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-hanke 2010-2013
Väliraportti ajalta 1.1.-31.12.2013

Juha Niemi
Tero Myllyvirta

1. Yleistä hankkeesta
Neuvonta- ja tiedotushanke haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tehostamiseksi on ollut
käynnissä 1.1. – 31.12.2013 välisenä aikana. Hanke on toiminut molemmilla kotimaisilla
kielillä.
Työtä hankkeessa ovat kyseisenä aikana tehneet limnologi Juha Niemi, toiminnanjohtaja ja
tutkija Tero Myllyvirta ja biologi Mikael Henriksson, jotka ovat yhdistyksen työntekijöitä.
Hankkeen päämääränä on ollut haja-asutusalueen jätevesiasetuksen toimeenpanoon liittyvä
neuvonta niin, että hankealueen asukkaita on opastettu toteuttamaan jätevesien käsittelyä
toimivilla ja kustannustehokkailla jätevesijärjestelmillä. Neuvontaa on toteutettu
jätevesiklinikka -periaatteella, jossa klinikka on kiertänyt hankkeessa mukana olevien kuntien
kylissä ja kylätapahtumissa antaen asukkaille henkilökohtaista neuvontaa. Neuvonnassa on
käytetty hyväksi hankkeessa aiemmin laadittua ”Jätevesijärjestelmän valitseminen” -opasta.
Jätevesiklinikan lisäksi on käyty myös kiinteistöillä neuvomassa sekä annettu neuvontaa
puhelimitse ja sähköpostitse. Vuoden 2013 aikana neuvonta kohdistui aikaisempaa
voimakkaammin saaristoalueen vakituisille asukkaille ja kesäasukkaille.
Hanke on tiedottanut alueella ajankohtaisista jätevesiasioista ja yhdistyksen asiantuntemusta
on haluttu hyödyntää eri puolilla jätevesiin liittyvissä asioissa, mm. kansainvälisessä
kuivakäymäläkonferenssissa Tampereella. Hanke on tehnyt yhteistyötä muiden hajaasutusalueen neuvontahankkeiden kanssa ja tiiviisti muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa.
Hanketta ovat rahoittaneet Uudenmaan liitto ja kunnista Lapinjärvi, Sipoo, Mäntsälä, Loviisa
ja Orimattila.

2. Jätevesihankkeen toimintaa 1.1.-31.12.2013
Tämän jätevesihankkeen toiminnassa merkittävää on ollut hankkeen virkamiestyöryhmän
ohjaava vaikutus. Hankkeen toimintaa on pystytty suunnittelemaan kuntien tarpeita
vastaaviksi ja esimerkiksi jätevesineuvontaa on ollut näin helppo suunnata neuvonnan
tarvealueille kunnittain.
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.
Vuoden 2013 aikana henkilö-/kiinteistökohtaisesti neuvottujen haja-asutusalueen asukkaiden
ja mökkiläisten määrä oli n 450 ja neuvottujen määrä nousee pitkälti yli viidensadan, kun
mukaan lasketaan puhelimitse ja sähköpostitse neuvottujen määrä. Neuvontamäärä on
suhteellisesti merkittävästi suurempi, kuin esimerkiksi huomattavasti suuremmilla budjeteilla
toimivien muiden vesiensuojeluyhdistysten neuvontamäärät heidän jätevesihankkeissaan.
2.1. Hankkeen kuntakokoukset, virkamiestyöryhmän kokoukset ja lopputilaisuus
Vuoden 2013 toimintaa suunniteltiin yhdessä hankekuntien kanssa käydyissä
kuntakokouksissa. Kuntakokouksia pidettiin sekä kasvotusten että puhelin- ja
sähköpostikokouksina. Kuntakokouksissa keskusteltiin neuvontatarpeesta eri alueilla ja
jätevesiklinikan suuntaamisesta tietyille tarvealueille. Samalla päivitettiin myös

