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TIIVISTELMÄ
Haja-asutusalueiden jätevesien neuvontahanke Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 toteutettiin
Loviisan ja Lapinjärven alueilla. Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Vuonna
2019 toteutettu hanke hyödynsi vuonna 2014 ja 2018 alueilla toimineiden NEUVO 4 ja
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 -hankkeiden kokemuksia. Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 –
hanke keskittyi toiminta-aikanaan (8.4.–31.10.2019) pääosin tiedotuskirjeitse tapahtuvaan
neuvontaan, jolla haluttiin tavoittaa niitä henkilöitä, joita ei ole aiempina vuosina tavoitettu
kiinteistökohtaisella eikä tapahtumissa annettavalla neuvonnalla. Kirjeen tavoitteena oli tarjota herkillä alueilla asuville kiinteistönomistajille suoraan henkilökohtainen tiedotus, jolla
selvennettiin hajajätevesilainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia. Yleiset tavoitteet hankkeella
oli opastaa puolueettomasti kiinteistönomistajia oman jätevesijärjestelmän parantamistarpeessa jätevesilainsäädännön tavoitteet huomioiden, tiedottaa jätevesien ympäristövaikutuksista ja auttaa alueellisia ympäristönsuojeluviranomaisia ympäristön tilan parantamiseen
tähtäävissä toimissa. Hankkeen avulla haluttiin myös lisätä luottamusta ja yhteistyötä viranomaisten ja haja-asutusalueen asukkaiden välillä.
Hanke osallistui 10 tapahtumaan, joissa tavoitettiin 232 henkilöä. Hanke tarjosi neuvontaa
asukkaita palvelevassa Jätevesineuvolassa, jonka kautta tavoitettiin 141 henkilöä. Pernajan
Saariston Vesiosuuskunta järjesti viime vuotiseen tapaan Porvoossa lehdistötilaisuuden, johon Neuvo-hanke jälleen osallistui. Kiinteistökäyntejä toteutettiin kesän ja syksyn aikana
asukkaiden pyynnöstä 26 kpl. Lisäksi hanke lähetti yhteistyössä Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa herkkien alueiden asukkaille tiedotuskirjeen jätevesien
käsittelystä haja-asutusalueella. Kirjeitä toimitettiin yhteensä 1637 kpl. Uudenmaan ELYkeskus myönsi hankkeelle avustusta vuodelle 2019 kokonaisuudessaan 53 000 euroa.
Hankkeen loputtua kokonaiskustannuksiksi muodostui 53 437,96 euroa.
Hanke toimi yhteistyössä ja jakoi kokemuksia hankevalvojana toimivan Uudenmaan ELYkeskuksen, Loviisan kaupungin, Lapinjärven kunnan, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa.
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SAMMANFATTNING
Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt Neuvo Lappträsk-Lovisa 2019 genomfördes
i Lappträsk och Lovisa och förvaltades av Kymmene älvs vattenskyddsförening (Kymijoen
vesi ja ympäristö ry). Årets Neuvo - projekt använde sig av information från projekten
NEUVO 4 och Neuvo Lappträsk-Lovisa 2018, som fungerade i samma område år 2014 och
2018. Under sin verksamhetstid (8.4.– 31.10.2019) fokuserade Neuvo Lappträsk-Lovisa
2019 på rådgivning med hjälp av infobrev. Med breven ville projektet nå de personer som
inte nåtts under tidigare år genom fastighetsspecifik rådgivning eller rådgivning vid olika
evenemang. Målet med brevet var att förse de fastighetsägare som bor på områden känsliga
för förorening med förtydligande information om miljöskyddslagen. Projektets allmänna mål
var att opartiskt handleda fastighetsägare i förnyandet av deras avloppsvattensystem, informera om avloppsvattens miljöpåverkan samt delta i de lokala miljövårdsmyndigheternas arbete för att förbättra miljöns tillstånd. Med projektet ville man också tillföra förtroende och
öka samarbetet mellan de lokala myndigheterna och invånarna på glesbygden.
Projektet deltog i 10 evenemang, under vilka 232 personer nåddes. Projektet erbjöd också
rådgivning med hjälp av avloppsvattenrådgivningen, med denna nåddes totalt 141 personer.
Pernå Skärgårds vattenandelslag ordnade, liksom ifjol, en presskonferens i Borgå som
Neuvo-projektet deltog i. Under sommaren och hösten gjordes 26 fastighetsbesök på begär
av fastighetsägarna. Dessutom skickade projektet ut infobrev gällande avloppsvattenhantering till glesbygdens invånare i samarbete med Lovisa stads miljövård. Totalt skickades 1637
brev. År 2019 finansierade Nylands NTM-central projektet med 53 000 euro. Då projektet
avslutades var kostnaderna totalt 53 437,96 euro.
Projektet gjorde samarbete med Nylands NTM-central, som också fungerade som projektövervakare, med Lovisa stad, Lappträsk kommun, Finlands miljöcentral (SYKE) och Finlands
vattenskyddsföreningars förbund r.f. (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry).
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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
jälkeen. Automaattisen vapautuksen käsittelyn tehostamisesta saavat vakituisessa käytössä olevat asuin kiinteistöt, joiden haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Ikävapautuksesta huolimatta jätevesien käsittely on järjestettävä ympäristöä ja terveyttä vaarantamatta.
Vähävetiset kiinteistöt, joilla 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
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valvonta), jätehuollon määräykset sekä kuntakohtaiset määräykset kuten ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys. Kunta voi antaa tiukempia 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 se 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 asukkaille ja mökkiläisille. Neuvonta
myös tukee kiinteistönomistajia opastamalla järjestelmän oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon.
Hankkeen toteuttaja
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2 C
45160 KOUVOLA
p. (05) 5445 920
Hankkeen nimi ja toiminta-aika
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019, 8.4.2019–31.10.2019

2
2.1

HANKKEEN KUVAUS
TAVOITTEET

Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 -hanke pyrki vastaamaan hajajätevesiasetuksen päätavoitteiden ja vaatimusten toteuttamiseen sekä kansalaisten neuvontatarpeeseen, avustamaan
ympäristönsuojeluviranomaisia haja-asutusalueiden jätevesiin liittyvän neuvonnan toteuttamisessa sekä ympäristön tilan parantamisessa haja-asutusalueilla omalla toiminta-alueellaan.
Hankkeen tavoitteet olivat:
- neuvoa ja opastaa yleisötilaisuuksissa puolueettomasti, parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevia haja-asutusalueen kiinteistöjä jätevesijärjestelmien parantamistarpeissa
- neuvoa jätevedenkäsittelyä herkillä haja-asutusalueiden kiinteistöillä
- tiedottaa käyttökelpoisista ja asianmukaisista hajajätevesien käsittelymahdollisuuksista jätevesilainsäädännön tavoitteet huomioiden
2
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auttaa yhdenmukaistamaan hankealueen kuntien määräyksiä hajajätevesien käsittelyvaatimusten osalta
kannustaa ihmisiä omalla toiminnallaan pitämään huolta lähivesistöjen ja pohjavesien puhtaana säilymisestä
tuottaa yhdenmukaista ja rekisteröitävää tietoa hankealueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli järjestää tiedotuskampanja Loviisan ja Lapinjärven asukkaille ja mökkiläisille kiinteistölle lähetettävän tiedotuskirjeen muodossa.
2.2

TOIMINTATAVAT

Jätevesineuvontaa annettiin pääsääntöisesti sekä puhelimitse että sähköpostitse. Lisäksi
hanke antoi yleisneuvontaa tapahtumissa, joita järjestettiin hankealueiden kunnissa. Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa hyödynnettiin yhteistyötä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Tiedottamiseen ja viestintään panostettiin vuoden 2018 hanketta enemmän.
2.3

