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ESIPUHE
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on toteuttanut hajaasutusalueen jätevesien hyvää käsittelyä edistäviä neuvonta- ja tiedotushankkeita
vuodesta 2005 alkaen. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana on alueen asukkaiden ja
mökkiläisten tietoisuus omien jätevesien vaikutuksista lähiympäristöön kasvanut
merkittävästi ja jätevesien käsittelyn hyvät käytännöt ovat levinneet laajalle.
Hankkeiden aikana ihmisten tietoisuutta ravinteiden tuhlailevan käytön ja kierrätyksen
tärkeyden vaikutuksista on saatu nostettua valtakunnallisesti. Esimerkiksi louhittavien
fosforivarantojen rajallisuus ja kierrätyksen tärkeys jätevesistä takaisin
ravinnontuotantoon on tavoittanut virkamiehet, poliitikot ja tutkijat ja asia nousee
nykyisin esille arkipäivän keskusteluissa ja suuria päätöksiä valmisteltaessa.
Vuoden 2004 jätevesiasetuksen voimaanastumisen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon,
asetusta ja ympäristönsuojelulakia on muutettu, jätevesien käsittelymenetelmistä on
saatu paljon uutta tietoa ja jätevesien paikallinen ja ekologinen käsittely ovat nostaneet
päätään merkittävästi. Kaikki nämä seikat ovat lisänneet neuvonnan ja tiedotuksen
tarvetta. Yhdistyksemme rooli puolueettoman tiedon jakamisessa ja levittämisessä, syyseuraussuhteiden selvittämisessä ja vaikeidenkin asioiden tuomisessa kansankielisiksi
on ollut suuri.
Olemme saaneet toimia ja jakaa neuvoja mielenkiintoisten ihmisten parissa mukavissa
ja haastavissakin ympäristöissä. Olemme saaneet tehdä työtämme meille sopivat
työtavat ja alueemme erityispiirteet huomioiden, mikä on ollut tärkeä tekijä
hankkeemme onnistumisen kannalta. Iso kiitos hankkeen ohjauksesta, toiminnan
suunnittelusta ja toimien kohdennuksesta kuuluu myös maakuntaliiton, kuntien
virkamiesten ja yhdistyksemme muodostamalle virkamiestyöryhmälle sekä hankkeen
ohjausryhmälle.
Yhteistyö
eri
virkamiestahojen,
muiden
alueellisten
vesiensuojeluyhdistysten, muiden jätevesihankkeiden ja -toimijoiden sekä
tiedotusvälineiden kanssa on ollut toimivaa ja joustavaa, mikä on edesauttanut yhteisten
päämäärien eteen ponnistelussa paitsi alueellisesti myös valtakunnallisesti.
Vaikka yhdistyksemme hanketoiminta tällä erää loppuu haja-asutusalueen
jätevesiasioihin liittyen, jatkamme valistus- ja neuvontatyötämme aatteellisen
yhdistyksen periaatteiden mukaisesti. Olemme jatkossakin tukemassa ja neuvomassa
kuntalaisia ja kuntien virkamiehiä sekä toimimme erilaisissa aihepiiriin liittyvissä
asiantuntijatehtävissä ja työryhmissä.
Puhtaiden vesien ja viihtyisämmän lähiympäristön puolesta
Porvoossa 7.1.2013

________________________
Juha Niemi
limnologi

_______________________
Tero Myllyvirta
ekologi/toiminnanjohtaja
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1. TIIVISTELMÄ
Jätevesiasetuksen toteutus järkevästi -hanke 2010-2013 oli neuvonta- ja tiedotushanke
haja-asutusalueen jätevesiasetuksen toimeenpanon edistämiseksi. Hankkeen rahoitus
muodostui Uudenmaan liiton myöntämästä maakunnan kehittämisrahasta, joka oli 70 %
hankkeen kustannuksista, ja kuntien rahoittamasta osuudesta. Hankkeessa olivat
mukana Sipoon, Lapinjärven ja Mäntsälän kunnat sekä Loviisan ja Orimattilan
kaupungit.
Tämä ylimaakunnallinen hanke on ollut tärkeä Uudenmaan metropolikeskeiselle
alueelle osoittamaan, että Uudenmaan alueella on myös laaja eläväinen haja-asutusalue
ja monimuotoinen ja arvokas saaristo. Hankkeen toiminta on edistänyt luonnon,
lähiympäristön ja siellä elävien ja virkistäytyvien hyvinvointia levittämällä hyvään
jätevesien käsittelyyn ja juomaveden laatuun tähtääviä käytäntöjä ja neuvoja. Alue on
suurelta osin kaksikielistä, joten neuvonnan antaminen ja neuvontamateriaalien
tuottaminen sekä suomeksi että ruotsiksi ovat olleet toiminnan peruslähtökohtia.
Hanke on hyvä osoitus siitä, miten erilaisilla innovatiivisilla, alueelliset tarpeet
huomioivilla toimintatavoilla saadaan jätevesitietoutta ja -neuvoja levitettyä laajasti
haja-asutusalueelle. Hankkeen aikana neuvottiin erilaisia toimintatapoja yhdistävän
jätevesiklinikan puitteissa henkilö- ja kiinteistökohtaisesti yli 2000 haja-asutusalueen
asukasta ja mökkiläistä. Hankkeen herättämä tietoisuus ja neuvontavaikutus ovat
levinneet varsinaista hankealuetta paljon laajemmalle aktiivisen tiedottamisen ja kuntaja maakuntarajat ylittävän neuvontatoiminnan kautta. Hanke on lisäksi tuonut ja
levittänyt myönteistä ilmapiiriä usein niin kovin kielteisenä koettuun aihepiiriin.
Jätevesineuvonnan ja tiedottamisen lisäksi hankkeen keskeistä toimintaa ovat olleet
erilaisten kuntien virkamiehille suunnattujen koulutuspäivien toteuttaminen, kuntien
virkamiesten avustaminen, kannanotot ja lausunnot, asiantuntijatehtävät, yhteistyö eri
virkamiestahojen ja muiden jätevesihankkeiden kanssa sekä jätevesijärjestelmän
valitsemista helpottavan oppaan laatiminen ja neuvonnassa tärkeinä apuvälineinä
käytettyjen vesiensuojeluyhdistysten liiton opaslehtisten kehitys- ja päivitystyö.
Hankkeen tekemä neuvonta- ja valistustyö tulee jatkossa näkymään
jätevesisuunnitelmien ja saneeraustoimien laadussa, kun ihmiset ovat valveutuneita
toimimaan vaadittujen menettelytapojen mukaisesti ja osaavat yhteistyössä
suunnittelijan
kanssa
valita
kiinteistölleen
ja
itselleen
soveltuvimman
jätevesijärjestelmän.

