesi - WC Vesi - WC Kuivakäymälä 

JV-järjestelmä 2 kaivoa ja maaperä-
käsittely Kaksoisviemäröinti 1 kaivo ja maaperä-

käsittely 

Rakennusvuosi 1980 1970 (hv) 2000 

Johtopäätös Vaatii saneerausta Vaatii saneerausta Vaatii saneerausta 

Suositeltu toimenpide Maaperäkäsittely Umpisäiliö +  
hv käsittely 

Kuivakäymälä + 
 hv käsittely 

Herkkä alue? KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

 
Vapaa-ajan kiinteistöillä WC-vedet joko johdettiin vuonna 2010 rakennettuun umpisäiliöön 
tai kiinteistöllä oli käytössä perinteinen kuivakäymälä. WC-vesien jääminen pois käsiteltä-
vistä jätevesistä keventää muodostuvien jätevesien käsittelytarvetta, mutta silti kummalla-
kaan vapaa-ajan kiinteistöllä käsittelyjärjestelmä ei vastannut muodostuvien harmaiden ve-
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sien määrää ja laatua. Lisäksi toisella vapaa-ajan kiinteistöllä järjestelmä oli sijoitettu lä-
helle rantaviivaa ja kiinteistökäyntihetkellä järven vedenpinta oli alle metrin päässä jäteve-
sijärjestelmän rakenteista. 
 
Vakituisella asuinkiinteistöllä WC- ja pesukonevedet johdettiin kahden saostuskaivon 
kautta maaperään imeytysputkistolla, joten kiinteistönomistajaa suositeltiin tehostamaan 
maaperäkäsittelyä sekä saneeraamaan esikäsittelynä toimivat saostuskaivot vaatimusten 
mukaisiksi. Tiukemman puhdistusvaatimuksen alueilla puhdistusvaatimukset saadaan täy-
tettyä esimerkiksi kaksoisviemäröinnillä, laitepuhdistamolla tai maaperäkäsittelyllä, jossa 
on huomioitu fosforinpoiston tehostaminen. Kaksoisviemäröinnin toteuttaminen vanhoissa 
rakennuksissa voi olla kustannuksiltaan ja tekniseltä toteutukseltaan kohtuutonta, jolloin 
vaihtoehdoiksi jäävät maaperäkäsittely tai laitepuhdistamo. Alueella ei ollut lähellä viemäri-
verkostoa eikä sitä oltu kaavailtu tulevan tulevaisuudessakaan. 
 
Yhteen kiinteistökäyntiin varattiin aikaa keskimäärin noin tunti. Kiinteistökäynnit pyrittiin so-
vittamaan ja yhdistämään muiden kiinteistökäyntien tai työtehtävien yhteyteen työajan ja 
matkojen hyödyntämiseksi. Kiinteistökäyntien ohessa, kiinteistönomistajilta kysyttiin lupa 
tietojen luovuttamiseen kunnan viranomaisille. Luvan antaneiden kiinteistöjen tiedot kerät-
tiin tiedostoon, joka hankkeen lopussa toimitettiin kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisille. 
 
 
4.5 HANKKEEN TULOSTEN TARKASTELU 
 
Siirtymäajan päättyminen näkyi lisääntyneissä neuvontamäärissä, sillä hankkeeseen otti 
yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse yhteensä 227 asukasta. Yhteydenotot työllistivät neu-
vojia koko neuvontakauden ajan, mutta neuvontaan käytetystä ajasta ja laadusta ei tingitty 
tehokkuuden kustannuksella. Neuvontahanke oli selvästi lisännyt tunnettavuuttaan, sillä 
muutama aikaisempinakin vuosina neuvotuista asukkaista otti tänä vuonna uudelleen yh-
teyttä saadakseen lisätietoa. Lisäksi moni asukas otti yhteyttä hankkeeseen esimerkiksi 
naapureiden suosituksen perusteella. Kuntien hajajätevesiä koskevat internetsivut ja haja-
jätevesilainsäädännön parissa työskentelevät viranhaltijat myös ohjasivat menestyksek-
käästi asukkaita olemaan yhteydessä neuvontahankkeeseen. Hankkeen mainostaminen 
oli onnistunut, sillä viestintä ja tiedottaminen tavoitti haja-asutusalueen asukkaita ja mökki-
läisiä erinomaisesti.  
 