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 -hanketta hallinnoi vesiensuojeluyhdistys Kymijoen vesi ja
ympäristö ry. Yhdistyksen henkilökunta osallistui tarvittaessa hankkeen suunnitteluun, toteutukseen sekä ohjausryhmätyöskentelyyn ja hankkeen vaatimiin hallinto- ja toimistotöihin.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi energia- ja ympäristötekniikan insinööri (AMK) Satu Kunnas. Projektipäällikön työpanoksena Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 -hankkeelle oli 100 %
kuukausittaisesta työajasta. Hankkeeseen palkattiin ruotsinkieliseksi jätevesineuvojaksi FM
Jennifer Holmberg määräaikaiseen työsuhteeseen ja hän toimi hankkeessa 60 % työpanoksella lähes koko hankkeen toiminta-ajan. Sekä projektipäällikkö että jätevesineuvoja osallistuivat Suomen ympäristökeskuksen järjestämään hajajätevesien neuvontakoulutukseen.
Projektipäällikön osalta hankkeen työllistävä vaikutus oli kaikkiaan noin 7 kuukautta sekä
jätevesineuvoja Holmbergin osalta hankkeen työllistävä vaikutus oli noin 7 kuukautta (50–
60 % osuus kokonaistyöajasta).
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 -hankkeelle vuokrattiin toimistotilat Porvoon kaupungilta Tekniikankaari 1:stä. Tiloissa toimii Kymen Ympäristölaboratorion kylmäpiste, johon neuvoja sijoittui hankkeen toimintakauden ajaksi. Tällä tavoin saatiin neuvoja lähelle hankealuetta ja
sitä kautta neuvontamatkat aikatauluineen ja kustannuksineen kohtuullisiksi. Projektipäälliköllä oli toimistopiste Kymen Ympäristölaboratorion tiloissa Kuusankoskella.
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2.4

MUUT YHTEISTYÖTAHOT

Tärkeimpiä yhteistyötahoja hankkeen kannalta olivat alueen ympäristönsuojeluviranomaiset
ja rakennustarkastajat, joiden kanssa pidettiin tarvittaessa yhteyttä. Yhteydenpito koski pääsääntöisesti tiedonvaihtoa sekä käytännön neuvontatyötä. Yhteistyötahojen tärkeys korostui
erityisesti hajajätevesilainsäädännön ja paikallisten vaatimusten huomioimisessa sekä niiden sovittamisessa neuvontatyöhön.
Yhteistyötahoihin lukeutui myös muita alueen toimijoita (kirjastot, kahvilat, kyläyhdistykset),
joiden kautta pystyttiin järjestämään neuvontapisteitä tai välittämään tietoa hankkeen tarjoamista palveluista.
2.5

RAHOITUS JA KULUT

Hanketta rahoitti Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeelle myönnetty avustussumma oli 53 000,00 € ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui yhteensä 53 437,96 €. Myönnetyn avustussumman ylittävistä kustannuksista vastaa Kymijoen
vesi ja ympäristö ry. Suurimmat kustannukset muodostuivat hankkeen henkilöstö- ja matkakuluista. Liitteessä 1 on esitetty hankkeen kustannusten toteutuminen.

3
3.1

HANKKEEN MENETELMÄKUVAUS
PUHELIN- JA SÄHKÖPOSTINEUVONTA

Kiinteistönomistajalle vaivattomin keino tavoittaa paikallinen jätevesineuvoja oli joko puhelimitse tai sähköpostitse. Tämä tapahtui Jätevesineuvola-palvelun kautta. Palvelu toimi samoin edellytyksin kuin viime vuonna Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 -hankkeessa. Jätevesineuvoja oli puhelimitse tavoitettavissa tiistaista torstaihin kello 9-15 välisenä aikana. Sähköpostitse neuvojan tavoitti joka arkipäivä.
Jätevesineuvolassa opastettiin kiinteistönomistajaa arvioimaan oman jätevesijärjestelmän
saneeraustarvetta, mahdollisista kunnostustoimenpiteistä sekä kerrottiin koskeeko määräaika 31.10.2019 heidän kiinteistöään. Lisäksi kiinteistönomistajia valistettiin puutteellisesti
käsiteltyjen jätevesien vaikutuksesta ympäristöön, jätevesijärjestelmän selvityslomakkeen
tarpeellisuudesta ja jätevesijärjestelmän kunnostusprojektin etenemiskäytännöistä. Yhteydenoton laatu vaihteli kantovedellisen vapaa-ajan asunnon jätevesien käsittelystä vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön kaikkien jätevesien käsittelyyn. Neuvontaan käytetty

4
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aika riippuikin hyvin paljon siitä minkä tyyppinen kohde oli kyseessä. Usein puhelinneuvonnan yhteydessä sovittiin vielä sähköpostitse lähetettävistä esitteistä ja jätevesiselvityslomakkeista. Mikäli kiinteistönomistajan yhteydenotto koski rajatapauksia, kuten vähävetisen kiinteistön määrittelyä, kiinteistö sijaitsi ±10 m 100 metrin rantavyöhykkeen rajasta tai pohjavesialueen rajalla, ohjattiin kiinteistönomistaja ottamaan yhteyttä kuntaan.
3.2

YLEISNEUVONTA

Hankealueen tapahtumiin osallistuminen ja yleisneuvonnan antaminen olivat kiinteistökohtaisen neuvonnan kannalta pieni osa kokonaisuutta, mutta silti tärkeä. Tapahtumiin osallistumisella hankkeelle haettiin näkyvyyttä, tuotiin neuvojat lähelle paikallisia asukkaita sekä
luotiin heille siten mahdollisuus selvittää oman jätevesijärjestelmän saneeraustarve, vaikkapa kauppareissun yhteydessä. Tapahtumissa jaettiin tiedotusmateriaalin lisäksi jätevesien käsittelyyn innostavaa materiaalia, kuten tiskirättejä ja Neuvo-logolla varustettuja tuubihuiveja. Käytössä oli myös jätevesien käsittelyjärjestelmiä kuvaava roll-up, joka kiinnitti
ohikulkijoiden huomion ja sai heidät pohtimaan millainen järjestelmä heillä mahdollisesti on
käytössä tai millaiseksi se pitäisi saneerata. Tämä edesauttoi neuvojaa saamaan luonteva
kontakti kiinteistönomistajiin.
Tämän vuoden tapahtumat valittiin viime vuoden kävijärekistereiden pohjalta. Lisäksi järjestettiin kaksi pop up-neuvontapistettä, toinen Lapinjärvellä sijaitsevaan paikalliskahvilaan ja
toinen Loviisan pääkirjastoon. Yleisneuvontaa haluttiin tarjota tasaisesti joka puolelle hankkeen toiminta-aluetta. Tapahtumista ja pop up-pisteistä tiedotettiin sosiaalisessa mediassa
ja paikallisissa lehdissä.
3.3

KIINTEISTÖKOHTAINEN TIEDOTUS

Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 – hanke lähetti yhteistyössä Loviisan kaupungin ympäristönsuojelun kanssa tiedotuskirjeen Loviisan ja Lapinjärven kiinteistönomistajille (Liite 2). Liitteessä 3 näkyvät alueet, joihin kirjeitä lähetettiin. Liitteessä on nähtävissä myös vuoden
2018 hankkeen puolesta lähetetyt kirjeet. Osoitetiedot tulivat kunnalta. Kirjeellä aktivoitiin
kiinteistönomistajat tarkistamaan oma jätevesijärjestelmä ja sen riittävyys hajajätevesilainsäädännön puitteissa. Henkilökohtaisella tiedottamisella kiinteistönomistaja tuli tietoiseksi
määräajan lähestymisestä ja siitä seikasta, että heidän kiinteistönsä sijaitsee herkällä alueella. Esimerkiksi pohjavesialueella sijaitseminen saattoi tulla joillekin yllätyksenä. Kirjeessä
selvitettiin ympäristönsuojelulain muutoksia sekä ohjeistettiin kiinteistönomistajaa oman jätevesijärjestelmän saneeraustarpeessa. Kirjeen mukana oli Neuvo-hankkeen mainos, jossa
kerrottiin, että kiinteistönomistaja voi halutessaan ottaa yhteyttä jätevesineuvojaan ja sopia
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esimerkiksi kiinteistökäynnin. Neuvonta oli ehdottoman vapaaehtoista ja riippumatonta. Tämän tyyppisellä tiedottamisella jatkettiin viime vuonna hyväksi todettua tapaa tavoittaa kiinteistönomistajia mahdollisimman kattavasti. Huolimatta aiheen ympärillä vellovasta keskustelusta, osa kiinteistönomistajista saattoi ohittaa aiheen kiinnittämättä siihen sen enempää
huomiota. Lisäksi osalle tapahtumissa tapahtuva keskustelu tai yhteydenotto puhelimitse
saattoi tuntua vieraalta. Kirjeellä pyrittiinkin tavoittamaan myös nämä henkilöt.
3.4