2. YLEISTÄ HANKKEESTA
Jätevesiasetuksen toteutus
aikana. Työtä hankkeessa
toiminnanjohtaja ja tutkija
yhdistyksen työntekijöitä.

järkevästi -hanke toimi 1.5.2010 – 31.12.2013 välisenä
ovat kyseisenä aikana tehneet limnologi Juha Niemi,
Tero Myllyvirta ja biologi Mikael Henriksson, jotka ovat
Hanke on toiminut molemmilla kotimaisilla kielillä
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toimialueen kaksikielisyyden huomioiden ja lisäksi neuvontaa on annettu myös
englanniksi.
Hanketta varten muodostetulla kuntien virkamiehistä, maakuntaliiton ja yhdistyksen
edustajista koostuvalla virkamiestyöryhmällä oli merkittävä rooli hankkeen
suunnittelussa ja toiminnan kohdentamisessa. Virkamiestyöryhmä kokoontui vuosittain
1-5 kertaa. Hankkeen toimintaa pystyttiin näin suunnittelemaan kuntien tarpeita
vastaaviksi ja esimerkiksi jätevesineuvontaa oli helppo suunnata neuvonnan
tarvealueille kunnittain. Virkamiestyöryhmän kokoukset olivat myös merkittävä sisäisen
tiedotuksen ja tiedonvaihdon kanava. Virkamiestyöryhmän kokousten asioita
tarkasteltiin ja kohdennettiin tarkemmin kunnittain kuntakokousten avulla ja hankkeella
oli lisäksi ohjausryhmä.
Hankkeen vuosittainen budjetti oli 35 100 euroa ja kokonaisbudjetti 140 400 euroa.
Rahoitus muodostui maakunnan kehittämisrahasta ja kuntien rahoitusosuudesta. ItäUudenmaan liitto rahoitti hanketta vuoden 2011 alkuun asti ja sen lakkauttamisen myötä
MAKERA -rahoituksesta vastasi Uudenmaan liitto. Maakunnan kehittämisrahan osuus
oli 70% kokonaiskustannuksista. Hanketta rahoittaneet Mäntsälän, Sipoon ja
Lapinjärven kunnat ja Loviisan ja Orimattilan kaupungit muodostivat myös hankkeen
pääasiallisen toiminta-alueen. Hankkeen vaikutukset ja toiminta ulottuivat kuitenkin
koko Uudenmaan liiton itäiselle toimialueelle ja tiedotuksen myötä myös paljon
laajemmalle.
Hankkeen toiminta muodostui seuraavista päätekijöistä:
 Jätevesiklinikka: haja-asutusalueen jätevesiasetuksen toimeenpanoon liittyvä
henkilö- ja kiinteistökohtainen neuvonta alueen vakituisia asukkaita ja
kesämökkiläisiä palvelevasti
 Neuvonta sähköpostitse ja puhelimitse
 ”Jätevesijärjestelmän
valitseminen”
-oppaan
laatiminen
merkittäväksi
neuvontatyökaluksi
 Tiedottaminen: hankkeen sisäinen tiedotus virkamiehille ja yhteistyötahoille,
ulkoinen tiedotus tiedotusvälineiden kautta kansalaisia palvelevasti
 Koulutuspäivät virkamiehille ja alan toimijoille
 Kuntien virkamiesten avustaminen jätevesiasioissa
 Asiantuntijalausunnot ja -tehtävät
 Tutustumismatkat
 Yhteistyö eri virkamiestahojen ja muiden toimijoiden kanssa

3. HANKKEEN TAUSTA
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ja alueen kunnat
aktivoituivat haja-asutusalueen jätevesiasioiden tiimoilta jo vuonna 2004, kun
valtioneuvoston uusi jätevesiasetus astui voimaan. Heti alussa huomattiin, että asukkaita
palvelevalle neuvonnalle ja tutkimus- ja selvitystyölle on huutava tarve. Yhdistys on
tehnyt haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyyn liittyvää neuvonta- ja tiedotustyötä
vuodesta 2005 alkaen pääosin maakuntaliiton ja kuntien yhteisrahoitteisissa hankkeissa.
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Hankkeiden merkittävimpiä aikaansaannoksia vuoteen 2010 mennessä olivat mm.
seuraavat:


Pienpuhdistamoiden toimivuusselvitys toi
ensimmäistä
kertaa
esille
kyseisiin
jätevesijärjestelmiin
liittyvät
ongelmat.
Selvityksen myötä asiaa alettiin tutkia
laajemminkin
samoin
lopputuloksin
ja
pienpuhdistamoiden soveltuvuutta kaikille
kiinteistöille sopivina järjestelminä alettiin
kyseenalaistaa. Alunperin pienpuhdistamoiden
ajateltiin tulevan suurimpaan osaan hajaasutusalueen kiinteistöjä, mutta nyt painopiste
on
siirtynyt
passiivisempiin
ja
ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin.



Selvitys jätevesijärjestelmien kustannuksista
toi kaivattua tietoa eri jätevesijärjestelmien
hankkimis- ja ylläpitokustannuksista. Tällaista
tietoa oli kaivattu sekä päättäjien että hajaasutusalueen asukkaiden keskuudessa, koska
alun perin puhutun 3000 euron keskimääräisen
kustannuksen sijaan oltiin lähempänä 10000
euroa. Edellä mainituiden selvitysten johdosta
alettiin puuttua myös markkinamiesten
aggressiiviseen markkinointiin ja asukkaita
palveleva
puolueeton
neuvonta
osoitti
tarpeellisuutensa.



Yleisneuvontakampanjat tavoittivat laajasti
haja-asutusalueen asukkaita ja mökkiläisiä
erilaisissa kyläilloissa ja -tapahtumissa ja
paikallisissa tempauksissa. Yleisneuvonnan
avulla tietoisuus
jätevesien
käsittelylle
asetetuista vaatimuksista ja toimenpiteiden
takarajasta nousi alueella merkittävästi. Myös
tietoisuus omista jätevesijärjestelmistä ja niissä
vaadittavista muutostoimista nousi, mihin
auttoivat myös mm. selvityslomakkeiden
täyttöillat kylissä.



Tiedotuskampanjat lehdissä, radiossa ja
TV:ssä levittivät puolueetonta ja ajankohtaista
tietoa paitsi yhdistyksen toimialueelle myös
ympäri Suomea.
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Koulutuspäiviä ja -tilaisuuksia järjestettiin lukuisia mm. kuntien virkamiehille,
hankehenkilöille, lietetyhjentäjille ja pienpuhdistamoiden omistajille sekä
laitevalmistajille.



Esitemateriaaleja tuotettiin mm. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton nimissä ja
materiaalit olivat merkittävänä neuvontatyökaluna. Myös liiton nettisivuista tehtiin
kattavat ja palvelevat.

Asetukseen liittyvät epäkohdat, epäselvyydet ja uuden tiedon kerääntyminen saivat
myöhemmin aikaan muutoksia itse asetuksessa, ympäristönsuojelulaissa ja myös
neuvontatavoissa ja neuvonnan sisällössä. Tämän seurauksena muodostui
”Jätevesiasetuksen toteutus järkevästi -hanke”, joka ympäristöministeriön
valtakunnallisen linjauksen mukaisesti toteutti haja-asutusalueen asukkaiden ja
mökkiläisten kiinteistö- ja henkilökohtaista neuvontaa yleistä tiedotusta unohtamatta.

4. HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT
Hankkeen tavoitteena oli jatkaa laadukasta, puolueetonta ja maksutonta
jätevesineuvontaa ja -tiedotusta itäisellä Uudellamaalla ja eteläisessä Päijät-Hämeessä.
Tärkeää oli myös turvata neuvonnan saatavuus sekä suomeksi että ruotsiksi laajalti
kaksikielisellä alueella. Tavoitteena oli yleisen tietoisuuden lisäämisellä herätellä
ihmisiä nykytilanteen vaatimuksiin ja kiinteistö- ja henkilökohtaisella neuvonnalla
opastaa ihmisiä etenemään oikein jätevesijärjestelmiensä saneeraamisessa.
Neuvonnan
työkaluksi
tavoitteiden
saavuttamiseksi
kehitettiin
jätevesiklinikka.
Jätevesiklinikka oli kiertävä
neuvontapalvelu, joka antoi
henkilö- ja kiinteistökohtaista
neuvontaa
haja-asutusalueen
asukkaille
ja
mökkiläisille.
Jätevesiklinikka kiersi kuntien
keskustoissa,kesätapahtumissa,
kylätilaisuuksissa, kiinteistöillä,
ovelta
ovelle
periaatteella
saaristossa ja tapauskohtaisesti
mietityllä tavalla aina siellä,
missä neuvonnalle oli tarvetta.
Kuva1. Jätevesiklinikka antoi neuvontaa erilaisissa tapahtumissa kylissä ja kuntakeskuksissa,
kuten tässä Mäntsälän messuilla.