Tapahtumien kautta tavoitettiin 169 henkilöä, joten tapahtumaneuvonnalle asetettu tavoite 
täytettiin. Tapahtumien kautta tavoitettujen henkilöiden lukumäärä jäi hieman oletettua vä-
häisemmäksi verrattuna edellisvuotisiin tuloksiin. Oletettavasti syyn taustalla olivat asuk-
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kaille jo tutuksi tulleet hajajätevesiin liittyvät säädökset, sillä pääosa neuvontapisteelle tul-
leista asukkaista kysyi jätevesiselvityslomakkeita sekä kunnostusprojektiin liittyviä asioita. 
Hajajätevesisäädösten tunnettavuus näkyi myös osaltaan puhelin- ja sähköpostineuvon-
nassa, sillä suurin osa yhteydenotoista tuli nimenomaan herkkien alueiden kiinteistöjen 
omistajilta, jotka olivat jo ennen yhteydenottoa hyödyntäneet esimerkiksi Suomen ympäris-
tökeskuksen laatimia karttapalveluita sekä tutustuneet paikallisiin määräyksiin. Tapahtuma-
neuvonnan osalta neuvontapiste pyrittiin saamaan mahdollisimman näkyväksi, joten voi-
daan olettaa, että jätevesitietous levisi laajemmallekin kuin mitä tapahtumarekistereihin on 
kirjattu. Oletettavasti myös neuvontaa saaneet tapahtumakävijät välittivät tietoa saamastaan 
neuvonnasta eteenpäin, jolloin hankkeen vaikutus on paljon laajempi. Tämä pätee myös 
puhelin- ja sähköpostineuvontaan. 
 
Hanke pyrki tekemään kiinteistökäyntejä myönnetyn avustuksen puitteissa, ja kiinteistö-
käyntien määrä hankkeen toiminta-aikana jäi kolmeen kiinteistökäyntiin. Kaikki kiinteistöt si-
jaitsivat alle 100 metrin etäisyydellä vesilain mukaisesta vesistöstä ja käyntien perusteella 
nykyisten jätevesijärjestelmien todettiin olevan saneeraustarpeessa. Vapaa-ajan kiinteis-
töillä tehostamistarve koski harmaiden vesien käsittelyä ja vakituisella asuinkiinteistöllä koko 
järjestelmän tehostamista. Vaikka puhelinneuvonta on kustannustehokkaampi tapa neuvon-
nan tarjoamiseen, kiinteistökäynnit ovat huomattavasti paljon informatiivisempia niin neuvo-
jalle kuin kiinteistönomistajallekin.  
 
Neuvonnassa painotettiin asukkaalle, ettei jätevesineuvojan arvio ole viranomaisarvio. Mi-
käli asukkaan tilanne vaati selvästi viranomaisarvioita, asukas ohjattiin olemaan yhteydessä 
kunnan ympäristötoimeen tai rakennusvalvontaan. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi raja-
tapaukset koskien vähävetisen kiinteistön määrittelyä, epäselvät tilanteet koskien vesilain 
mukaisen vesistön määrittelyä tai jätevesiä tuottavan rakennuksen etäisyyttä vesistöön, 
pohjavesialueiden reunavyöhykkeellä sijaitsevat kiinteistöt tai vesihuollon liittymisvelvolli-
suuteen liittyvät kysymykset. Asukkaita ohjeistettiin myös aina olemaan yhteydessä kunnan 
rakennusvalvontaan ennen jätevesijärjestelmän kunnostusprojektin aloittamista lupamenet-
telyn varmistamiseksi.  
 