kuntakohtaista hankkeen neuvontastrategiaa.
Vuoden 2013 ainoa virkamiestyöryhmän kokous pidettiin 11.12.2013 hankkeen
lopputilaisuusmuotoisena Porvoossa Café Cabrioléssa. Tilaisuudessa oli paikalla
parisenkymmentä hankkeen yhteistyökumppania, mm. virkamiehiä ja lehdistöä. Tilaisuudessa
esiteltiin hankkeen toimintaa ja aikaansaannoksia ja käytiin läpi yhdistyksen
jätevesihankkeiden historia vuodesta 2005 nykypäivään. Hanke on saanut paljon positiivista
palautetta ja hankkeeseen ollaan oltu alueella tyytyväisiä. Pöytäkirja lopputilaisuudesta
löytyy liitteestä 1.
2.2. Jätevesiklinikka
Haja-asutusalueen asukkaiden henkilökohtaista opastusta on järjestetty kierrättämällä
hankekuntien alueella "jätevesiklinikkaa", joka neuvoo ja avustaa ihmisiä yksilöllisesti
kaikissa jätevesiasioihin liittyvissä asioissa. Menetelmä on tuloksekas ja toimiva ItäUudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen avoimeen tiedonjakoon ja
tiedotusperinteeseen pohjautuva tapa tavoittaa haja-asutusalueen ihmisiä ja antaa heille
parasta mahdollista opastusta.
Jätevesiklinikka on kiertänyt kunnissa etukäteen sovittuina ja alueittain tiedotettuina päivinä,
erilaisissa kylätapahtumissa, yksittäisillä kiinteistöillä ja saaristossa satama-/laituripaikoilla,
saariston kahviloissa ja kauppapaikoissa sekä ns. ovelta ovelle periaatteella saaristossa.
Jätevesiklinikka on antanut neuvontaa suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Kuva 1. Jätevesineuvontaa annettiin Kabbölen kesätorilla Loviisan saaristossa.

Vuonna 2013 jätevesiklinikka antoi runsaasti neuvontaa Loviisan ja Sipoon saaristoissa.
Saaristoneuvontaa annettiin yhdistyksen veneellä saaristossa 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.
Loviisan saaristoalueella neuvottiin ja opastettiin 110:tä ja Sipoon saaristossa lähes sataa
asukasta tai mökkiläistä. Iso osa saariston kesämökeistä on kuivakäymälällisiä ja opastus
keskittyi käymäläjätteiden ja sauna- ja pesuvesien oikeanlaiseen käsittelyyn ja ravinteiden
hyödyntämiseen karuilla saarilla. Lisäksi yhteensä yli neljääkymmentä loviisalaista ja
sipoolaista neuvottiin sähköpostitse ja puhelimitse.

Kuva 2. Jätevesineuvontaa annettiin aktiivisesti jätevesiklinikan lisäksi asukkaille ja kesämökkiläisille
kiinteistökohtaisesti paitsi saaristossa myös muualla hankealueella.

Jätevesiklinikka neuvoi Mäntsälässä sekä kiinteistökohtaisesti että klinikkapäivillä yhteensä
90 mäntsäläläistä haja-asutusalueen vakituista asukasta tai mökkiläistä. Lisäksi puhelimitse tai
sähköpostitse neuvottuja oli n. 25. Mäntsälässä kiinteistökohtainen neuvonta keskittyi Lukon
ja Isojärven alueille ja lisäksi neuvontaa annettiin mm. Levanto/Saari alueella ja
Sääksjärvellä.
Lapinjärvellä ja Orimattilan Artjärvellä pidettiin klinikkapäiviä mm. Porlammin, Heikinkylän
ja Hietanan kylien lisäksi keskustojen kauppapaikoilla ja annettiin neuvontaa kiinteistöillä.