Jätevesiklinikalla neuvoja paneutui neuvottavan tilanteeseen ja yhdessä kartoitettiin
jätevesien käsittelyn nykytilanne kiinteistöllä, pohdittiin kiinteistölle sopivia ratkaisuja
ja mietittiin sopiva etenemismalli. Neuvonta oli näin ollen aina kyseiselle
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kiinteistönomistajalle ja kiinteistölle räätälöityä. Tavoitteena oli, että osaavien
suunnittelijoiden tietoja jakamalla jätevesien käsittelyn uudistamistarpeessa olevilla
kiinteistöillä osataan kääntyä ammattilaisen puoleen ja pienempiä parannustöitä
vaativilla kiinteistöillä parannuksiin voidaan ryhtyä heti itsenäisesti tai asiantuntijan
avulla. Tämän uskotaan myös vähentävän tarpeettomia ja ylihintaisia investointeja.
Tehokkaalla tiedottamisella ja sähköposti- ja puhelinneuvonnalla pyrittiin tietoa ja
neuvoja levittämään myös niille, jotka eivät päässeet jätevesiklinikalle neuvottavaksi.
Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli saada myös rakennusvalvontapuolen
virkamiehiä enemmän kiinnostumaan jätevesiasioista, saada heille jaettua ajankohtaista
tietoa ja lisättyä heidän asiantuntemustaan. Toimenpidelupia myöntävät
rakennusvalvontaviranomaiset ovat pääsääntöisesti aikaisemmin luottaneet liikaa
ympäristönsuojelupuolen asiantuntemukseen ja lausuntoihin.

5. HANKKEEN TOIMINTA
5.1. Virkamiestyöryhmän ja ohjausryhmän kokoukset
Hankkeen kuntakohtaisen toimivuuden edellytyksenä oli tiivis ja hyvä yhteistyö kuntien
virkamiesten kanssa. Hankkeen ohjausta, toiminnan suunnittelua ja toimien
kohdennusta helpottamaan perustettiin hankkeelle maakuntaliiton, kuntien virkamiesten
ja yhdistyksemme muodostama virkamiestyöryhmä. Hankkeelle muodostettiin myös
ohjausryhmä. Hankkeen aikana pidettiin 12 virkamiestyöryhmän kokousta ja 4
ohjausryhmän kokousta.
Virkamiestyöryhmän rooli hankkeen toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa oli
merkittävä.
Virkamiestyöryhmä
muodostui
kuntien
rakennusvalvontaja
ympäristönsuojelupuolen virkamiehistä, jotka työssään käsittelivät haja-asutusalueen
jätevesiasioita. Virkamiestyöryhmän toiminnan kautta vastaavina lupaviranomaisina
toimivia rakennusvalvontapuolen virkamiehiä saatiin kiinnostumaan enemmän
jätevesiasioista ja annettua heille ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoutta vallitsevista
käytännöistä ja muutoksista. Työryhmätoiminnan avulla työpanos voitiin ohjata
ajankohtaisiin ja kuntien virkamiesten näkemysten pohjalta tärkeisiin kuntalaisia
koskeviin jätevesiasioihin. Samoin myös neuvonta voitiin kohdistaa kunnittain niille
alueille, joissa neuvonnan ja ohjauksen tarve oli suurinta.
Virkamiestyöryhmän kokoukset olivat myös virkamiehille tärkeä kokoontumis- ja
tiedonvaihtomahdollisuus sekä vertaistukiryhmä, jossa voitiin paneutua heidän työssään
kohtaamiin epäselvyyksiin ja kiperiin tilanteisiin myös jätevesiasioiden ulkopuolelta.
Kokousten tehtävänä oli myös pitää kuntien virkamiehet ajan tasalla meneillään olevista
muutoksista ja yleisistä toimintatavoista ja linjauksista. Samalla voitiin myös
yhtenäistää käytäntöjä hankekuntien alueella.
Kuntakohtaista
toimintaa
suunniteltiin
myös
hankekunnittain
käydyissä
kuntakokouksissa. Kuntakokouksia pidettiin sekä kasvotusten että puhelin- ja
sähköpostikokouksina. Kuntakokouksissa keskusteltiin neuvontatarpeesta eri alueilla ja

9

jätevesiklinikan suuntaamisesta tietyille tarvealueille. Samalla päivitettiin myös
kuntakohtaista hankkeen neuvontastrategiaa ja kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä.
Ohjausryhmän tehtävänä oli käsitellä hankkeen hallinnointiin, rahoitukseen ja
maksatushakemuksiin liittyviä asioita. Ohjausryhmän muodostivat Tero Myllyvirta
yhdistyksestä, Lasse Rekola Uudenmaan liitosta, Ulla-Maija Turja Lapinjärven
kunnasta vuoteen 2012 asti ja Maud Östman Loviisan kaupungilta vuoden 2013 ajan.
5.2. Jätevesijärjestelmän valitseminen -opas
Hankkeessa olennaisena tehtävänä koettiin
haja-asutusalueen asukkaita ja osaltaan
myös kuntien virkamiehiä palvelevan
jätevesi-järjestelmän valintaa helpottavan
oppaan sisällön suunnittelu ja muokkaus
mahdollisimman
toimivaksi
yhdessä
virkamiestyöryhmän
kanssa.
Tällaista
tietoutta oli hyvin vähän saatavilla ja
kuluttajat olivat hyvin epätietoisia millaiset
jätevesi-järjestelmät
sopivat
millekin
kiinteistölle ja käyttäjälle. Oppaasta tehtiin
myös ruotsin-kieliset ja kuntakohtaiset
versiot
kuntien
ympäristönsuojelumääräykset
huomioiden.
”Jätevesijärjestelmän valitseminen” -opas tuo
selkeyttä tällä hetkellä vallitsevaan
tilanteeseen käytettävien ja hyväksyttyjen
jätevesijärjestelmien osalta ja suosittelee
erilaisille kiinteistöille ja käyttäjille sopivia
jätevesijärjestelmiä.
Opas on tehty nykyisen asetuksen, säädösten ja kuntien ympäristönsuojelumääräysten
mukaiseksi ja opas noudattaa sekä Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton virallisia
linjauksia että ympäristöministeriön näkemystä. Opas oli virkamiestyöryhmän ja
hankekuntien muiden edustajien kommentoitavana useaan otteeseen. Lisäksi opas oli
luettavana
muutamilla
haja-asutusalueen
asukkailla
ja
mm.
Suomen
ympäristökeskuksen johtavalla asiantuntijalla Risto Saarisella ennen julkaisua.
Kommentit ja parannusehdotukset huomioitiin ja näin oppaasta saatiin muokattua
mahdollisimman selkeä ja toimiva kokonaisuus.
Opas oli erinomainen ja selkeyttävä apuväline jätevesineuvonnalle ja oppaasta saivat
apua myös ne haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset, joilla ei ollut mahdollisuutta
osallistua yhdistyksen antamaan henkilökohtaiseen jätevesineuvontaan. Opas
toimitettiin sähköisesti myös kaikkiin Suomen kuntiin. Oppaan esimerkkiversio löytyy
liitteestä 1.
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5.3. Jätevesiklinikka
Hankkeen yhtenä peruspilarina oli haja-asutusalueen asukkaiden ja mökkiläisten
henkilö- ja kiinteistökohtainen opastus kierrättämällä hankekuntien alueella
jätevesiklinikkaa. Jätevesiklinikka neuvoi ja avusti ihmisiä yksilöllisesti kaikissa
jätevesiongelmiin liittyvissä asioissa. Jätevesiklinikka havaittiin tuloksekkaaksi ja
toimivaksi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen
avoimeen tiedonjakoon ja tiedotusperinteeseen pohjautuvaksi tavaksi tavoittaa hajaasutusalueen ihmisiä ja antaa heille parasta mahdollista opastusta.