Neuvontatulosten perusteella suurin osa yhteyttä ottaneista asukkaista oli tietoisia voimas-
saolevista jätevesien käsittelyvaatimuksista sekä mahdollisen saneerauksen aikatauluista. 
Erityisesti ranta-alueiden kiinteistönomistajat olivat tietoisia kiinteistönsä sijainnista ja siihen 
kohdistuvasta kunnostamisen määräajasta, mutta muiden vesilain mukaisten vesistöjen tun-
nistaminen (mm. purot) sekä kiinteistön sijainti pohjavesialueella aiheutti kiinteistönomista-
jien keskuudessa paikoin epätietoisuutta. Vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesien käsittelyn ti-
lanne on pääsääntöisesti hyvä tai kohtalainen johtuen varustelutason niukkuudesta verrat-
tuna vakituisiin asuinkiinteistöihin. Saneeraustarve koskee lähinnä pesuvesien käsittelyä, 
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jos varustelutason noustessa jätevesijärjestelmän päivittäminen on unohtunut. WC-vesiä si-
sältävän jäteveden käsittely perustuu edelleen useilla kuivan maan sekä pohjavesialueilla 
sijaitsevilla kiinteistöillä pääasiassa pelkkiin, jo huonokuntoisiin saostuskaivoihin. Jos saos-
tuskaivojen jälkeen jätevettä ei johdeta suoraan ojaan, kaivojen jälkeinen maaperäkäsittely 
perustuu lähinnä pelkkiin imeytysputkiin.  
 
Neuvontatyön ohessa on huomattu myös, että kaikkien jätevesien laitepuhdistamot ovat ol-
leet harvassa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että laitepuhdistamoita on rakennettu 
enimmäkseen vuonna 2004 ja sen jälkeen, jolloin nämä kiinteistönomistajat eivät ole olleet 
yhteydessä neuvontahankkeeseen. Pesuvesille tarkoitetut suodattimet ja laitepuhdistamot 
ovat sen sijaan yleistyneet erityisesti vapaa-ajan kiinteistöillä ja näiden mahdollinen sanee-
raustarve liittyy lähinnä puutteelliseen käsittelytehoon pesuvesien laadun suhteen.   
 
Hanke selvitti myös alueen kuntien rakennusvalvonnoista haja-asutusalueen jätevesire-
montteihin liittyvien lupien määrää vuonna 2019 sekä päivitti Päijät-Hämeen alueella toimi-
vien jätevesijärjestelmien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteystietolistat (liitteet 5 ja 6). 
Rakennusvalvontaan saapuneet lupamäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoti-
siin tuloksiin, sillä tarkkojen lupamäärien saaminen ja niiden erittely on ollut haastavaa.  
 
Hankkeen sisällöllisiin tavoitteisiin sekä myönnettyyn avustussummaan nähden, hankkeen 
toteutus eteni suunnitelmien mukaisesti ja hankkeelle asetetut tavoitteet ylitettiin. Hankkeen 
loppuun mennessä neuvontaa oli annettu yhteensä 399 kiinteistönomistajalle puhelimitse, 
sähköpostitse, tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa sekä kiinteistökäyntien kautta. Lisäksi 
hanke toimitti 195 tiedotuskirjettä Orimattilan herkkien alueiden kiinteistöjen omistajille.   
 
 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 
 
Hanketta oli hyvä viedä eteenpäin edellisvuotisten hankkeiden jalanjäljissä sekä aiemmin 
kerättyjen kokemusten ja tietojen pohjalta. Kiinteistönomistajat kokivat arvokkaiksi saa-
mansa neuvot ja neuvontaan suhtauduttiin pääasiassa hyvinkin myönteisesti eikä negatii-
vista vastaanottoa ollut juuri lainkaan. 
 
