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1. Yleistä neuvontahankkeesta
Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU 2013) –hankkeen tarkoituksena oli tarjota puolueetonta ja kiinteistönomistajille ilmaista jätevesineuvontaa Varsinais-Suomessa viiden kunnan alueella kesän ja syksyn 2012 aikana. Hanke toteutettiin Turun, Naantalin, Paraisten ja Paimion kaupungeissa sekä
Liedon kunnassa. Neuvonnan pääpaino hankkeessa oli ns. kiinteistökohtaisessa neuvonnassa. Kiinteistökäyntejä tehtiin hankkeessa kahdella toteutustavalla, putkimiesmallilla ja nuohoojamallilla. Putkimiesmallissa kiinteistönomistaja ottaa neuvojaan yhteyttä ja pyytää kiinteistökäyntiä. Nuohoojamallissa neuvoja lähettää kiinteistölle ajanvarauskirjeen, jossa ehdotetaan neuvonta-aikaa kiinteistönomistajalle.
Nuohoojamallissa neuvottavat alueet valittiin yhdessä kuntien kanssa. Neuvontakäyntejä ei tehty hankekuntien ulkopuolisiin kuntiin. Neuvontahankkeeseen saatiin rahoitus Varsinais-Suomen ELYkeskuksesta sekä lisäksi hankkeessa mukana olleet kunnat osallistuivat hankkeeseen pienellä omarahoitusosuudella.

Paraisilla on hankealueen kunnista eniten rakennuksia viemäriverkon ulkopuolella, noin 8 500 kpl. Näistä lomakäytössä on peräti reilut 6 000 kpl. Parainen onkin Suomen suurin mökkikunta. Paraisilla neuvontaa tarjottiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Naantalissa viemäriverkon ulkopuolella olevista rakennuksista
noin 75 % ovat lomakäytössä. Turussa viemäriverkko ulottuu suurimpaan osaan kaupunkia. Viemäriverkon ulkopuolinen asutus sijoittuu lähinnä Turun saaristoon ja Turun pohjoisosiin. Turussa yli puolet viemäriverkon ulkopuolisista rakennuksista on lomakäytössä. Liedossa ja Paimiossa kiinteistöt ovat pääosin
vakituisessa käytössä ja loma-asuntoja on huomattavasti vähemmän, kuin muissa hankkeen kunnissa.
Hankealueella on kaikkiaan noin 20 000 rakennusta viemäriverkon ulkopuolella, joista noin 61 % on lomakäytössä olevia rakennuksia ja 39 % vakituisessa käytössä olevia rakennuksia. Alue on vesiensuojelullisesti merkittävää, asutus on painottunut ranta-alueille ja jätevesien käsittely asettaa paikoin suuria
haasteita maaston kannalta.

Tämän loppuraportin on koonnut ja kirjoittanut hankkeen projektipäällikkönä toiminut vesiasiantuntija
Hanna Sarkki Valoniasta. Loppuraporttiin tarvittavien tietojen kokoamiseen ovat lisäksi osallistuneet
Jarkko Leka, Laura Ahtiainen, Minna Kivilähde, Johanna Vattulainen ja Janne Tolonen Valoniasta.
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2. Hankkeen rahoitus
Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi päätöksellään 22.2.2012 (VARELY/225/07.02/2011) avustusta Valonian hallinnoimalle HAKKU-hankkeelle 140 000 euroa. Valonian omarahoitusosuus hankkeelle oli 7 500
euroa, joka koostui kuntien rahoitusosuuksista hankkeelle. Käytännössä kuntien osuus koostui neuvojien
työpisteiden vuokrakuluista, työvälineisiin liittyneistä kuluista, postituskuluista, puhelinkuluista sekä
yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen liittyneistä kuluista. Hankkeen kokonaisbudjetti oli
147 500 euroa.

Hankkeen kesto oli 14 kuukautta, mutta Valonia haki hankkeelle jatkoaikaa keväällä 2013. VarsinaisSuomen ELY-keskus myönsi päätöksellään 15.3.2013 hankkeelle kahden kuukauden jatkoajan. Hanke
toteutettiin ajalla 1.2.2012 – 30.4.2013.