Kuva 1. Hankealueella haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset saivat henkilö- ja
kiinteistökohtaista opastusta jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn omalla kiinteistöllään.

Jätevesiklinikalle ei ollut varsinaista tiukkaa toimintamallia tai -tapaa, vaan
jätevesiklinikkaa sovellettiin ja mukautettiin aina tapauskohtaisesti alueelle ja alueen
asukkaille sopivaksi. Tämä paikalliset olosuhteet ja ihmiset huomioiva lähestymistapa
osoittautui hankkeen aikana toimivaksi ja helpotti neuvonnan päämäärien saavuttamista.
Jätevesiklinikka on kiertänyt kunnissa mm. etukäteen sovittuina ja alueittain
tiedotettuina päivinä, erilaisissa kylätapahtumissa ja tilaisuuksissa, kyläkaupoilla,
yksittäisillä kiinteistöillä, saaristossa satama-/laituripaikoilla, saariston kahviloissa ja
kauppapaikoissa sekä ns. ovelta ovelle periaatteella erityisesti saaristossa.
Jätevesiklinikka toimi myös muutamalla alueella ns. nuohooja -periaatteella, jossa
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kiinteistöillä käytiin ennalta ilmoitettuna aikana neuvontakäynnillä. Jätevesiklinikka on
antanut neuvontaa sekä suomen-, ruotsin että englanninkielellä.

Kuva 2. Jätevesiklinikka on kiertänyt karttaan merkityillä alueilla ja antanut kiinteistö/henkilökohtaista neuvontaa haja-asutusalueen asukkaille ja mökkiläisille. Punainen väri kertoo,
että neuvonta on tavoittanut alueen ihmiset kattavasti ja neuvontaa on annettu usein lukuisia
kertoja alueella. Tummansininen väri osoittaa, että alueella on annettu tehokasta neuvontaa ja
alueen kiinteistönomistajista on tavoitettu hyvä osa. Vaaleansininen väri kertoo, että klinikka on
neuvonut alueella tavoittaen ainakin ne ihmiset, jotka haluavat saada neuvoja haja-asutusalueen
jätevesiasioihin liittyen.

Jätevesiklinikat houkuttelivat lähes aina paikalle myös ihmisiä yli kuntarajojen, joten
neuvontahyöty on levittäytynyt hankkeessa mukana olevia kuntia laajemmalle. Jo alussa
kävi selväksi, että jätevesiklinikalla on neuvottaville tarjottava kokonaisvaltaisesti tietoa
nykytilanteesta aina osaavien suunnittelijoiden yhteystietoihin. Jätevesineuvonnassa
käytiin neuvottavan kanssa läpi mm. se, täyttääkö nykyinen järjestelmä asetuksen
vaatimukset, mitä parannettavaa nykyisessä järjestelmässä mahdollisesti on, miten edetä
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jos on saneeraustarvetta, mitä jätevesijärjestelmiä on markkinoilla, mitä kaikki maksaa,
mitä avustusmahdollisuuksia on ja mistä löytää osaava suunnittelija. Neuvonnan myötä
kiinteistönomistajat voivat ryhtyä toimeen jätevesijärjestelmän saneerauksessa tai
uusimisessa.

Kuva 3. Jätevesiklinikka tavoitti neuvoja kaipaavia tehokkaasti myös kylien kesätapahtumissa ja
kesätoreilla.

Neuvonnassa on hyödynnetty hankkeessa tuotettuja materiaaleja, erityisesti
"Jätevesijärjestelmän
valitseminen"
opasta. Lisäksi neuvontamateriaalina on
ollut Suomen vesiensuojeluyhdistysten
liiton sekä Suomen ympäristökeskuksen
jätevesiesitteitä. Myös jätevesibluesia
(ks. kohta 2.3.) on soitettu eri puolilla
neuvonta-tilaisuuksien yhteydessä mikä
on kerännyt kiitosta positiivisesta
sanomastaan ja neuvontatilaisuuksien
piristyksestä.
Jätevesiklinikka on neuvonut vuosittain henkilö-/kiinteistökohtaisesti keskimäärin 500
haja-asutusalueen asukasta ja mökkiläistä. Koko hankkeen aikana neuvottujen määrä
nousee yli 2000:een.
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5.3.1. Jätevesineuvonta Mäntsälässä
Mäntsälän kunnan alueella jätevesineuvontaa annettiin keskitetysti Sälinkään, Sulkavan,
Lukon, Ohkolan, Soukkion, Saaren, Levannon, Hautjärven, Kaukalammen, Isojärven,
Sääksjärven ja Metsäkulman alueilla. Mäntsälässä neuvonnassa käytettiin hyväksi
lähestulkoon kaikkia Jätevesiklinikan toimintatapoja ja neuvonta on ollut alueellisesti
hyvin kattavaa (Kuva 2.).

Kuva 4. Jätevesiklinikka tavoitti neuvoillaan nelisenkymmentä Mäntsälän Soukkiossa
vakituisesti asuvaa ja muutamia alueen kesäasukkaita. Alueella annettiin myös
kiinteistökohtaista neuvontaa.

Mäntsälän osalta tilanne neuvottujen kiinteistöjen ja ihmisten valveutuneisuuden osalta
näyttää jätevesiasioita ajatellen hyvältä. Mäntsälässä on jo pitkään ollut politiikkana
erillisviemäröintivaatimus uudisrakennuksille ja tämän seurauksena tilanne monilla
kiinteistöillä on jo nykyisellään kunnossa tai isossa osassa nykyiset vaatimukset voidaan
täyttää pienehköillä saneeraustoimilla. Erillisviemäröintivaatimus helpottaa erityisesti
pohjavesi- ja ranta-alueilla asuvia, kun käymäläjätevedet voidaan eriyttää vaatimusten
mukaisesti umpisäiliöön ja vanhaa järjestelmää hyödyntää harmaille vesille. Neuvotut
kesäasunnot Mäntsälässä ovat olleet pääosin vesivessattomia, ja niissä neuvot ovat
painottuneet käymäläjätteiden asianmukaiseen jatkokäsittelyyn ja pesuvesille
soveltuviin yksinkertaisiin ratkaisuihin. Yleisilmapiiri Mäntsälässä asetuksen
vaatimusten täyttämiseen vaikuttaa melko myönteiseltä ja alueella ymmärretään
millaisia
vaikutuksia
käsittelemättömillä
jätevesillä
on
heidän
omaan
lähiympäristöönsä.
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5.3.2. Jätevesineuvonta Loviisassa
Loviisassa jätevesineuvonta keskittyi erityisesti rannikkoalueille ja saaristoon herkille
alueille (Kuva 2.). Isnäsin, Sarvisalon ja Rönnäsin alueella jätevesiklinikka kiersi
useaan otteeseen eri tapahtumissa ja erikseen järjestettyinä klinikkapäivinä tehden
yhteistyötä alueen vesiosuuskunnan kanssa. Alueella nähtiin tärkeäksi myös
vesiosuuskuntaan liittymättömien puolueeton neuvonta. Myös Loviisan itäpuolen
saaristossa on neuvottu kattavasti ja mm. Ringborgissa on neuvottu useaan otteeseen
erilaisten tapahtumien yhteydessä. Klinikkapäiviä pidettiin myös mm. Ruotsinpyhtäällä,
Pernajassa ja Liljendalissa.
Saaristoneuvontaa annettiin yhdistyksen veneellä liikkuen. Neuvontaa annettiin
saaristossa vakituisesti asuville ja kesämökkiläisille henkilökohtaisesti venesatamissa,
venelaitureilla, saariston kahviloissa ja kaupoilla, kiinteistöillä missä nähtiin ihmisten
olevan kotona, asutuilla saarilla ja kaikkialla missä rannikolla oleskelevia ja veneilijöitä
tavattiin. Iso osa saariston kesämökeistä on kuivakäymälällisiä ja opastus keskittyi
käymäläjätteiden ja sauna- ja pesuvesien oikeanlaiseen käsittelyyn ravinteiden
hyödyntämiseksi karuilla saarilla. Oman haasteensa tuovat alueen hyvin varustellut
loma-asunnot, jotka asettavat omat haasteensa. Esimerkiksi Pernajan alueella oli
kielletty vesikäymälöiden asentaminen loma-asuntoihin, joten loma-asunnot ovat
pääosin
kuivakäymälällisiä.
Saaristoalueille
toteutettavat
ja
suunnitellut
vesiosuuskunnat kuitenkin mahdollistavat kesämökkien varustetason noston ja ajaa
siirtymistä kuivakäymälöistä vesikäymälöihin lisäten samalla kuormitusmääriä.