KIINTEISTÖKÄYNNIT

Kiinteistökohtainen neuvonta tapahtui kiinteistönomistajan omalla tontilla. Jätevesineuvoja
saapui paikalle sovittuun aikaan. Käynnin aikana käytiin läpi kiinteistön käyttötarkoitus, nykyinen vedenkäyttö, vesikalusteiden varustetaso ja jätevesijärjestelmän tiedot. Selvitettiin
sijaitseeko kiinteistö herkäksi luokitellulla alueella ja onko tarvetta jätevesijärjestelmän saneeraukselle. Hankkeen aikana tehdyistä kiinteistökäynneistä pidettiin tietorekisteriä, jonka
tietoja projektipäällikkö ja jätevesineuvoja päivittivät jatkuvasti. Tietoja luovutettiin myös kunnalle kiinteistönomistajan suostumuksella. Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa käytettiin aikaisempien Neuvo-hankkeiden käyttämiä liikennevalolomakkeita (Liite 4) sekä kiinteistökäyntien pöytäkirjapohjia (Liite 5). Nuohooja-mallia ei käytetty ollenkaan, kaikki kiinteistökäyntipyynnöt tulivat suoraan kiinteistönomistajalta. Neuvonnassa painotettiin asukkaalle,
ettei jätevesineuvojan arvio ole viranomaisarvio. Käyntiin varattiin aikaa puolesta tunnista
kahteen tuntiin.
3.5

NEUVONTAMATERIAALI

Neuvontatilanteissa käytettiin materiaalina Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n jätevesiopasta, Jässi-jätevesihankkeen kesämökin jätevesiopasta, Ympäristöministeriön laatimaa ”Haja-asutuksen jätevedet kuntoon” -opasta sekä Suomen ympäristökeskuksen internet-sivustoilta löytyviä materiaaleja ja oppaita. Käymäläseura Huussi ry:ltä tilattiin seuran
laatimia tiedotuslehtiä, joissa opastettiin kuivakäymälävaihtoehdoista kiinnostuneita asiakkaita. Tapahtumia ja siellä tapahtuvaa asiakkaiden houkuttelua varten laadittiin jätevesivisa
kohdennettuna lapsille ja nuorille (Liite 6). Jätevesivisalla kannustettiin heitä tutustumaan
oman kodin jätevesien käsittelyyn vanhempien kanssa, sekä sen kautta oppimaan perustietoutta kotona muodostuvista jätevesistä. Samalla tämä edesauttoi vanhempia keskustelemaan aiheesta lapsiensa kanssa.
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Kiinteistökohtaisten tietojen hankkimisessa hyödynnettiin erilaisia paikkatietoaineistoja:
- SYKE:n hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika-alueiden karttapalvelu
- Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna – palvelu
- Ympäristö.fi:n Vesihuoltotulkki
Kuntakohtaista tietoa, esimerkiksi jätevesijärjestelmää koskevista suojaetäisyyksistä, jätevesineuvoja sai Loviisan kaupungin laatimien ympäristönsuojelumääräysten, rakennusjärjestysten ja alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten kautta.

4
4.1

HANKKEEN MAINONTA JA TIEDOTTAMINEN
LEHTIARTIKKELIT JA MAINONTA

Neuvontahankkeiden alkamisesta tiedotettiin valtakunnallisesti ympäristöministeriön koordinoiman jätevesiviikon aikana, jota vietettiin 6.–12.5.2019 välisenä aikana. Neuvo LapinjärviLoviisa 2019 laati viikolle oman lehdistötiedotteensa hankkeen alkamisesta. Kuukautta ennen kauden päätöstä laadittiin toinen tiedote, jossa kerrottiin hankkeen sen aikaisista tuloksista ja muistutettiin määräajan olevan kuukauden päässä. Muutama lehti tarttui näihin ja
lisäksi osa lehdistä laati omat juttunsa. Lehdistö olikin aktiivisesti mukana tuomassa hankkeelle näkyvyyttä (Liite 7). Erityisesti näkyvyyteen keskityttiin heinäkuussa, jolloin lomailukausi oli kiivaimmillaan. Tänä vuonna Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 laati yhteismainoksen
Neuvo Itä-Uusimaa 2019 – hankkeen kanssa, sillä osa lehdistä ilmestyi molempien hankkeiden alueilla ja tämä todettiin kustannustehokkaaksi tavaksi mainostaa. Alusta alkaen pyrittiin tuomaan hanke mahdollisimman hyvin asukkaiden tietoisuuteen, jotta sille saataisiin
hyvä alku.
Edellä mainittujen lisäksi hanke jakoi hankemainoksia muun muassa kauppoihin, kirjastoihin
ja huoltoasemille:
- Lapinjärven kirjasto
- Lapinjärven kunnantalo
- Lapinjärven Aurinkopalatsi (huoltoasema)
- Pukaron Paroni (huoltoasema)
- M-market Ruukki (kyläkauppa)
- Vanhankylän ABC (huoltoasema)
- Liljendal Shell (huoltoasema)
- Loviisan Neste Ankkurituuli (huoltoasema)
- Loviisan kauppakeskus Galleria
- Loviisan pääkirjasto
- Loviisan asiakaspalvelutoimisto Lovinfo
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Tapahtumamainokset jaettiin tapahtumien järjestäjille ja he käyttivät niitä verkkomainonnassaan sekä muulla soveltuvaksi katsomallaan tavalla.
4.2

SOSIAALINEN MEDIA

Hankkeelle perustettiin Facebook-sivu tiedotusta varten. Facebook-sivun osoite oli www.facebook.com/neuvolaplov2019. Facebook-sivuilla ylläpidettiin tapahtumakalenteria sekä jaettiin hankkeeseen ja jätevesineuvontaan liittyvää tietoa. Sivut linkitettiin myös Kymijoen
vesi ja ympäristö ry:n internetsivuille www.kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo. Kaikilla Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo-hankkeilla oli myös yhteinen Instagram-tili käyttäjätunnuksella Neuvo2019.
4.3

LEHDISTÖTILAISUUS

Viime vuotiseen tapaan hanke osallistui Pernajan saariston vesiosuuskunnan (PeSV) lehdistötilaisuuteen, joka järjestettiin 10.5.2019 Porvoon Brasseri L´amourissa. Paikalla olivat
Itä-Uudenmaan alueen lehdistä Itäväylä ja Uusimaa sekä radiosta Yle Östnyland. Urho Ilmonen ja Britt-Lis Sederholm olivat vesiosuuskunnasta, Satu Kunnas ja Jennifer Holmberg
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 – hankkeesta ja Emma-Sofia Pippuri Neuvo Itä-Uusimaa
2019 – hankkeesta. PeSV halusi järjestää lehdistötilaisuuden, jotta ympäristönsuojelulain
muutoksista saataisiin tiedotettua alueen asukkaita. Tilaisuudessa Neuvo-hankkeet esittäytyivät ja pitivät pienen powerpoint-esityksen olennaisimmista asioista. Lopuksi PeSV piti
oman esityksensä vesiosuuskunnan toiminnasta. Tilaisuudella ei pyritty markkinointiin. Lehdet kirjoittivat tilaisuudesta jutut ja lisäksi Yle Östnyland haastatteli Jennifer Holmbergia radioon.
4.4
4.4.1

CASE HARMAAVESISUODATTIMEN ASENNUS
Jätevesijärjestelmän kunnostusprojekti

Jotta tämä hajajätevesien neuvontahankkeen loppuraportti palvelisi mahdollisesti myös yksityisiä kiinteistönomistajia, koettiin hyödylliseksi kuvata konkreettisella esimerkillä kuinka
kunnostusprojektissa edetään. Tästä johtuen Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 – hankkeen jätevesineuvoja kävi tutustumassa harmaavesisuodattimen asennukseen. Kiinteistökäynneillä suositelluin vaihtoehto oli maaperäkäsittelyn tehostaminen, mutta siihen ei löytynyt
sopivia esimerkkejä. Toiseksi suositelluin vaihtoehto, eritoten vapaa-ajan asunnoissa, oli
harmaavesisuodatin. Siihen myös löytyi oivallinen esimerkki raportissa esitettäväksi.