Hankkeen tulosten perusteella voidaan sanoa, että asukkaat ovat hyvin tietoisia jätevesien 
käsittelyä koskevasta lainsäädännöstä sekä oman kiinteistönsä jätevesien käsittelyjärjestel-
män mahdollisesta saneeraustarpeesta. Yleisestikin asukkaat ovat huomattavasti paljon 
kiinnostuneempia kestävämmästä elämäntavasta ja tämä näkyy myös jätevesien käsitte-
lyssä. Asukkaat suosivat biohajoavia pesuaineita ja vesikäymälöiden järkevyyttä kyseen-
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alaistetaan. Lisäksi erityisesti ranta-alueiden kiinteistönomistajilla on vahva vesiensuojelul-
linen identiteetti; lähivesistöt halutaan pitää kunnossa jo kiinteistön jälleenmyyntiarvonkin 
vuoksi. 
 
Asukkaat arvostivat myös sitä, että puolueetonta tutkimustietoa erilaisista käsittelyratkai-
suista löytyy myös muualta kuin valmistajien tai jälleenmyyjien internetsivuilta. Toisaalta tie-
donsaannin helppous ja myös median virheellinen uutisointi tuo myös omat haasteensa eri-
tyisesti väärän tiedon leviämisessä. Yleisimpiä harhaluuloja olivat muun muassa: kuiva-
käymälät eivät ole enää laillisia, jätevedet tulee kaikkialla johtaa umpisäiliöön, umpisäiliö on 
kaikista ratkaisuista kannattavin vaihtoehto ja ikävapautus koskee myös vapaa-ajan kiinteis-
töjä. 
 
Pääasiassa asukkailla on korkea motivaatio jätevesijärjestelmän kunnostamiselle. Kunnos-
tusmotivaatioon vaikuttavat kuitenkin asukkaiden kokemus suunnittelutöiden kohtuuttomista 
kustannuksista erityisesti yksinkertaisten suunnittelutöiden osalta sekä kokemus lupapro-
sessin byrokraattisuudesta. Myös suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset sekä osaavien 
suunnittelijoiden puute aiheutti hämmennystä ja turhautumista. Edellä mainitut syyt saatta-
vat vaikuttaa luvattomaan rakentamiseen ja tämä voi aiheuttaa riskin erityisesti pohjavesi-
alueilla. Neuvonnan avulla pyrittiin motivoimaan erityisesti näitä kiinteistönomistajia ohjeis-
tamalla kunnostusprojektissa sekä välittämällä tietoa puutteellisesti käsiteltyjen jätevesien 
vaikutuksista omaan ja naapurin kaivoveteen sekä lähivesistöjen laatuun. 
 
Kiinteistönomistajat myös toivoivat konkreettisia esimerkkejä vaatimukset täyttävistä jäteve-
sijärjestelmistä, sillä jätevesilainsäädännössä mainitut ravinteiden poistovaatimukset aiheut-
tivat lähinnä lisäkysymyksiä. Näissä kysymyksissä painotettiin erityisesti asianmukaisen 
suunnittelun tärkeyttä.  
 
Vuoden 2019 lokakuun lopun jälkeen hankkeen Facebook-sivu sekä Instagram-tili poistuvat 
käytöstä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internetsivuilta löytyvät hankesivut jäävät käyttöön 
ainakin vielä vuoden 2019 loppuun saakka. Hankkeen tarjoaman neuvonnan päätyttyä neu-
vontatyöt siirtyvät kunnille, joten kuntien ympäristötoimien sekä rakennusvalvontojen tulisi 
tarkastaa menettelytapojen yhteneväisyys. Mahdollista valvontaa toteuttavien tahojen riit-
tävä osaaminen koskien jätevesijärjestelmien toiminnan arviointia tulisi myös varmistaa ja 
tarvittaessa sitä tulisi lisätä koulutusten avulla. 
 