Kuva 5. Jätevesiklinikka jalkautui Loviisan saaristoon ja neuvoi niin alueen vakituisia asukkaita
kuin mökkiläisiäkin.
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Neuvonta nykyisen suur-Loviisan alueella on ollut melko kattavaa, kun mukaan
huomioidaan yhdistyksen aikaisemmat Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään alueille
keskittyneet neuvontahankkeet. Ihmisten tietoisuus jätevesien käsittelyvaatimuksista ja
oman järjestelmänsä ajanmukaisuudesta ovat melko hyvät. Ilmapiirissä ja
suhtautumisessa jätevesien käsittelyvelvoitteisiin on tapahtunut selvää muutosta
myönteisempään suuntaan parin viime vuoden aikana.
5.3.3. Jätevesineuvonta Sipoossa
Sipoossa jätevesiklinikka neuvoi erityisesti kunnan eteläosissa mantereella ja
saaristossa. Jätevesiklinikka tavoitti kiinteistöjen omistajia tehokkaasti mm.
rannikkoalueella, Hindsbyssä ja Boxissa (Kuva 2.). Yhdistyksen aikaisemmat
jätevesihankkeet ovat antaneet neuvontaa Sipoon muilla alueilla, joten nyt neuvontaa
suunnattiin enemmän saaristoalueelle. Neuvontaa annettiin lisäksi yleisissä
tapahtumissa, kuten kesätoreilla ja Sipoon messuilla.

Kuva 6. Jätevesineuvontaa annettiin Sipoon saaristossa klinikkapäivien lisäksi myös ovelta
ovelle -periaatteella.

Samaan tapaan kuin Loviisassa, saaristoneuvontaa annettiin yhdistyksen veneellä
liikkuen ja erilaisissa saariston kesätapahtumissa. Neuvontaa annettiin vakituisesti
asuville ja kesämökkiläisille henkilökohtaisesti. Tähän soveltuvia paikkoja olivat mm.
vilkkaat venesatamat ja venelaiturit, saariston kahvilat ja kauppapaikat. Neuvontaa

16

annettiin myös ovelta ovelle siellä missä ihmisten nähtiin olevan kotona tai mökeillänsä.
Mm. Kuivahevosella saarta kierrettiin ja saarelaisia neuvottiin jätevesien käsittelyssä.
Useasti kuivakäymälällisillä kesämökeillä puutteita oli lähinnä käymäläjätteiden
jatkokompostoinnissa ja pesuvesien imeytyksen järjestämisessä. Kiinteistönomistajat
pystyvätkin usein tekemään tarvittavat muutokset itsenäisesti pienin kustannuksin.
Ravinteiden ja kiintoaineksen hyödyntäminen saariston karuilla kasvupaikoilla on
tärkeää mökkien pihapiirien viihtyisyyden lisäämisessä. Sipoossa asukkaiden tietoisuus
jätevesiasioista on kasvanut hankkeen seurauksena merkittävästi, mutta ilmapiiri
jätevesijärjestelmien saneeraamiseen tuntuu vielä olevan paljolti odottava.
5.3.4. Jätevesineuvonta Lapinjärvellä
Lapinjärvellä jätevesiklinikan neuvonta
-alue kattoi suurimman osan kunnan haja-asutusalueesta. Intensiivisimmän neuvonnan
alueet olivat Kimonkylässä, Heikinkylässä Rutumissa ja Porlammilla (Kuva 2.). Tämän
lisäksi neuvontaa annettiin mm. Lindkoskella, Ingermanninkylässä ja keskustan
kauppapaikalla. Lapinjärven alueella kierrettiin myös kiinteistöillä kiinteistökohtaisen
neuvonnan merkeissä.
Hankkeen toiminta Lapinjärven alueella on lisännyt ihmisten tietoisuutta jätevesien
käsittelyvaatimuksista ja heidän oman jätevesijärjestelmänsä tilasta. Alueen asukkailla
on hyvät valmiudet ryhtyä toimiin jätevesijärjestelmiensä saneeraamiseksi
nykyvaatimuksia vastaaviksi. Suurin osa alueen kiinteistöistä on pelkän
sakokaivokäsittelyn varassa, joten saneeraustoimia vaaditaan useimmilla kiinteistöillä.
Ilmapiiri ja suhtautuminen asiaan on myös Lapinjärven alueella parantunut viimeisten
vuosien aikana samoin kuin halu toimia oman lähiympäristön parhaaksi.

Kuva 7. Tero Myllyvirta antamassa jätevesineuvontaa jätevesiklinikan yhteydessä Lapinjärven
Heikinkylässä.
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5.3.5. Jätevesineuvonta Orimattilassa
Orimattilaa vuonna 2011 liittyneen Artjärven alue on ollut mukana yhdistyksen
jätevesihankkeissa jo vuodesta 2005 alkaen. Alueella on ollut isoja
vesiosuuskuntahankkeita ja sen mukana tuomia isoja kiistoja. Ilmapiiri
vesiosuuskuntakiistojen
ja
jätevesiasetuksen
vaatimusten
aiheuttamien
saneeraustarpeiden myötä on ollut alueella melko kielteinen. Myös markkinamiesten
pakkomyynti pienpuhdistamoiden osalta oli kiivasta alueella 2000-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen loppupuolella ja jätti jälkeensä kielteistä suhtautumista
jätevesitoimijoihin. Samalla kuitenkin tarve riippumattoman tahon tarjoamaan
puolueettomaan neuvontaan oli kasvamassa ja neuvontatilaisuudet alueella keräsivät
sankoin joukoin väkeä.
Artjärvellä Jätevesiklinikan antama neuvonta keskittyi Hietanan haja-asutusalueelle ja
Artjärven eteläosiin sekä myös niille vesiosuuskuntien alueille joissa oli paljon
osuuskuntatoiminnan ulkopuolelle jättäytyneitä (Kuva 2.). Artjärvellä annettiin
neuvontaa myös yksittäisillä kiinteistöillä. Neuvontaa annettiin myös kylän keskeisillä
paikoilla, kuten kaupalla ja muutamassa kesätapahtumassa. Tunnelma Artjärvellä on
kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien uusimisen osalta vielä hyvin odottava, mutta
alueella ihmisten tietoisuus oman jätevesijärjestelmänsä suhteen ja valmius edetä
asioissa oikeita vaiheita noudattaen ovat olemassa.
5.4. Neuvonta sähköpostitse ja puhelimitse
Puhelimitse ja sähköpostitse annetun jätevesineuvonnan määrät ovat olleet vuosittain
suuria, vaihdelleen hankkeen aikana vuositasolla 60-150 neuvottavan välillä.
Puhelinneuvonta-aktiivisuuteen ovat vaikuttaneet mm. asetus- ja lakimuutosten
aiheuttama epätietoisuus ja yhdistyksen tiedotusaktiivisuus paikallismedioissa ja
jätevesiklinikan yhteydessä. Neuvonta on ollut kunta- ja hallinnolliset rajat ylittävää
niin, että neuvontaa on annettu paitsi koko yhdistyksen ja Uudenmaan liiton
toimialueelle myös eri puolille muuta Suomea.
5.5. Koulutustilaisuudet
Hankkeen aikana on järjestetty koulutuspäiviä jätevesiasioiden parissa painiskeleville
virkamiehille ja muille alan toimijoille. Virkamiehille suunnattujen koulutusten
tarkoituksena oli jakaa uutta ja ajankohtaista tietoa ja lisätä rakennusvalvontapuolen
virkamiesten tietotaitoa jätevesiasioihin liittyen.
Koko päivän kestänyt koulutustilaisuus kuntien rakennusvalvontapuolen ja
ympäristönsuojelun virkamiehille järjestettiin Porvoossa 12.4.2011. Paikalle oli kutsuttu
osallistujia kaikista Suomen kunnista painottaen erityisesti rakennusvalvontapuolen
merkitystä. Kouluttajina toimivat Juha Niemi ja Tero Myllyvirta yhdistyksestä, Lauri
Pouru Mäntsälän kunnasta ja Minttu Peuraniemi Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö
ry:stä. Koulutuksessa perehdyttiin mm. asetuksen ja ympäristönsuojelulain muutoksiin,
eri jätevesijärjestelmien toimivuuteen ja kustannuksiin, jätevesisuunnitelmiin ja siihen