8

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 448/2019

Jätevesijärjestelmän kunnostusprojekti etenee seuraavanlaisesti:
1. Selvitetään kunnalta voiko kiinteistön liittää viemäriverkostoon
2. Jos päädytään kiinteistökohtaiseen järjestelmään, hankitaan pätevä suunnittelija
3. Suunnittelijan tehtävinä on:
a. selvittää kunnalta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset
b. perustella suunnitelmassa ratkaisun täyttävän vaatimukset
c. esittää suunnitelmassa kuinka järjestelmää käytetään ja huolletaan
4. Jätevesijärjestelmän tehostamiselle haetaan kunnan rakennusvalvonnasta toimenpidelupaa, johon liitetään suunnitelma ja muut tarvittavat liitteet
5. Kun myönteinen päätös on saatu, alkaa urakkatarjousten pyyntö
6. Urakoitsijan löydyttyä, alkaa rakennusvaihe
7. Rakennusvaiheet on hyvä dokumentoida ja valokuvata
8. Jätevesijärjestelmän valmistuttua, huolehditaan järjestelmän ohjeen mukaisesta
käytöstä ja huollosta.
4.4.2

Kohdetiedot ja laitteen kuvaus

Kohteena oli ympärivuotinen vapaa-ajan asunto, jossa oli käytössä erillinen saunarakennus.
Saunaan sisälle tuli käyttövesi pihan porakaivosta putkella, varustuksena 110 litran lämminvesivaraaja ja suihku. Saunasta vesi purkautui toista putkea pitkin rannan tuntumassa sijaitsevaan kivipesään. Tässä esimerkkitapauksessa saunassa sijaitseva lämminvesivaraaja
laukaisi saneeraustarpeen. Jätevesien käsittely ei ollut riittävä vaan vaati tehokkaamman
puhdistuksen. Vaikka varaaja olisi pieni, mahdollistaa se kuitenkin lisääntyneen vedenkäytön, jolloin jätevesien suora maaperään imeyttäminen ei ole yksistään riittävä.
Kohteeseen valikoitui Pipelife pisara – merkkinen harmaavesisuodatin. Se on tarkoitettu vapaa-ajan asuntojen talous- ja pesuvesien puhdistukseen eikä sen käyttö vaadi sähköä. Se
jaksaa käsitellä myös paineellisen veden ja puhdistuskapasiteetti on 500 l/vrk. Puhdistetun
veden voi johdattaa esim. kivipesään. Puhdistus tapahtuu mekaanisesti turpeella, jolla täytetään suodatinkiekot. Puhdistettava vesi kulkeutuu näiden kiekkojen kautta ja purkautuu
puhdistuneena ulos. Harmaavesisuodattimen käytössä ja huollossa tulee noudattaa laitevalmistajan ohjeita, sillä harmaavesisuodatin vaatii toimiakseen säännöllistä huoltoa. Tontille soveltuvaa jätevesijärjestelmää valittaessa on tärkeää huomioida tulevan jäteveden
määrä ja laatu sekä ympäröivät olosuhteet. Järjestelmää ei kannata ylimitoittaa, mutta on
tärkeää, että sen kapasiteetti riittää tulevan jäteveden puhdistukseen.
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4.4.3

Suunnitelma

Raportissa on tarkoitus kuvata suuripiirteisesti harmaavesisuodattimen asennus tontille.
Teknisiin tietoihin ei sen tarkemmin paneuduta.
Kunnan rakennusvalvontaan lähetettiin kiinteistön omistajan toimesta toimenpidelupahakemus, jonka liitteeksi tuli jätevesijärjestelmän saneerausta koskeva suunnitelma. Alla olevasta kuvasta 1 on nähtävissä suuripiirteisesti kuvattu harmaavesisuodattimen asennus tontille. Suunnitelmana oli asentaa saunarakennukseen uusi ulostuloputki, joka vedettiin saunan kulmalta poispäin rannasta maahan asennettavaan harmaavesisuodattimeen. Suodattimesta vesi kulkeutui kivipesään, joka sijaitsi yli 25 metrin päässä vesirajasta.

Kuva 1. Suunnitelmapiirros.

Kuvat rakennusprojektista ovat löydettävissä liitteestä 8.

5
5.1

RAPORTOINTI JA SEURANTA
OHJAUSRYHMÄ

Hankkeen ajaksi perustettiin ohjausryhmä ohjeistamaan ja tukemaan hankkeen onnistumisessa. Hankevalvojana toimi Ilkka Juva, joka edusti ohjausryhmässä Uudenmaan ELY-keskusta. Hankevalvojan lisäksi ohjausryhmään kuuluivat ympäristönsuojelun edustajat hankealueen kunnista, Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 – hankkeen edustajat sekä Kymijoen vesi
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ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja. Ympäristönsuojelun edustajien kesken pidettiin hankkeen aloituskokous 30.4.2019, jossa käytiin läpi tulevan tiedotuskirjekampanjan toteutusta.
Lopetuspalaveri pidettiin 17.10.2019, jossa esiteltiin hankkeen eteneminen ja kyseiseen
ajankohtaan mennessä saatuja tuloksia. Lopetuspalaveriin osallistuivat:
- Ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, Loviisan kaupunki
- Ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, Loviisan kaupunki
- Tekninen johtaja Maria Luoma-Aho, Lapinjärven kunta
- Projektipäällikkö Satu Kunnas, Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019
- Jätevesineuvoja Jennifer Holmberg, Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019
- Tutkija Anne Åkerberg, Kymijoen vesi ja ympäristö ry
- Hankevalvoja Ilkka Juva, Uudenmaan ELY (poissa)
5.2

TIETOJEN REKISTERÖINTI JA TILASTOINTI

Hankkeen aikana tehdyistä tapahtumaneuvonnoista, kiinteistökäynneistä sekä puhelin- ja
sähköpostineuvonnoista kerättiin tietoja hanketyön rekisteröintiä, tilastointia sekä loppuraportointia varten. Loppuraportti toimitettiin hankevalvojalle viimeisen maksatuksen yhteydessä tammikuussa 2020. Hankkeen loppuraportti toimitettiin myös hankealueen ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Suomen Ympäristökeskukselle (SYKE). Loppuraportti julkaistiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-sivuilla.

6
6.1

HANKKEEN TULOKSET
HANKKEEN NÄKYVYYS

Hanketta mainostettiin säännöllisesti paikallislehdissä. Alla on lista hankkeesta julkaistuista
jutuista ja tiedotteista sekä ilmestyneistä mainoksista (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Hankkeesta tehdyt jutut ja tiedotteet paikallismedioissa 2019.

6.2

JÄTEVESINEUVOLA-PALVELU

Jätevesineuvola-palveluun otti yhteyttä 141 kiinteistönomistajaa, joista puhelinneuvontoja
oli 125 kpl ja sähköpostineuvontoja 16 kpl.
Aktiivisimmin asukkaat ottivat yhteyttä neuvontaan kesä-elokuussa. Syyskuusta alkaen yhteydenotot selkeästi vähenivät (Kuva 2). Kuvasta on nähtävissä, että lomakausi aktivoi vapaa-ajan asuntojen omistajat. Alkukesästä lähetetyt tiedotuskirjeet näkyivät myös selkeänä
yhteydenottopiikkinä. Vakituisten kiinteistöjen omistajat ottivat yhteyttä tasaisesti koko neuvontakauden ajan.
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Kuva 2. Jätevesineuvolaan tulleet yhteydenotot 2019.

6.3

TAPAHTUMANEUVONTA

Tapahtumissa tavoitettujen henkilöiden lukumäärä koostui heistä, jotka kävivät neuvontapisteellä joko juttelemassa tai ottamassa esitteitä (Taulukko 2). Taulukkoon on karkeasti
jaoteltu suomen- ja ruotsinkielisten neuvontojen suhteet. Ehdottomasti kesän menestyksekkäin tapahtuma oli Loviisan Wanhat Talot, johon neuvojat osallistuivat kumpanakin päivänä.
Käymättä jäi ainoastaan hankealueen itä- ja länsireunoilla, joihin jaettiin esitteitä (Liite 9).
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Taulukko 2. Kesän tapahtumat ja niissä tavoitetut kiinteistönomistajat 2019.