Mahdollisten sanktioiden pelossa monella asukkaalla voi olla korkea kynnys ottaa yhteyttä 
kuntaan selvittääkseen jätevesijärjestelmänsä riittävyys. Kuntakohtaisten tietojen hakemi-
nen on koettu haastavaksi, joten näiltä osin kuntia suositellaan tarvittaessa tuomaan selke-
ästi esille hajajätevesiä koskevia määräyksiä ja ohjeistuksia. Myös tarpeelliset lomakkeet 
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kuten selvityslomakkeet sekä poikkeushakemuslomakkeet olisi hyvä olla saatavilla ohjeis-
tuksineen. Vaikka kiinteistön jätevesiselvityksen ei tarvitse nimenomaan perustua tietylle lo-
makepohjalle, asukkaat ovat kokeneet valmiin lomakepohjan täyttämisen helpommaksi kuin 
vapaamuotoisen selvityksen. 
 
 
6 ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS 
 
 
 

  
 

 
Esa Korkeamäki  Johanna Tuomainen 
Toiminnanjohtaja                            Projektipäällikkö



1/2 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
Patosillantie 2 

45700 Kuusankoski  
kymijoenvesijaymparisto.fi 
facebook.com/neuvo2019

Neuvo Päijät-Häme 2019 
Projektipäällikkö 

Johanna Tuomainen 
Puh. 044 783 0952 

johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi

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. 

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. 

Uusittava 31.10.2019 mennessä. Ei määräaikaa käsittelyn tehostamiselle 

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. 
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Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
Patosillantie 2 

45700 Kuusankoski  
kymijoenvesijaymparisto.fi 
facebook.com/neuvo2019

Neuvo Päijät-Häme 2019 
Projektipäällikkö 

Johanna Tuomainen 
Puh. 044 783 0952 

johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi

Lisätiedot / ohjeet: 

Viranomaisten yhteystiedot: 

LIITE 2



NEUVO - kiinteistökäynnin pöytäkirja 2019 
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  Vesiosuuskunnan vesijohto   
 Porakaivo  Rengaskaivo 
 Kantovesi  Tuodaan muualta 

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT 

Rakennusvuosi: Selvitys jätevesijärjestelmästä ja huolto-ohje  Kyllä  Ei 
Sijainti OK?:  Kyllä  Ei Purkupaikka OK?  Kyllä  Ei 
Järjestelmätyyppi: 

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: _______________________________________________________ 
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Hartolan lähilehti 26.6.2019 
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Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiin liittyvät luvat kunnittain vuosina 2017–2019 

2019 
Kunta Pvm Toimenpidelupa Rakennuslupa Lisätiedot 
Hollola 17.9.2019 15 2-3
Orimattila 17.9.2019 17 1 
Hartola 17.9.2019 15 Tulossa loppuvuoden aikana ehkä vielä 10 kpl 
Heinola 18.9.2019 23 7 Sisältää uudet loma-asunnot. 
Lahti 26.9.2019 19 
Asikkala 27.9.2019 30 3 Lisäksi ilmoituksina hyväksyttyjä 3 kpl 
Padasjoki Ei tietoa 
Sysmä Ei tietoa 

Kunta Yhteensä 2017 (11/2017) Yhteensä 2018 (11–12/2018) Yhteensä 2019 (9/2019) 
Lahti 6 6 19 
Orimattila 16 20 18 
Hollola 3 12 17 
Asikkala 31 9 36 
Heinola 8 30 
Padasjoki 6 40 
Sysmä 2 30 
Hartola 9 15 
Yhteensä 81 117 135 
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JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJAT JA URAKOITSIJAT 
Päijät-Häme 

Ohessa lista Päijät-Hämeen alueen haja-asutuksen jätevesijärjestelmien suunnittelijoista ja urakoitsijoista. Lista 
ei ole täydellinen eikä tae pätevyydestä, vaan asukas on itse vastuussa pätevän suunnittelijan ja urakoitsijan 
hankkimisesta. Lisätietoa löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi > Rakentaminen > Rakennushanke > 
Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Kiinteistön omistajalle  

Lisätietoa suunnittelusta: 