18

mitä viranomaisten tulee suunnitelmia tarkastettaessa huomioida sekä miten
rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisten työnjakoa haja-asutusalueen
jätevesiasioihin liittyen voidaan toteuttaa. Kuntien rakennusvalvontapuolen koulutukset
hajajätevesiasioissa olivat olleet koulutukseen osallistujien mielestä hyvin vähäisiä,
joten koulutustilaisuus koettiin tarpeelliseksi. Tämän osoitti myös koulutuksen
osallistujamäärä, lähes 70 henkilöä.
Uudenmaan liiton rahoittamien jätevesihankkeiden pohjalta järjestettiin koko
Uudenmaan kattava koulutustilaisuus alueen kuntien virkamiehille ja jätevesialan
toimijoille yhdessä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ja LänsiUudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n kanssa. Koulutuspäivä pidettiin 23.1.2013 Pasilassa.
Tilaisuus keräsi paljon kiinnostuneita virkamiehiä kuntien eri toimialoilta ja myös
muilta viranomaistahoilta kuten Suomen ympäristökeskuksesta. Tilaisuus oli erittäin
onnistunut ja vuorovaikutteinen, jossa oli riittävästi aikaa kysymyksille ja
kommenteille. Tilaisuuteen osallistui 69 henkilöä.
Tilaisuuden puhujina toimivat Tero Myllyvirta ja Juha Niemi yhdistyksestä, Lasse
Rekola Uudenmaan liitosta, Kirsti Lahti ja Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistyksestä, Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:stä Arja Vuorinen EVIRA:sta, Henna Luukkonen Kuntaliitosta ja Sampo
Riikonen Vantaan kaupungilta. Aiheet käsittelivät jätevesien koostumusta ja
jätevesijärjestelmien toimivuutta, jätevesien ja jätteiden hyötykäyttöä, lietteiden
kalkkistabilointia, jätevesineuvonnan jalkauttamista kiinteistönomistajille ja tilannetta
asetuksen toimeenpanon kannalta.
Tilaisuudessa kuultiin myös yhdistyksen tekemän Jätevesibluesin ensiesitys Tero
Myllyvirran tulkitsemana. Jätevesiblues tehtiin luomaan myönteistä ilmapiiriä monesti
niin kielteisenä koettuun asiaan ja toisaalta myös kertomaan miten jätevedet voidaan
käsitellä helposti ja luonnon kannalta hyvällä tavalla kiinteistöillä. Jätevesiblues on
nähtävissä ja kuunneltavissa myös Youtube -nettisivustolla hakusanalla jätevesiblues.
Videota on katsottu noin tuhat kertaa. Jätevesibluesia on levitetty laajalle ja useat tahot
ovat linkittäneet sitä omille jätevesisivustoilleen.
5.6. Tiedottaminen ja raportointi
Hankkeen tiimoilta jätevesiasioista on tiedotettu aktiivisesti sekä paikallisissa että
valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Lehdille ja radioille on annettu useita haastatteluja
ja tietoiskuja aiheesta lehdistötilaisuuksien ohella. Myös klinikkapäivillä on ollut usein
tiedotusvälineitä paikalla, joten tietoutta on saatu levitettyä laajemmalle hankealueelle ja
hankealueen ulkopuolelle. Tämä on myös aktivoinut puhelin- ja sähköpostineuvontaa.
Hankkeen aikana on tiedotettu mm. seuraavista asioista:
 Jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain muutoksista ja niiden mukanaan
tuomista vaatimuksista ja uudistuksista
 ”Jätevesijärjestelmän valitseminen” -oppaan julkaisusta ja sisällöstä
 Jätevesien käsittelyn tärkeydestä ja miten edetä oman jätevesijärjestelmän
uusimisessa
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Jätevesiklinikasta ja yhdistyksen antamasta jätevesineuvonnasta
Ravinteiden kierrätyksen tärkeydestä jätevesistä paikallisesti ja globaalisti.
Fosforivarantojen hupeneminen lisää kierrätyksen tärkeyttä ja koskee merkittävästi
myös yhdyskuntajätevesiä ja haja-asutuksen jätevesiä.
Ekologisista käymälävaihtoehtoista ja jätevesien paikallisesta käsittelystä ja
hyödyntämisestä
Ekologisten käymälöiden kevät- ja syyshuolloista ja käymäläjätteen jatkokäsittelystä
Jätevesibluesin luomasta positiivisesta ilmapiiristä usein niin kielteisessä valossa
esitettyihin jätevesiasioihin
Hankkeen aikaansaannoksista ja toimeenpanon nykytilanteesta