Tapahtuma
Loviisan pääkirjasto pop up-piste
SisuXtrail-polkujuoksutapahtuma
Kimonkylän kantrit
Loviisan juhannusmarkkinat
Liljendalpäivät
Sarvisalon kesätori
Porlammin kyläpäivä
Monica's cafe pop up-piste
Loviisan Wanhat Talot
Loviisan Wanhat Talot
Loviisan syysmarkkinat

Pvm

Kunta

8.5.2019
11.5.2019
8.6.2019
11.6.2019
15.6.2019
6.7.2019
13.7.2019
23.7.2019
24.8.2019
25.8.2019
1.10.2019

Loviisa
Lapinjärvi
Lapinjärvi
Loviisa
Loviisa
Loviisa
Lapinjärvi
Lapinjärvi
Loviisa
Loviisa
Loviisa

Neuvottujen
lkm
5
5
17
24
20
12
16
7
63
47
16

10

232

Yhteensä

6.4

Fi/Sve
Fi
Fi
Fi
Fi
Fi/Sve
FI/Sve
Fi
Fi/Sve
Fi/Sve
Fi/Sve
Fi/Sve

TIEDOTUSKIRJEET

Tiedotuskirjeitä lähetettiin yhteensä 1637 kiinteistönomistajalle (Taulukko 3). Johtuen pääpainona olleiden herkkien alueiden tiedotuksesta, lähti valtaosa kirjeistä vapaa-ajan kiinteistöille. Ranta-alueille on luonnollisesti paljon vapaa-ajan asutusta. Kirjeiden pohjalta yhteydenottoja tuli arviolta 118 kappaletta, joista vakituisen kiinteistön omistajia oli 46 kappaletta.
Kiinteistökäyntejä kirjeiden myötä tehtiin 22 kappaletta.
Taulukko 3. Hankkeen lähettämät tiedotuskirjeet Lapinjärven ja Loviisan alueille 2019.

Alue ja lähetyspvm
Lapinjärvi 13.5.
Taasianjoki 22.5.
Lapinjärven pienet joet 5.6.
Saaristo, Fantsnäs, Karjalaiskylä 14.6.
Pernajan saaristo 19.6.
Malmsbystä Porvoon rajalle 17.7.
Lindholmin saaren vuokra-alueet 2.8.
Sarvisalo 2.8.
Tervik-Malmsby 2.8.
Yhteensä

6.5

Vakituiset
21
33
42
45
115
37
30
20
343

Vapaa-ajan Yhteensä
28
49
46
79
91
133
168
213
465
580
175
212
9
9
267
297
45
65
1294

1637

KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA

Hankkeeseen liittyvä kiinteistökohtainen neuvonta toteutettiin viime vuoden tapaan. Kiinteistönomistaja sai itse halutessaan pyytää neuvojaa kiinteistökäynnille, joita tehtiin yhteensä
14
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26 kpl. Käyntejä tehtiin sekä vakituisiin että vapaa-ajan asuntoihin. Kiinteistökäyntien määrä
jakautui tasan Loviisan ja Lapinjärven kesken. Kiinteistökäyntien sesonki ajoittui kesä-heinäkuulle (Kuva 3).

Kuva 3. Tehdyt kiinteistökäynnit 2019.

Neuvontakäynneillä kiinteistönomistajien kanssa keskusteltiin kiinteistön vedenkäytöstä tulevaisuudessa (Taulukko 4). Vakituisissa asunnoissa vedenkäyttö säilyi ennallaan, mutta
vapaa-ajan asunnoissa yhdessä varustelutason arvioitiin nousevan ja yhdessä päätettiin
luopua vesikäymälästä.
Taulukko 4. Kiinteistön vedenkäyttö tulevaisuudessa 2019.

Tuleva vedenkäyttö
Säilyy ennallaan
Varustelutaso nousee
Vesikäymälästä luovutaan

Vakituinen
13
0
0

100 %
0%
0%
13

Vapaa-ajan
11
1
1

85 %
8%
8%
13

Yhteensä
24
1
1

92 %
4%
4%
26

Jokaisella käynnillä selvitettiin myös kiinteistön talousveden hankinta (Taulukko 5). Talousvesi vakituisilla kiinteistöillä tuli pääsääntöisesti kunnan verkoston kautta. Oma talousvesikaivo oli käytössä 39 %:lla vakituisista kiinteistöistä. Vapaa-ajan käytössä olevista kiinteistöistä oma talousvesikaivo oli 69 %:lla kiinteistöistä, kunnan verkostoon kuului 23 % ja muualta talousvetensä toi 8 %.
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Taulukko 5. Kiinteistön talousveden hankinta 2019.

Talousveden hankinta

Vakituinen

Vapaa-ajan

Rengaskaivo
Porakaivo
Kunnan verkosto
Tuodaan muualta

1
4
8
0

6
3
3
1

8%
31 %
62 %
0%

13

46 %
23 %
23 %
8%

Yhteensä
7
7
11
1

13

27 %
27 %
42 %
4%

26

Kiinteistökäynnillä selvitettiin kiinteistön nykyinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Yleisin järjestelmä vakituisilla asunnoilla (Kuva 4) oli kaikille kiinteistöllä muodostuville jätevesille 2osastoinen saostuskaivo, josta oli purku maahan (61 %). Yleensä vanhat sakokaivojärjestelmät purkautuvat suoraan ojaan. Kaikkien jätevesien käsittelylle vähimmäisvaatimus on 3osastoinen saostus ja riittävä maaperäkäsittely. Yhdeltä kiinteistöltä löytyi sellainen, mutta
siinäkin oli puutteita maaperäkäsittelyssä.

Kuva 4. Jätevesien käsittelyjärjestelmät vakituisissa asunnoissa 2019 (n = 13).
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Vapaa-ajan asunnoista 31 % purki jätevetensä suoraan maahan. 2-3 osastoinen saostuskaivo, jonka perässä oli purku maahan, löytyi 54 %:lta kiinteistöistä. Yhdeltä kiinteistöltä löytyi 3-osastoisen kaivon perästä myös maaperäkäsittely. Samaten kaksoisviemäröinti oli käytössä yhdellä vapaa-ajan kiinteistöllä (Kuva 5).

Kuva 5. Jätevesien käsittelyjärjestelmät vapaa-ajan asunnoissa 2019 (n = 13).

Vakituisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä yksi oli rakennettu 2000-luvulla (Taulukko 6).
Useimmiten jätevesien käsittelyjärjestelmä oli 50- tai 70-luvulta. Vapaa-ajan asunnoissa
2000-luvulla rakennettu järjestelmä löytyi myös vain yhdeltä, 80-luvulla rakennettuja oli 36
%, kolmasosaan ei saatu selvyyttä. Yhdellä vapaa-ajan kiinteistöllä umpisäiliö oli asennettu
maahan 80-luvulla ja harmaavesien käsittely järjestetty 40-luvulla. Tästä syystä yhteisluku
27 poikkeaa käydyistä 26 kiinteistökäynnistä.
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Taulukko 6. Jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi.

Rakentamisvuosi
1940
1950
1960
1970
1980
2000
ei tietoa

Vakituinen
0
0%
4
31 %
1
8%
4
31 %
3
23 %
1
8%
0
0%
13

Vapaa-ajan
1
7%
0
0%
2
14 %
1
7%
5
36 %
1
7%
4
29 %
14

Yhteensä
1
4%
4
15 %
3
11 %
5
19 %
8
30 %
2
7%
4
15 %
27

Jätevesijärjestelmien saneeraustarpeen arviointi kiinteistöillä on esitetty kuvassa 6. Vakituisesti asutuista kiinteistöistä saneerausta vaati 92 %, vaatimukset täyttävä järjestelmä oli
kahdeksalla prosentilla. Vaatimukset täyttyivät siitä syystä, ettei kiinteistö sijainnut herkällä
alueella. Ikävapautuksen piiriin ei kuulunut yksikään.

Kuva 6. Saneeraustarve vakituisilla asunnoilla, tarve ei koske ikävapautettuja eikä vähäisen vedenkäytön kiinteistöä (n = 13).

Vapaa-ajan asunnoilla saneerausta vaati 77 % ja vähäistä korjaamista 8 % (Kuva 7). Vähävetiseksi kiinteistöistä luokiteltiin 15 %. Lähtökohtaisesti kantovedelliset kiinteistöt luokiteltiin
vähävetisiksi, jolloin ne jäivät saneerausvelvoitteen ulkopuolelle. Vähävetiseksi voitiin myös
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luokitella kiinteistö, jossa oli käytössä letkulla rakennukseen tuleva kylmä kesävesi. Jos vesi
kuitenkin lämmitettiin esimerkiksi lämminvesivaraajassa, niin Loviisassa tämä laukaisi saneeraustarpeen. Taulukosta 7 on nähtävissä tulosten tarkempi jakautuminen.