Lapinjärvellä neuvottuja oli sähköposti- ja puhelinneuvonta mukaan lukien n. 90 ja Artjärvellä
80.
Jätevesiklinikat houkuttelivat lähes aina paikalle myös ihmisiä yli kuntarajojen, joten
neuvontahyöty on levittäytynyt hankkeessa mukana olevia kuntia laajemmalle. Saamansa
olennaisen tiedon avulla kiinteistönomistajat voivat ryhtyä toimeen jätevesijärjestelmän
hankinnassa tai uusimisessa. Klinikalla neuvottava saa käsityksen mm. siitä, miten nykyinen
järjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, mitä parannettavaa nykyisessä järjestelmässä on,
miten edetä jos on saneeraustarvetta, mitä erilaisia jätevesijärjestelmiä on, mitä kaikki
maksaa, mitä avustusmahdollisuuksia on ja mistä löytää osaava suunnittelija.
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 neuvontatilaisuuksien yhteydessä mikä
on kerännyt kiitosta positiivisesta sanomastaan ja neuvontatilaisuuksien piristyksestä.
2.3. Koulutustilaisuus kuntien virkamiehille ja jätevesiblues
Uudenmaan liiton rahoittamien jätevesihankkeiden pohjalta järjestettiin koko Uudenmaan
kattava koulutustilaisuus alueen kuntien virkamiehille ja jätevesialan toimijoille yhdessä
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ja Länsi-Uudenmaan 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
mm. Suomen ympäristökeskuksesta. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja vuorovaikutteinen,
jossa oli riittävästi aikaa kysymyksille ja kommenteille.
Tilaisuudessa kuultiin myös yhdistyksen tekemän Jätevesibluesin ensiesitys Tero Myllyvirran
tulkitsemana. Jätevesiblues tehtiin luomaan myönteistä ilmapiiriä monesti niin hankalana
koettuun asiaan ja toisaalta myös kertomaan miten jätevedet voidaan käsitellä helposti ja
luonnon kannalta hyvällä tavalla kiinteistöillä. Tilaisuuskutsu ja ohjelma ovat nähtävissä
liitteessä 2.
2.4. Tiedottaminen
Hankkeen tiimoilta jätevesiasioista on tiedotettu paikallismedioissa. Lehdille ja radioille on
annettu useita haastatteluja ja tietoiskuja aiheesta. Myös klinikkapäivillä on ollut
tiedotusvälineitä paikalla, joten tietoutta on saatu levitettyä tehokkaasti hankealueelle.
Vuoden alkupuolella Jätevesibluesista tiedotettiin useissa lehdissä sekä paikallisesti että
ympäri Suomea (ks. liite 3.). Hankkeen lopputilaisuudessa oli myös lehdistöä paikalla ja
hankkeesta sekä jätevesiasetuksen toteutuksen nykytilanteesta tiedotettiin laajasti.
Esimerkkejä lehtileikkeistä vuodelta 2013 on nähtävissä liitteessä 4.

2.5. Muuta toimintaa
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa pidettiin vuoden 2013 aikana kaksi varsinaista
kokousta ja lisäksi puhelinneuvotteluja ja sähköpostikeskusteluja käytiin tiiviisti. Kokouksissa
valmisteltiin liitolle uusi jätevesistrategia vuoteen 2020 asti, joka ohjaa myös alueellisten
yhdistysten toimintalinjoja ja -tapoja. Kokouksissa kerättiin myös tietoja toisilta yhdistyksiltä
ja esiteltiin uusia ideoita ja tuloksia sekä pohdittiin kannanottoja ajankohtaisiin
jätevesiasioihin liittyen. Vuoden 2013 aikana oltiin mukana laatimassa lausuntoja mm. RTkorttiehdotukseen ja jätehuoltomääräysluonnokseen.
Juha Niemi ja Tero Myllyvirta ovat myös mukana virtsan lannoitekäyttöä edistävässä
työryhmässä, joka kokoontui Espoossa 18.4.2013. Tavoitteena on edistää virtsan
lannoitekäyttöä ja kierrätystä samoin kuin miettiä ulosteen käytölle kestävän kehityksen
mukaisia kierrätystapoja ravinteiden hyötykäyttö perimmäisenä ajatuksena.