Hankkeella oli myös tehokkaat sisäisen tiedottamisen kanavat, joiden kautta tietoa,
koulutusta ja materiaaleja vaihdettiin. Sisäisen tiedottamisen kanavia olivat mm.
virkamiestyöryhmän kokoukset, kuntakokoukset, sähköpostilistat ja puhelinneuvottelut.
Esimerkkejä hankkeen aikana tapahtuneesta tiedottamisesta on nähtävissä liitteessä 2.
Hankkeesta on kirjoitettu vuosittaiset väliraportit vuosilta 2010, 2011, 2012 ja 2013,
joissa hankkeen toimintaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin. Väliraporttien lisäksi
hankkeesta on kirjoitettu tämä kokoava loppuraportti.
5.7. Ekologisen jätevesien käsittelyn edistäminen
Yhdistyksemme vuosien varrella tekemien selvitysten ja tiedonkeruun pohjalta on
käynyt selväksi, että ekologiset jätevesien käsittelytavat ja -menetelmät ovat paitsi
ympäristöystävällisimpiä myös halvimpia jätevesien käsittelytapoja. Hankkeen aikana
on näistä asioista tiedotettu mm. Helsingin Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien
tiedepalstoilla ja paikallislehdissä ja aihepiiri on ollut esillä myös jokapäiväisessä
neuvontatoiminnassa. Sen seurauksena kiinnostus ekologiseen jätevesien käsittelyyn on
suuressa kasvussa.
Ekologisia ratkaisuja ei enää nähdä alkeellisina teknistä kehitystä edeltävän ajan
jätevesijärjestelminä vaan moderneina pitkälle kehiteltyinä tuotteina. Ekologiset
käymäläratkaisut nähdään tulevaisuuden ratkaisuina, keinoina vähentää puhtaan veden
tuhlailevaa käyttöä ja palauttaa ihmisjätteiden sisältämät ravinteet takaisin
ravinnontuotantoon. Jätteet on alettu nähdä enemmän resurssina kuin ongelmana.
Ekologiset ratkaisut nousevat selvästi esille myös hankkeessa tehdyssä
”Jätevesijärjestelmän valitseminen” -oppaassa.
5.8. Suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja kuntatietojen kerääminen ja
päivittäminen
Suomen
vesiensuojeluyhdistysten
liiton
jätevesisivusto
osoitteessa
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi on tärkeä tietopankki ja neuvontaväline haja-asutusalueen
jätevesiasioissa. Sivuille on koottu kokonaisvaltaisesti tietoa haja-asutusalueen
asukkaita ja mökkiläisiä ajatellen. Sivut sisältävät mm. kunnittain oleelliset tiedot
jätevesiasioihin liittyen ja hakukoneen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tietojen
etsimiseen alueittain.
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Hakukoneita ei oltu päivitetty sen jälkeen kun ne 2000-luvun puolivälin jälkeen
julkaistiin, joten nyt oli aika saattaa tiedot ajan tasalle. Ajan tasalla olevat tiedot
kerättiin ja päivitettiin kunnittain ja lähetettiin vielä kuntiin tarkastettavaksi.
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tietoja kerättiin alueittain ja päivitettiin palvelimelle.
Samalla kerättiin myös kunnittain listat hyviä suunnitelmia tekevistä osaavista
jätevesisuunnittelijoista, koska tällaisen listan jakamiselle neuvonnan yhteydessä
huomattiin olevan suurta kysyntää. Suunnittelijalistoja alettiin jakaa aina neuvonnan
yhteydessä.
5.9. Muuta toimintaa
5.9.1. Tutustumisretket
Koko päivän kestänyt tutustumisretki Kemiönsaaren kuntaan järjestettiin 2.11.2011.
Tutustumisretken ohjelma suunniteltiin yhdessä Kemiönsaaren kehitysosaston
projektipäällikkö Annalena Sjöblomin kanssa. Retkelle osallistui 16 henkilöä pääasiassa
jätevesihankkeeseen osallistuvista kunnista.
Kemiönsaarella tekninen johtaja Lars Nummelin esitteli Kemiönsaarta yleisesti ja kertoi
kunnan "Eko-loogista" -ympäristöohjelmasta. Tämän jälkeen Annalena Sjöblomin
emännöimänä tutustuttiin muutamiin erilaisiin ekologisiin käymälävaihtoehtoihin ja
kuultiin käyttökokemuksia niiden käyttäjiltä. Lisäksi retkellä tutustuttiin paalikattilaan
ja Taalintehtaan jätevedenpuhdistamoon ja puhdistamon suunnitelmiin ravinteiden ja
lietteiden kierrätyksen suhteen. Retken anti koettiin erityisen hyvänä ja
mielenkiintoisena ja palaute retkestä oli poikkeuksetta positiivista.

Kuva 5. Kemiönsaaressa tutustuttiin erilaisiin ekologisiin käymälävaihtoehtoihin ja kuultiin
niistä käyttökokemuksia.
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Kuluvan neljän vuoden aikana on tehty yhteistyötä useiden muiden jätevesihankkeiden
kanssa ja tutustuttu niiden toimintaan ja toimintatapoihin. Vesiensuojeluyhdistysten
hankkeisiin on tutustuttu mm. Kymenlaaksossa, Helsingin seudulla, LänsiUudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Savossa. Turussa ja jätevesiristeilyllä on
tutustuttu myös VALONIAn toimintaan ja Kuopiossa SAVONIAn MASU-hankkeeseen.
Yhteistyöllä ja avoimella tiedonjaolla on paitsi saatu uusia ideoita ja yhteistoimintaa
myös hyvät edellytykset laadultaan hyvälle ja samansuuntaiselle jätevesineuvonnalle
koko maassa.
5.9.2. Lausuntojen laatiminen ja asiantuntijatehtävät
Hankkeen aikana sekä Tero Myllyvirta että Juha Niemi ovat toimineet useissa erilaisissa
asiantuntijatehtävissä ja työryhmissä haja-asutusalueen jätevesiasioihin, ravinteiden
kierrätykseen ja ekologiseen käymäläjätteiden käsittelyyn liittyen. Yhdistys on
osallistunut lukuisten erilaisten jätevesiaiheisten lausuntojen valmisteluun hankkeen
aikana, jotka on lähetetty Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton nimissä.
Merkittävimpiä lausuntoja ovat olleet mm. lausunnot ympäristönsuojelulain ja hajaasutusalueen jätevesiasetuksen muutoksiin liittyen.
5.9.3. Yhteistyö eri tahojen kanssa
Yhteistyö Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton
jäsenyhdistysten kanssa on ollut merkittävää koko
hankkeen ajan. Jäsenyhdistysten jätevesiasiantuntijat
muodostavat
oman
jätevesiryhmänsä,
joka
kokoontuu muutaman kerran vuodessa säännöllisten
puhelinneuvotteluiden ja sähköpostinvaihdon ohella.
Jätevesiryhmän kokouksissa on mm. valmisteltu
Vesiensuojeluyhdistysten
liitolle
uusi
jätevesistrategia vuoteen 2020 asti, joka ohjaa myös
alueellisten yhdistysten toimintalinjoja ja -tapoja.
Kokouksissa päivitettiin ja kerättiin myös tietoja
toisilta yhdistyksiltä, esiteltiin uusia ideoita ja
tuloksia ja pohdittiin kannanottoja ajankohtaisiin
jätevesiasioihin liittyen. Jätevesiryhmän tärkeä
tehtävä on ollut myös liiton jätevesisivuston
tekeminen ja päivittäminen ja erilaisten neuvonnassa
käytettyjen opasmateriaalien suunnittelu ja toteutus.
Paikallisten vesiensuojeluyhdistysten yhteistyön
nimissä yhdistysten asiantuntijat ovat olleet lisäksi
puhujina toistensa jätevesitilaisuuksissa ja koulutuksissa ja myös yhteisesti järjestetyillä
koulutuspäivillä.
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Hankkeen tuloksekkaan toimivuuden kannalta tiivis yhteistyö kyläyhdistysten ja
kyläaktiivien kanssa on ollut tärkeää. Paikallisten kontaktien avulla neuvonta ja
neuvonnasta tiedottaminen on saatu onnistumaan ja paikallisten tahojen kautta myös
sana on levinnyt kyläläisille tehokkaammin.
Hanke on tehnyt yhteistyö myös mm. Suomen ympäristökeskuksen ja
ympäristöministeriön kanssa suorasti ja eri työryhmien kautta ja osallistunut
valtakunnallisen jätevesiviikon suunnitteluun ja toteutukseen vuosittain.
5.10. Hankkeen lopputilaisuus
Hankkeen päätöstilaisuus pidettiin 11.12.2013 Porvoossa Café Cabrioléssa.
Tilaisuudessa oli paikalla parisenkymmentä hankkeen yhteistyökumppania, mm.
virkamiehiä ja lehdistöä. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen toimintaa ja
aikaansaannoksia ja käytiin läpi yhdistyksen jätevesihankkeiden historiaa vuodesta
2005 nykypäivään. Hanke on saanut paljon positiivista palautetta sekä hankkeessa
neuvotuilta haja-asutusalueen asukkailta että virkamiehiltä ja hankkeeseen ollaan
alueella laajalti tyytyväisiä. Tilaisuuden pöytäkirja ja tarkempi sisältö selviää liitteestä
3.