Kuva 7. Saneeraustarve vapaa-ajan asunnoilla, tarve ei koske vähäisen vedenkäytön kiinteistöjä (n
= 13).

Taulukko 7. Saneeraustarve vakituisesti asutuilla ja vapaa-ajan käytössä olevilla kiinteistöillä.

Saneeraustarve
Vaatii saneerausta
Vähäistä korjaamista
Vaatimukset täyttävä
Ikävapautetut
Vähäiset vedet

Vakituinen

Vapaa-ajan

12
0
1
0
0

10
1
0
0
2

92 %
0%
8%
0%
0%

13

77 %
8%
0%
0%
15 %

13

Yhteensä
22
1
1
0
2

85 %
4%
4%
0%
8%

26

Jos neuvontakäynnin yhteydessä kiinteistön jätevesijärjestelmä todettiin saneerausta vaativaksi, suositeltiin kiinteistönomistajalle eri vaihtoehtoja, joilla jätevesien käsittely saataisiin
kuntoon. Vakituisilla kiinteistöillä (Kuva 8), eniten suositeltu vaihtoehto oli maaperäkäsittely
(46 %). Lykkäyksen hakemista suositeltiin 15 %:lle kiinteistönomistajista. Syynä tähän olivat
esimerkiksi elämäntilanteesta johtuva varojen puute. Viemäriverkostoa ei ollut yhdenkään
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 448/2019
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kiinteistön lähellä, joten sitä ei voitu suositella vaikka lähtökohtaisesti se onkin kiinteistönomistajalle vaivattomin vaihtoehto. Loput vaihtoehdot jakautuivat tasaisesti eri suositusten
välillä.

Kuva 8. Suositeltu toimenpide saneerausta vaativille vakituisesti asutuille kiinteistöille (n = 13).

Vapaa-ajan asunnoissa vaihtoehdot jakautuivat hyvin tasaisesti (Kuva 9). Maaperäkäsittely
oli sielläkin suosituin kuivakäymälän ja harmaiden vesien käsittelyn rinnalla (23 %). Seuraavana tuli laitepuhdistamo, joka tässä tarkoitti harmaavesisuodatinta, ei pienpuhdistamoa. 15
%:lla järjestelmä täytti vaatimukset, syy tähän oli useimmiten vähäiset vedet. Lykkäyksen
hakua suositeltiin yhdelle kiinteistönomistajalle johtuen korkeasta iästä. Ikävapautusta ei
myönnetä automaattisesti vapaa-ajan asunnoille, mutta joissain tapauksissa suositeltiin hakemaan lykkäystä. Umpisäiliötä kaikille vesille ei mieluusti suositella, mutta vähäisessä käytössä olevalle vapaa-ajan kiinteistölle sekin voi olla varteenotettava vaihtoehto.
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Kuva 9. Suositeltu toimenpide saneerausta vaativille vapaa-ajan asunnoilla (n = 13).

6.6

HANKKEEN TULOSTEN TARKASTELU

Hankkeen tulosten perusteella voidaan todeta, että vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat ovat
olleet aktiivisimpia yhteydenottajia ja puhelin suosituin yhteydenottoväline. Yhteydenottojen
kiivain kausi oli keskellä lomakuukausia. Tiedotuskirjeitä lähti eniten vapaa-ajan asuntojen
kiinteistönomistajille heti alkukesästä ja sekin on saattanut osaltaan vaikuttaa heidän aktivoitumiseen. Ranta-alueet ovat suosittuja mökkiläisten keskuudessa, joten siitä johtuen kirjeitä heille eniten lähtikin. Puhelimitse annettavan neuvonnan suosio selittyy sillä, että puhelimitse on helpoin selvittää oma tilanne neuvojalle, etenkin jos kohde on haastavampi.
Myös kantovedellisten vapaa-ajan asuntojen tilanteet on nopeinta käydä läpi puhelimessa.
Sähköpostitse käytävissä neuvonnoissa on suurempi riski väärinymmärrykseen. Se sopiikin
enemmän heille, joilla ei ole asian kanssa niin kiire tai jotka pyytävät neuvojaa suoraan esimerkiksi kiinteistökäynnille. Toukokuussa ja lokakuussa yhteydenottoja tuli enemmän vakituisilta asukeilta. Tämä viittasi siihen ettei lomailukausi ollut vielä käynnistynyt ja lokakuussa
kiinteistönomistajat jo palasivat töihin.
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Tapahtumien keskimääräinen tavoitettujen kiinteistönomistajien määrä vaihteli kymmenen
molemmin puolin. Tavoitettujen osalta menestyksekkäimmäksi tapahtumaksi nousi kirkkaasti Loviisassa järjestetty kaksi päivää kestävä Loviisan Wanhat Talot, jolloin jätevesipisteellä neuvottiin yhteensä yli sataa henkeä. Se onkin yksi Suomen tunnetuimmista kesätapahtumista ja tänä vuonna se löi ennätyksissä omatkin kävijämääränsä. Parhaiten muiden
tapahtumien osalta neuvojien pisteille tuli kävijöitä tilaisuuksissa, jotka oli suunnattu paikallisille asukkaille, esimerkiksi markkinat olivat suosittuja. Tapahtumaneuvonnoissa huomattiin, että kävijämäärät kasvoivat, kun neuvontapiste oli järjestetty muiden tapahtumien yhteyteen. Rento, monipuolista ohjelmaa sisältävä lämmin kesäpäivä markkinatunnelmissa
ohjasi monet ottamaan samalla selvää kiinteistönsä jätevesiasioista. Tästä syystä olikin perusteltua osallistua sen tyyppisiin tilaisuuksiin.
Kiinteistökäyntien osalta aktiivisin aika oli kesä- ja heinäkuussa. Heinäkuussa vapaa-ajan
kiinteistöjen omistajat pyysivät eniten käynneille, vakituisten kiinteistöjen omistajat olivat tasaisen aktiivisia kesä- ja heinäkuun. Lomakaudella oli helpoin sopia sekä omistajalle että
neuvojalle sopiva aika kiinteistökäynnille, käynnit kuitenkin toteutettiin arkipäivisin välillä 816, joka oli esimerkiksi työssäkäyvälle asukkaalle haastava aika.
Lapinjärven ja Loviisan osalta todettiin kiinteistökäynneillä nykyisten jätevesijärjestelmien tilanteen olevan heikko. Sakokaivojärjestelmät oli rakennettu pääsääntöisesti 40–70 vuotta
takaperin. Sakokaivojen keskimääräinen käyttöikä on noin 20 vuotta, jonka jälkeen niiden
kunto olisi hyvä tarkistaa huolella ja mahdollisesti saneerata. Arvioitu keskimääräinen käyttöikä koskee tilannetta, jolloin saostussäiliöitä huolletaan säännöllisesti ja tarkastetaan tyhjennyksen yhteydessä. Todellisuudessa harva asukas näin tekee vaan korjausta saatetaan
pohtia vasta siinä vaiheessa, kun selkeää vikaa tai rikkimenoa ilmaantuu. Tämän lisäksi
maaperäkäsittely oli kaikissa kiinteistöissä puutteellinen. Käytännössä siis kaikki kiinteistössä muodostuvat jätevedet, sisältäen vesikäymälävedet, purkautuivat käyttöiän ohittaneiden sakokaivojen jälkeen suoraan maaperään tai ojaan. Enintään maaperäkäsittelynä saattoi olla yksinkertainen salaojaputki. Myös harmaiden vesien käsittely oli puutteellista ja siinä
oli helppo havaita ajatusmalli etteivät pesuvedet ole niin haitallisia kuin jos seassa olisi käymälävesiä. Huomaamatta kuitenkin jäi, että pesuvesi sisältää ruoantähteitä, rasvaa, vaatteista irtoavaa nöyhtää, hiuksia, karvoitusta sekä pesuainejäämiä. Harmaita pesuvesiä on
myös määrällisesti enemmän kuin vesikäymälävesiä. Tästä syystä myös niiden asianmukainen käsittely olisi tärkeää huolimatta siitä, että ne sisältävät vain vähän ravinteita.
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YHTEENVETO