3. Tilanne hankkeen päätyttyä
´Jätevesiasetuksen toteutus järkevästi´ -hankkeen neuvontapanos Mäntsälän, Sipoon,
Lapinjärven, Loviisan sekä Orimattilan Artjärven alueilla on ollut merkittävä ja hanke on
neuvonut yli 2000 haja-asutusalueen asukasta ja mökkiläistä kuluneen neljän vuoden aikana.
Hankkeessa järjestetyt jätevesiklinikat ovat houkutelleet ihmisiä yli kuntarajojen niin, että
hankkeen hyöty on levinnyt laajalti koko Uudenmaan liiton alueelle. Lisäksi hankkeessa tehty
tiedottaminen on tavoittanut laajoja ihmisjoukkoja paitsi hankealueella, myös hankealueen
ulkopuolella ympäri Suomea.
Hankkeessa annettu neuvonta on saanut ihmisiltä paljon myönteistä palautetta ja 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 omassa
ympäristössään 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 hyvin
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
jätevesitiedotuksessa ollut merkittävä. Hankkeen ja neuvonnan kaksikielisyys on ollut
alueellisesti tärkeää.
Tämä neuvontahanke loppui vuoden 2013 lopussa, mutta jätevesineuvontaa jatketaan
yhdistyksen toimesta puhelimitse ja sähköpostitse. Tämä neuvontakanava onkin ollut
aktiivinen myös läpi koko hankkeen.

Porvoossa 3.1.2014

__________________

_____________________

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

Juha Niemi
limnologi
050-5710335
juha.niemi@vesi-ilma.fi

LIITE 1. Muistio hankkeen lopputilaisuudesta

LIITE 2. Kuntien virkamiehille järjestetyn koulutuspäivän ohjelma.
OJASTA
ALLIKKOON
HAJAJÄTEVESISEMINAARI

VAI

JÄTTEESTÄ

RESURSSIKSI

-

Paikka:

Insinöörien ja Ekonomien talo
Asemapäällikönkatu 12 A, seminaariluokka
00520 HELSINKI (Itä-Pasila)

Aika:

Keskiviikko 23.1.2013 klo 9:00 – 15:30

Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse osoitteeseen vhvsy@vesiensuojelu.fi
viimeistään torstaihin 17.1.2013 mennessä! Ilmoita mahdollinen
erityisruokavalio.

Osallistumismaksu:

Seminaarin on maksuton (sisältää aamu- ja iltapäivä-kahvit).
Lounas on omakustanteinen.

Kohderyhmä:

Uudenmaan maakunnan alueen kuntien rakennusvalvonnan,
ympäristön- ja terveydensuojelun ja vesilaitosten edustajat
sekä muut haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanoon ja
seurantaan osallistuvat tahot

Tavoite:

Jakaa uutta ja ajankohtaista jätevesitietoutta ja vaihtaa kuulumisia
ja kokemuksia haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanoon
liittyvissä kysymyksissä.

OHJELMA
klo 9:00 – 9:20

AAMUKAHVI JA ILMOITTAUTUMINEN

klo 9:20 – 9:25

SEMINAARIN AVAUS
Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

klo 9:25 – 9:30

UUDENMAAN LIITON TERVEISET
Ympäristösuunnittelija Lasse Rekola, Uudenmaan liitto

klo 9:30 – 10:10

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDEN KOOSTUMUS JA JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN TOIMIMINEN, HAIKU-HANKE
Ympäristöasiantuntija Asko Särkelä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

klo 10:10 – 10:30

PESU- JA KÄYMÄLÄVESIEN ERILLISVIEMÄRÖINTIVAATIMUS?
Kommenttipuheenvuoro, Lvi-tarkastaja Sampo Riikonen,
rakennusvalvonta, Vantaan kaupunki

klo 10:30 – 10:50

TAUKO

klo 10:50 – 11:15

JÄTETTÄ EI OLE, ON VAIN RESURSSEJA
Toiminnanjohtaja Tero Myllyvirta, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesienja ilmansuojeluyhdistys ry

klo 11:15 – 11:45

SAKOKAIVOLIETTEIDEN
HYÖDYNTÄMINEN

KALKKISTABILOINTI

JA

klo 11:45 – 12:45

Ylitarkastaja Arja Vuorinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
LOUNAS