Ammattitaitoinen suunnittelu on tärkeää: www.ymparisto.fi/fi-
FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Kiinteiston_o
mistajalle/Ammattitaitoinen_suunnittelu_tarkeaa 

Järjestelmän suunnittelu: https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/asukkaan-tehtavat/jarjestelman-
uusiminen/suunnittelu/ 

Kuva: Ympäristöhallinnon hajajätevesiviestinnän aineistopankki 2019. 
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JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJAT JA URAKOITSIJAT 
Päijät-Häme 

AARNE TIMONEN 
PÄIJÄT-HÄME 
Puh. 045 671 3440 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 

AIREXET 
PÄIJÄT-HÄME 
Ari Herranen 
Puh. 0400 165 989 
ari.herranen@airexet.fi 
www.airexet.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 

ARI MYLLYLÄ 
SYSMÄ, PADASJOKI, ASIKKALA 
Puh. 040 270 0525 
ari.myllyla53@gmail.com 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 
Fise b-pätevyys 

FULFIL OY 
ETELÄ-SUOMI, PÄIJÄT- HÄME, KYMENLAAKSO 
Jarmo Poutiainen 
Puh. 0500 353 158 
jarski@jarski.fi 
www.fulfil.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 

INSINÖÖRITOIMISTO FORESTROOM KY 
PÄIJÄT-HÄME, KYMENLAAKSO 
Allan Metsähuone 
Puh. 050 918 9672 
info@forestroom.net 
www.forestroom.net 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja asennus 
FISE B-pätevyys 

INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI PIETILÄ 
PÄIJÄT-HÄME 
Heikki Pietilä 
Puh. 050 913 2771 
Heikki.pietila@hys.fi 
www.hys.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja asennus 
Fise A-pätevyys 

ITÄ-HÄMEEN LVI-ALA OY 
HARTOLA JA LÄHIKUNNAT 
Risto Tikka 
Puh. 03 716 2452 
Risto.tikka@lviala.fi 
www.lviala.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja asennus 

KEPE OY 
PÄIJÄT-HÄME 
Tommi Kemppainen 
Puh. 0400 520 243 
Tommi.kemppainen@kepe.fi 
www.kepe.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja asennus 

KOSKINEN JUKKA LAURI PÄIVIÖ 
PÄIJÄT-HÄME 
Jukka Koskinen 
Puh. 040 501 4212 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 

LATEMAR OY 
PÄIJÄT-HÄME 
Puh. 0500 350 436 
posti@latemar.fi 
www.latemar.fi 
Jätevesijärjestelmien huolto ja asennus 
Green Rock- jätevesijärjestelmien asennus 
Tyhjennyspalvelut 

LVI-INSINÖÖRITOIMISTO NUUTINEN OY
PÄIJÄT-HÄME, KYMENLAAKSO 
Teemu Nuutinen 
Puh. 050 596 0586 
teemu.nuutinen@lvi-nuutinen.fi 
www.lvi-nuutinen.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 

LVI JA ENERGIA KY JO 
HÄMEENKOSKI + LÄHIALUEET 
Jari Oksavuori 
Puh. 040 414 1013 
jari.oksavuori@phnet.fi 
www.lvijaenergia.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja asennus 
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JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJAT JA URAKOITSIJAT 
Päijät-Häme 

LVI-TYÖ PUTKIPARI AY
ETELÄ-SUOMI, PÄIJÄT-HÄME 
Kim Korkkula 
Puh. 040 507 5495 
kim.korkkula@putkipari.fi 
www.putkipari.fi 
Vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesijärjestelmien 
suunnittelu ja asennus 

MAANRAKENNUS KAARTOAHO KY 
PÄIJÄT-HÄME 
Puh. 0400 980 115 
info@maanrakennuskaartoaho.fi 
www.maanrakennuskaartoaho.fi 
Jätevesijärjestelmien kaivuu- ja asennustyöt 