Kokonaisuudessaan hajajätevesien neuvontahanke Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019, joka toteutettiin Loviisan ja Lapinjärven alueilla, saavutti hyvät tulokset. Hankesuunnitelmaa tehdessä tavoitteeksi asetettiin olla tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse, osallistua tapahtumiin ympäri hankealuetta sekä lähettää tiedotuskirjeet kaikille herkkien alueiden kiinteistöjen omistajille. Hanke haluttiin saada hyvin käyntiin ja tässä onnistuttiin Pernajan saariston vesiosuuskunnan järjestämän lehdistötilaisuuden myötä, joka oli heti toukokuun
alussa. Sen avulla hankkeelle saatiin näkyvyyttä, josta oli hyvä ponnistaa. Hanke hyödynsi
sekä viime vuoden että vuoden 2014 Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 ja Neuvo 4 – hankkeiden kokemuksia, joiden myötä toiminta-alue ja sidosryhmät olivat tulleet jo tutuiksi. Kokemusten avulla käytännön asiat sujuivat nopeammin sillä suhteet olivat jo luotuina.
Kiinteistöille lähetettävillä 1637 tiedotuskirjeellä saatiin tavoitettua kaikki Loviisan ja Lapinjärven herkkien alueiden kiinteistöjen omistajat. Alun perin hankesuunnitelman liitteeksi tulevaan kustannusarvioon kirjeiden määrä arvioitiin suuremmaksi, jolloin siihen budjetoitiin
enemmän varoja. Loviisan kaupunki lähetti kuitenkin talvikaudella osan kirjeistä, jolloin noita
käyttämättä jääneitä varoja voitiin siirtää muihin kohteisiin, esimerkiksi aktiivisempaan tiedottamiseen lehdissä. Kirjeen avulla toteutettiin yhtä tärkeintä tavoitetta, joka oli opastaa
puolueettomasti kiinteistönomistajia oman jätevesijärjestelmän parantamistarpeessa. Sillä
myös saatiin lisättyä luottamusta ja yhteistyötä viranomaisten ja asukkaiden välillä, joka on
tarpeen määräajan tullessa täyteen 31.10.2019. Kyseisen päivän jälkeen neuvontatyöt siirtyvät Loviisan ympäristönsuojeluviranomaisille.
Hankkeen hyvistä tuloksista kertoo myös se, että Loviisan rakennusvalvonnasta saatujen
tietojen mukaan (kysytty johtavalta rakennustarkastajalta 14.10.2019) toimenpidelupia jätevesijärjestelmille on tänä vuonna myönnetty yhteensä 29 kpl ja lisää toimenpidelupahakemuksia tulee joka viikko. Tähän liittyen myös raporttiin liitetty harmaavesisuodattimen asennus oli tarpeellinen, sillä asennuksen konkreettinen näkeminen voi innostaa muitakin asukkaita teettämään jätevesijärjestelmän saneerauksen.
Hanke osallistui kaikkiin suunnittelemiinsa tapahtumiin ja järjesti tämän lisäksi kaksi pop upneuvontapistettä, joissa tavoitettiin reilut 200 henkilöä. Alueet, joissa ei ollut soveltuvaa tapahtumaa, katettiin viemällä esitepaketit esimerkiksi paikalliseen huoltoasemaan tai kyläkauppaan. Tapahtumissa sekä kirjeillä tavoitettujen määrään lisäämällä vielä jätevesineuvolassa tavoitetut henkilöt sekä kiinteistökäynnit, hanke tavoitti kokonaisuudessaan tämän
vuoden aikana 2036 kiinteistönomistajaa. Puhumattakaan sidosryhmistä, joiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ja saatiin heidänkin välityksellään tiedotettua jätevesien käsittelystä.
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Materiaali, jota hanke jakoi, säilyy pitkään ja tieto siitä siirtyy asukkaalta toiselle sekä viranomaiselta toiselle ja tämän tiedottamisen ja tiedonkulun myötä haja-asutusalueilla on jälleen
otettu askel kohti puhtaampia vesiä ja turvallisempia ympäristöjä.
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ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kouvola 31.10.2019

Esa Korkeamäki
Toiminnanjohtaja

Satu Kunnas
Projektipäällikkö
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LIITE 2
xx.xx.2019

ARVOISA KIINTEISTÖNOMISTAJA ()
Kiinteistönne sijaitsee vesiensuojelullisesti pilaantumiselle herkällä alueella.
Ympäristönsuojelulaissa on annettu määräykset jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla. Siinä on määritelty
pilaantumiselle herkiksi alueiksi rantavyöhykkeet sekä pohjavesialueet. Näillä alueilla olevien kiinteistöjen
jätevesijärjestelmien tulee täyttää laissa säädetyt puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.
Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia jos
 kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä tai se on liitetty vesilaitoksen tai
vesiosuuskunnan jätevesiviemäriin
 kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
 kiinteistön omistaja on syntynyt ennen 9.3.1943, koskee vain vakituisia asuntoja
 kiinteistö liitetään viemäriverkkoon
Poikkeamismahdollisuus on, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai järjestelmän uusiminen olisi
kustannuksiltaan kohtuuton kiinteistön omistajalle
Ensisijainen vaihtoehto on liittyä joko kaupungin vesiliikelaitoksen tai alueella toimivan vesiosuuskunnan
viemäriin. Jos tämä ei ole mahdollista, tarvitsette oman käsittelyjärjestelmän. Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla
WC-vedet tulee ensisijaisesti johtaa umpisäiliöön. Harmaat jätevedet (pesuvedet) voidaan käsitellä
maaperäkäsittelyssä tai harmaavesisuodattimessa.
Kiinteistönomistaja on itse vastuussa siitä, että jätevesijärjestelmä on nykyvaatimusten mukainen viimeistään
31.10.2019. Suunnittelua varten kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan jätevesisuunnittelijaan.
Lisätietoa jätevesijärjestelmistä on saatavilla Ympäristöministeriön verkkosivustolta osoitteesta
www.ymparisto.fi/hajajatevesi. Jätevesien käsittelyjärjestelmän saneeraus vaatii toimenpideluvan Loviisan
kaupungin rakennusvalvonnasta, ohjeet ja lomakkeet löytyvät Loviisan kaupungin verkkosivustolta osoitteesta
www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/rakentamisen-luvat/
Lisätietoa jätevesien käsittelyvaatimuksista: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen, puh. 044 055 5373,
ympäristönsuojelutarkastajat Maija Lehtomäki, puh. 040 777 3460 ja Maud Östman, puh. 044 055 5413
Loviisan kaupungin ympäristösuojelu: www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/lupa-jailmoitusasiat/jatevesi-ja-talousvesi/
Lisätietoa toimenpideluvan hakemisesta: lupasihteeri Hannele Nyman, puh. 040 763 0424 (ma–pe klo 9.00–
11.30) ja johtava rakennustarkastaja Miia Hento, puh. 040 641 2401 (ma klo 9.00–12.00)
Kiinteistönne sijaintitiedot: Helena Havu, puh. 040 198 4972 (ma–ke)
Sähköpostit osoitteella etunimi.sukunimi@loviisa.fi

Ystävällisin terveisin
Loviisan kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Loviisan kaupunki / Ympäristönsuojelu
PL 77, 07901 LOVIISA
ymparisto@loviisa.fi
www.loviisa.fi

Lovisa stad / Miljövården
PB 77, 07901 LOVISA
ymparisto@loviisa.fi
www.lovisa.fi
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xx.xx.2019