klo 12:45 – 13:00

VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEET JA
HAJAJÄTEVESIASETUS -OPAS
Projekti-insinööri Henna Luukkonen, Kuntaliitto

klo 13:00 – 13:30

JÄTEVESIASETUKSEN TOTEUTUS JÄRKEVÄSTI -HANKE
Limnologi Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistys ry

klo 13:30 – 13:45

KESKUSTELUA

klo 13:45 – 14:15

ILTAPÄIVÄKAHVI

klo 14:15 – 14:45

MITEN TIETOA JALKAUTETAAN
Jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan Vesi ja
Ympäristö ry

klo 14:45 – 15:15

KESKUSTELUA

klo 15:15 – 15:30

YHTEENVETO
Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat:
Aamupäivällä ympäristösuunnittelija Lasse Rekola, Uudenmaan liitto
Iltapäivällä toiminnanjohtaja Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LIITE 3. Tiedote jätevesibluesista. Kappale on levinnyt laajalle ja sillä on Youtubessa jo
n. 1000 katsojaa
TIEDOTE, JULKAISUVAPAA 30.1.2013

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys tiedottaa:

Haja-asutusalueen jätevesineuvontaan raikkaita säveliä
jätevesibluesin avulla
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on alkanut levittää viestiä
jätevesien hyvistä puhdistuskäytännöistä myös musiikin avulla. Uudenlainen lähestymistapa
tuo raikkautta ja positiivista asennetta usein niin kielteisenä koettuun aihepiiriin. Yhdistyksen
tekemä Jätevesiblues kertoo lyhykäisyydessään, 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 katsottavissa ja kuunneltavissa Youtubessa
Limnologi Juha Niemen sanoittama ja ympäristötutkija/trubaduuri Tero Myllyvirran
tulkitsema Jätevesiblues on kaikkien katsottavissa ja vapaasti käytettävissä Youtubessa
hakusanalla Jätevesiblues.

Kuva 1. Jätevesiblues ympäristötutkija ja trubaduuri Tero Myllyvirran tulkitsemana.
Lisätietoja: Tero Myllyvirta, tero.myllyvirta@vesi-ilma.fi, 040-5112216

JÄTEVESIBLUESILLA ASENNETTA
JÄTEVESINEUVONTAAN
san. limnologi Juha Niemi, 22.1.2013, säv. Huddie Ledbetter, Cotton fields 1940, sov.
ympäristötutkija ja trubaduuri Tero Myllyvirta 22.1.2013.

JOS SUSTA TUNTUU ETTÄ,
TUOTAT LIIKAA JÄTEVETTÄ
VOIT SÄ SILLOIN VAIHTAA KEINOON PAREMPAAN
_____________________
KUIVAVESSA SÄÄSTÄÄ RAHAA
EI TEE LUONNOLLEKAAN PAHAA
HYVIN MIELIN VOIT SÄ PÖNTTÖÖN PAKERTAA
____________________
EI TARTTE LOKA-AUTOO OTTAA,
EIKÄ DIESELILLÄ SOTTAA
AINEET PUUTARHASSA VOIT SÄ HYÖDYNTÄÄ
_____________________
NE SIELLÄ KASVUVOIMAA ANTAA
EI TARTTE KANANKAKKAA KANTAA
KEVEIN MIELIN VOIT SÄ SÄNKYYS NUKAHTAA
____________________
2x
JA JOS KAIKKI TEKIS SAMOIN
LUONTO KIITTÄIS MONIN TAVOIN
EIKÄ MEIL´ OIS TÄTÄ JÄTEVESIONGELMAAAAAAAA !!!

LIITE 4. Esimerkkejä hanketta koskevista lehtileikkeistä vuodelta 2013

Musiikilla vesiviestiä mökkiläisille – laula
Jätevesiblues-videon mukana
Vartti Itä-Uusimaa 30.1.2013
Porvoon keskusta
Tänään kello 11.48

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