MAARAKENNUS L&T OY 
ETELÄ-SUOMI 
Puh. 044 547 4227, 044 313 1206 
Kotisivut: www.mrlt.fi 
Sähköposti: mrltposti@mrlt.fi 

MAANRAKENNUS PEKKA TAAVILA 
ORIMATTILA + LÄHIALUEET 
Puh. 040 035 4589 
Kaivuutyöt 
Jätevesijärjestelmien asennus 

ROSENA OY 
PÄIJÄT-HÄME 
Esa Eronen 
Puh. 0400 499 969 
myynti@rosenarakennus.fi 
www.rosenarakennus.fi 
Jätevesijärjestelmien asennus 

TALOKESKUS YHTIÖT OY 
LAHTI 
Anne Pelkonen  
Puh. 040 542 9379 
anne.pelkonen@talokeskus.fi 
www.talokeskus.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 

TALOMEN OY 
PÄIJÄT-HÄME 
Puh. 0400 378 162 
info@talomen.fi 
www.talomen.fi 
WehoPuts-pienpuhdistamot 
Huollot 
Jätevesijärjestelmien asennus 

TEKNINEN PALVELU TOMI NIEMI 
PÄIJÄT-HÄME, KOKO SUOMI 
Tomi Niemi 
Puh. 0400 464 923 
Tomi.niemi@tekninenpalvelu.fi 
www.tekninenpalvelu.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja asennus, 
saneeraukset 
Biolan Ekoasuminen 
Vesimies, Vesipoika 
VHS-pätevyydet 

YIP YMPÄRISTÖINSINÖÖRIPALVELUT OY 
HÄME, PÄIJÄT-HÄME 
Milla Siiri 
Puh. 040 589 5123 
info@yip.fi 
www.yip.fi 
Jätevesijärjestelmien suunnittelu 
Fise A-pätevyys 
a-Water-saneerauspuhdistamot

MUITA SUUNNITTELIJOITA: 

Valtakunnallinen yrittäjähaku:  
http://www.hajavesi.fi/fi/yrityshaku 

FISE-pätevyysrekisteri: 
http://fise.fi/patevyysrekisteri 

LIITE 6 
(3/3)

http://www.hajavesi.fi/fi/yrityshaku
http://fise.fi/patevyysrekisteri

	Loppuraportti_Häme_2019
	Loppuraportti_Neuvo_Päijät-Häme_2019
	1 Hankkeen toteuttaja
	2 Hankkeen nimi
	3 Yhteenveto hankkeesta
	4 Hankkeen yksityiskohtainen kuvauS
	4.1 Johdanto
	4.2 Hankkeen tavoitteet
	4.3 Hankkeen toteutus
	4.3.1 Hankkeen rahoitus ja kulut
	4.3.2 Hankkeen hallinto ja työntekijät
	4.3.3 Yhteistyötahot
	4.3.4 Hankkeen mainonta ja tiedottaminen
	4.3.5 Neuvontamateriaali
	4.3.6 Jätevesineuvonnan järjestäminen
	4.3.7 Raportointi ja seuranta

	4.4 Hankkeen tulokset
	4.4.1 Hankkeen näkyvyys
	4.4.2 Tapahtumaneuvonta
	4.4.3 Puhelin- ja sähköpostineuvonta
	4.4.4 Kiinteistökohtainen neuvonta

	4.5 Hankkeen tulosten tarkastelu

	5 johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet
	6 Allekirjoitus ja päiväys

	Liitteet 1-6_Neuvo_Päijät-Häme_2019_loppuraportti
	LIITE 1_Toteutuneet_kustannukset_
	LIITE 2_ Kiinteistökäynnin_liikennevalolomake_
	LIITE 3_ Kiinteistökäynnin_pöytäkirja_
	LIITE_4_jutut_hankkeesta
	liit3
	Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product02-10-2019-101311

	LIITE_5_LUVAT_KUNNITTAIN_HÄME_
	LIITE_6_Lista Päijät-Hämeen suunnittelijoista ja urakoitsijoista_