BÄSTA FASTIGHETSÄGARE
Er fastighet ligger på ett område som är känsligt för förorening.
I miljöskyddslagen ingår bestämmelser om avloppsbehandlingen i glesbygden. Enligt bestämmelserna är
strandområden och grundvattenområden känsliga för förorening. På dessa områden ska fastigheterna senast
31.10.2019 uppfylla reningskraven i lagen.
Avloppsvattensystemet behöver inte förnyas om
 fastigheten har ett avloppssystem som uppfyller reningskraven eller om fastigheten anslutits till
vattenverkets eller vattenandelslagets avloppsnät
 fastigheten har bärvatten och torrklosett
 fastighetsägaren är född före 9.3.1943, gäller enbart stadigvarande bostad
 fastigheten ansluts till avloppsnätet.
Det är möjligt att bli beviljad undantag om fastighetens avloppsvattenmängd är avsevärt liten eller om
förnyandet av avloppssystemet medför orimliga kostnader för fastighetsägaren.
Det primära alternativet är att ansluta sig till ett avloppsnät som antingen hör till stadens vattenaffärsverk
eller till det vattenandelslag som är verksamt på området. Ni behöver ett eget system för behandling av
avloppsvatten om det inte är möjligt för er att ansluta er till ett avloppsnät. På strandområden och på
grundvattenområden ska toalettvatten i första hand avledas till en sluten cistern. Gråvatten (tvättvatten) kan
behandlas med markbehandling eller i ett gråvattenfilter.
Fastighetsägaren ansvarar själv för att avloppssystemet senast 31.10.2019 motsvarar de gällande kraven. För
planeringen lönar det sig att kontakta en sakkunnig avloppsplanerare.
Tilläggsuppgifter om avloppssystem finns på Miljöministeriets webbplats på adressen www.ymparisto.fi/svFI/Byggande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Glesbebyggelsens_avloppsvatten
Sanering av avloppsvattensystemet kräver åtgärdstillstånd från Lovisa stads byggnadstillsyn. Instruktioner och
blanketter finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/boende-ochmiljo/byggnadstillsyn/tillstand-for-byggande/
Tilläggsuppgifter om kraven för behandling av avloppsvatten: miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen, tfn
044 055 53 73,
miljövårdsinspektörerna Maija Lehtomäki, tfn 040 77 34 60 och Maud Östman, tfn 044 055 54 13
Miljövården i Lovisa stad: www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/tillstands-ochanmalningsfragor/avloppsvatten-och-hushallsvatten/
Tilläggsuppgifter om att ansöka om åtgärdstillstånd: tillståndssekreterare Hannele Nyman, tfn 040 763 04 24
(må–fre klockan 9.00–11.30) och ledande byggnadsinspektör Miia Hento, tfn 040 641 24 01 (må klockan 9.00–
12.00)
Lägesuppgifterna för er fastighet: Helena Havu, tfn 040 198 4972 (må–ons)
E-post med adressen fornamn.efternamn@loviisa.fi

Med vänlig hälsning
Lovisa stads byggnadstillsyn och miljövård

Loviisan kaupunki / Ympäristönsuojelu
PL 77, 07901 LOVIISA
ymparisto@loviisa.fi
www.loviisa.fi

Lovisa stad / Miljövården
PB 77, 07901 LOVISA
ymparisto@loviisa.fi
www.lovisa.fi
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Neuvontakäynnillä tehty arvio jätevesijärjestelmästä
Arvion tehnyt jätevesineuvoja:

Kiinteistökäynnin päivämäärä:

Kiinteistön osoite:

Henkilö, jonka kanssa keskusteltu:

Kiinteistön jätevesijärjestelmän puhdistustaso ei täytä ympäristönsuojelulain (527/2014)
perustason puhdistusvaatimuksia. Ennen kunnostustöitä olkaa yhteydessä kunnan tai
kaupungin rakennusvalvontaan toimenpidelupa-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 huoltoa. Kiinteistön käytön
muuttuessa tai järjestelmän ikääntyessä tulee toimivuus 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
kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo
facebook.com/neuvolaplov2019

Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019
Projektipäällikkö
Satu Kunnas
Puh. 044 733 5652
satu.kunnas(at)vesiensuojelu.fi
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Lisätiedot / ohjeet:

Viranomaisten yhteystiedot:
Ympäristötarkastaja Maija Lehtomäki, puh. 040 777 3460
Ympäristötarkastaja Maud Östman, puh. 044 055 5413
Rakennustarkastaja Miia Hento, puh. 040 641 2401
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Bedömning av avloppssystem vid rådgivningsbesök
Avloppsvattenrådgivare:

Datum för fastighetsbesök:

Fastighetens adress:

Kontaktperson:

Fastighetens avloppsvattensystem uppfyller inte Miljöskyddslagens (527/2014) reningskrav på
basnivå. Ta kontakt med stadens eller kommunens byggövervakning gällande åtgärdstillstånd
innan sanering av avloppsvattensystemet påbörjas.
Bör förnyas före den 31.10.2019

Ingen tidsfrist gällande förnyandet

Fastighetens avloppsvattensystem kräver små förändringar eller reparationsåtgärder:

Avloppsvattensystemet är vid bedömningstidpunkten i skick. För att avloppsvattensystemet
ska fungera krävs användning och underhållning enligt bruksanvisningen. Om användningen
av fastigheten förändras och då avloppsvattensystemet föråldras bör dess funktionalitet
bedömas pånytt.
Ringa avloppsvattenmängd. Miljöskyddslagens (527/2014) reningskrav gäller inte.
Om vattenanvändningen eller fastighetens utrustningsnivå förändras bör
avloppsvattensystemet tillräcklighet bedömas på nytt.
Åldersbefrielse
Bedömningen av avloppsvattensystemet baserar sig på ytliga observationer och är varken ett
myndighetsutlåtande eller en plan. Det slutliga valet av avloppsvattensystem görs i planeringsskedet.
Innan avloppsvattensystemet repareras bör fastighetsägaren vara i kontakt med stadens byggövervakning.
Gällande åtgärder som kräver åtgärdstillstånd bör en sakkunnig planerare anlitas.
Då ett avloppssystem väljs lönar det sig att beräkna kostnader på lång sikt, samt ta reda på hur ofta systemet
behöver underhåll och service. Det lönar sig inte att skaffa några anordningar eller tillbehör före ett beslut
har getts angående åtgärdstillståndet. Din stads eller kommuns myndigheter ger tilläggsuppgifter om
föreskrifter som gäller på området.
Den här blanketten arkiveras för forskningsbruk.
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo
facebook.com/neuvolaplov2019

Neuvo Lappträsk-Lovisa 2019
Projektledare
Satu Kunnas
Puh. 044 733 5652
satu.kunnas(at)vesiensuojelu.fi

LIITE 4

Tilläggsuppgifter / direktiv:

Myndigheternas kontaktupgifter:
Miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460
Miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 044 055 5413
Ledande byggnadsinspektör Miia Hento, tfn 040 641 2401

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo
facebook.com/neuvolaplov2019

Neuvo Lappträsk-Lovisa 2019
Projektledare
Satu Kunnas
Puh. 044 733 5652
satu.kunnas(at)vesiensuojelu.fi
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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
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: _______________________________________________________
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Tiesitkö…
että jätevedenpuhdistamoille on arvioitu päätyvän
vuosittain n. 8 000 kg särkylääkkeitä.
(syke.fi)

että jätevesi sisältää orgaanista ainetta, fosforia ja
typpeä

JÄTEVESIVISA

(Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry; Jätevesiopas)

Suomen ensimmäinen jätevedenpuhdistamo
rakennettiin Helsingin Alppilaan vuonna 1910
(hsy.fi)

Nimi:___________________________________

LAPINJÄRVI-LOVIISA 2019
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Mitä saa vetää pöntöstä alas?

Kuka tykkää huussijätteistä?

KOMPOSTI

Mistä jätevesiä muodostuu?

Mitä jätevedet sisältävät?
Mihin teidän jätevedet menee? Yhdistä viivalla.
KOTI

PUHDISTAMO
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Kuvissa 1-3 on esitetty kaivanto saunarakennukselta harmaavesisuodattimen asennuskohtaan ja
siitä linja tulevaan kivipesään.

Kuvissa 4-6 tarkemmin harmaavesisuodattimen asennuskohdasta, johon on myös aseteltu
suodatinkangas valmiiksi. Reunimmainen kuva oikealla on tulevasta kivipesästä, jossa on näkyvissä
suodattimelta tuleva putki ja jonkin verran pohjalle laitettuja kiviä.
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Kuvissa 7-9 on nähtävissä putken suojaaminen hiekalla. Putken oikea kallistuskulma on myös
tärkeä, jotta jätevesi valuu haluttuun suuntaan.

Kuvissa 10–11 lämpöeristeitä ja routalevyjä putken päällä.
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Kuvissa 12–14 asennetaan harmaavesisuodatin vaakaan. Ympärille lisätään talvieristys.

Kuvissa 15–17 on kuvattuna suodatinkiekkojen paikka harmaavesisuodattimen sisällä. Viisi
suodatinkiekkoa pinotaan päällekkäin.

Kuvissa 18–19 on esillä viisi suodatinkiekkoa odottamassa täyttöä turpeella. Täyttämisen jälkeen
pinotut kiekot siirretään harmaavesisuodattimen sisälle.
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Kuva 20. Valmis näkymä kivipesältä saunarakennukselle, kivipesä on merkitty aurauskepillä.
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