6. HANKKEEN VAIKUTTAVUUS JA TILANNE HANKKEEN
PÄÄTYTTYÄ
”Jätevesiasetuksen toteutus järkevästi” -hankkeen neuvontapanos Mäntsälän, Sipoon,
Lapinjärven, Loviisan sekä Orimattilan Artjärven alueilla on ollut merkittävä. Hanke on
neuvonut henkilö- /kiinteistökohtaisesti yli 2000 ja sähköpostitse ja puhelimitse satoja
haja-asutusalueen asukkaita ja mökkiläisiä kuluneen neljän vuoden aikana. Hankkeessa
järjestetyt jätevesiklinikat ovat houkutelleet ihmisiä yli kuntarajojen niin, että hankkeen
hyöty on levinnyt laajalti koko Uudenmaan liiton itäiselle toimialueelle. Lisäksi
hankkeessa tehty tiedottaminen on tavoittanut laajoja ihmisjoukkoja paitsi
hankealueella, myös hankealueen ulkopuolella ympäri Suomea. Hankkeen
neuvontamäärät ovat suhteellisesti huomattavasti suurempia, kuin esimerkiksi
merkittävästi suuremmilla budjeteilla toimivien muiden vesiensuojeluyhdistysten
neuvontamäärät heidän jätevesihankkeissaan.
Jätevesiklinikan neuvova ja asukkaita herättelevä vaikutus on koettu tärkeänä hajaasutusalueen jätevesiasetuksen toimeenpanoa edistävänä tekijänä. Lisäksi kuntien
virkamiesten on ollut helppo opastaa neuvoja tarvitsevia kääntymään yhdistyksen
puoleen. Aatteellista yhdistystä ei ole koettu viranomaisena, mikä on helpottanut
puolueettoman ja asianmukaisen tiedon levittämistä. Yhdistyksen pitkä historia ja hyvä
maine alueella ovat myös olleet tärkeitä tekijöitä toimivan ja luottamusta herättävän
neuvonnan ja tiedottamisen onnistumiseksi.
Hankkeessa annettu neuvonta on saanut ihmisiltä paljon myönteistä palautetta ja
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kiitosta. Neuvonnan avulla ihmiset osaavat toimia lakien ja asetusten edellyttämällä
tavalla ja hakea apua jätevesijärjestelmän uusimisiin ja saneerauksiin oikeilta tahoilta.
Erityisesti neuvonnassa jaettua osaavien jätevesisuunnittelijoiden listaa alueittain
rajattuna on kiitelty paljon ja se on helpottanut ja helpottaa jatkossa asukkaiden ja
mökkiläisten etenemistä oman jätevesijärjestelmänsä saattamiseksi ajanmukaiseksi.
Osaavat jätevesisuunnittelijat varmistavat myös jatkossa sen, että ihmiset saavat
asianmukaiset suunnitelmat ja kuntien viranomaiset saavat käsiteltäväkseen hyviä ja
laadukkaita suunnitelmia. Tämä myös vähentää sitä vääränlaista toimintaa, jossa ihmiset
uusivat jätevesijärjestelmiänsä ilman asianmukaisia suunnitelmia ja toimenpidelupia.
Neuvonnan avulla ihmiset ovat saaneet tietoutta jätevesiensä vaikutuksista omaan
ympäristöönsä liittyen ja varmistuksen sille täyttääkö nykyinen järjestelmä nykyiset
jätevesikäsittelyn vaatimukset. Tämä neuvonnan osa-alue vähentää turhien
toimenpiteiden toteuttamista haja-asutusalueella ja säästää ihmisille rahaa luonnon siitä
kuitenkaan kärsimättä. Neuvonta on antanut neuvottaville myös käsityksen siitä, mikä
olisi heille ja heidän kiinteistölleen sopivin jätevesiratkaisu – tieto, jota he voivat peilata
ja hyödyntää jätevesisuunnittelijan valmistellessa kiinteistön suunnitelmaa ja valmista
suunnitelmaa läpikäydessä.
Neuvonta on kattanut alueellisesti ison osan kuntien haja-asutusalueista ja tavoittanut
varmuudella ainakin ne henkilöt, jotka neuvontaa todella haluavat. Neuvonnan
alueellinen kattavuus on ollut kunnittain suurta, mutta tietenkään läheskään kaikkia
asukkaita alueilla ei ole tavoitettu ja neuvottu. Klinikkakutsujen ja aktiivisen
tiedottamisen kautta ihmisten tietoisuus ja valmius etsiä neuvoja yhdistyksen kautta on
kuitenkin ollut niin hyvä, että neuvonnan laajuuteen voidaan olla tyytyväisiä. Tätä tukee
myös sähköpostitse ja puhelimitse annetun neuvonnan suuri määrä.
Neuvontatyön merkittävyyden uskotaan näkyvän erityisesti kiinteistökohtaisten
jätevesijärjestelmien saneerauskohteiden lopputuloksen laadussa ja järjestelmien
toimivuudessa kyseisillä paikoilla. Koska kuntien resurssit eivät ole olleet riittäviä
jätevesiasiaan liittyvään neuvontaan, on hankkeen panos kuntien jätevesineuvonnassa ja
-tiedotuksessa ollut merkittävä. Hankkeen ja neuvonnan kaksikielisyys on ollut
alueellisesti tärkeää.
Tämä neuvontahanke päättyi vuoden 2013 lopussa, mutta jätevesineuvontaa jatketaan
yhdistyksen toimesta puhelimitse ja sähköpostitse. Tämä neuvontakanava onkin ollut
aktiivinen myös läpi koko hankkeen.

Porvoossa 7.1.2014
__________________

_____________________

Tero Myllyvirta
toiminnanjohtaja
040-5112216
tero.myllyvirta@vesi-ilma.fi

Juha Niemi
limnologi
050-5710335
juha.niemi@vesi-ilma.fi
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Musiikilla vesiviestiä mökkiläisille – laula
Jätevesiblues-videon mukana
Vartti Itä-Uusimaa 30.1.2013
Porvoon keskusta
Tänään kello 11.48



Kommentoi

Jätevesiblues ympäristötutkija ja trubaduuri Tero Myllyvirta tulkitsemana.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on alkanut levittää viestiä jätevesien hyvistä
puhdistuskäytännöistä myös musiikin avulla. Uudenlainen lähestymistapa tuo raikkautta ja myönteistä asennetta usein niin
kielteisenä koettuun aihepiiriin.
Yhdistyksen tekemä Jätevesiblues kertoo lyhykäisyydessään siitä, miten haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset voivat
käsitellä jätevetensä ekologisesti, edullisesti ja lähiympäristö huomioiden.
– Jos kaikki tekis samoin, luonto kiittäis monin tavoin, eikä meillä ois tätä jätevesiongelmaa, Jätevesiblues viestittää.
Blues-kappaleen sanoituksista vastaa limnologi Juha Niemi. Kappale on tehty Huddie Ledbetterin vuonna 1940 levyttämään
Cotton Fields -kappaleen (Puuvillapellot) säveleen. Jätevesibluesin sovituksesta vastaa ympäristötutkija ja trubaduuri Tero
Myllyvirta, joka myös esittää kappaleen Youtubeen ladatussa videossa.

Jätevesibluesin sanat kaikille "kotikaraoken" ystäville. Laula mukana!
Jos susta tuntuu että,

***

tuotat liikaa jätevettä

ne siellä kasvuvoimaa antaa

voit sä silloin vaihtaa keinoon parempaan

ei tartte kanankakkaa kantaa

***

kevein mielin voit sä sänkyys nukahtaa

kuivavessa säästää rahaa

***

ei tee luonnollekaan pahaa

2x

hyvin mielin voit sä pönttöön pakertaa

ja jos kaikki tekis samoin

***

luonto kiittäis monin tavoin

ei tartte loka-autoo ottaa,

eikä meil´ ois tätä jätevesiongelmaaaaaaaa …

eikä dieselillä sottaa
aineet puutarhassa voit sä hyödyntää



Jätevesibluesin voit kuunnella tästä
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LIITE 3. Pöytäkirja hankkeen
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