3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi
Hankkeen suunnittelu aloitettiin kuntien kanssa jo rahoitushakemuksen laadinnan yhteydessä. Silloin oli
myös alustavasti tiedossa missä kunnissa neuvonta pystyttiin kohdentamaan vesiensuojelullisesti tärkeille alueille ja missä kunnissa neuvontaa toivottiin tarjottavan kaikille tasapuolisesti. Rahoituksen varmistuttua Valonia kävi tarkemmat neuvottelut hankkeen toteutuksesta hankekuntien ja Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykselle ei maksettu erillistä korvausta hankkeesta aiheutuvista töistä.

Hankkeen suunnittelua ja ohjausta varten hankkeelle perustettiin ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat:
Hanna Sarkki, vesiasiantuntija, Valonia
Heidi Ilmanen, ympäristösuunnittelija, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys
Laura Lehtniemi, ma. ympäristösuunnittelija, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys
Minna Nummelin, suunnitteluinsinööri, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tiina Liira, ympäristötarkastaja, Turun kaupunki
Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö, Paraisten kaupunki
Petri Huovila, ympäristönsuojelutarkastaja, Paraisten kaupunki
Marjut Taipaleenmäki, ympäristöpäällikkö, Naantalin kaupunki
Saila Porthén, ympäristönsuojelutarkastaja, Naantalin kaupunki
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Sinikka Koponen-Laiho, ympäristönsuojelusihteeri, Paimion kaupunki
Veijo Peltola, ympäristöpäällikkö, Liedon kunta

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhden kerran. Kokous pidettiin 26.4.2012. Kokouksessa käytiin
läpi hankkeen ajankohtaiset asiat, kuten rahoituspäätös, budjetti, hankkeen tiedotusasiat ja tiedotustapa, neuvonnan toteutustapa, esiteltiin hankkeen neuvojat, käytiin läpi neuvojien perehdytys ja koulutus
sekä neuvontaan käytettävät lomakkeet ja materiaalit.

Hankkeen tuloksia ja onnistumista puitiin syksyllä Valonian kokoon kutsumassa ns. haja-asutuksen vesihuoltoryhmän kokouksessa. Vesihuoltoryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja kuuluu Valonian muuhun
perustoimintaan. Vesihuoltoryhmässä on joko teknisen tai ympäristönsuojelupuolen edustaja jokaisesta
varsinaissuomalaisesta kunnasta sekä lisäksi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksestä, VarsinaisSuomen ELY-keskuksesta, Saaristomeren suojeluyhdistyksestä, Turun ammattikorkeakoulusta ja Härkätien ympäristönsuojeluyhdistyksestä. Koska HAKKU-hankkeen ohjausryhmän jäsenet kuuluvat myös vesihuoltoryhmään, erillistä ohjausryhmän kokousta ei koettu tarpeelliseksi. Vesihuoltoryhmän kokouksessa tehtiin ajankohtaiskatsaus hankkeeseen ja lisäksi hankkeen jätevesineuvojat kertoivat kokouksessa
neuvontatyöstä ja kokemuksistaan.

4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät
Hankkeen projektipäällikkönä toimi vesiasiantuntija Hanna Sarkki Valoniasta. Hankkeeseen palkattiin
kolme jätevesineuvojaa, joiden vastuualueena oli Naantali, Parainen, Lieto ja Paimio. Turun alueella jätevesineuvonnasta vastasivat Valonian vesiasiantuntijat Hanna Sarkki, Jarkko Leka ja Jussi Heikkinen.
Valonian projektityöntekijä Janne Tolonen oli varsinaisen jätevesineuvojan mukana Turun alueen kiinteistökäynneillä ja lisäksi hän auttoi Turun alueen kiinteistötietojen kokoamisessa ja oli apuna kesätapahtumissa. Hankkeen tiedotukseen osallistuvat Valonian tiedottaja Ville Pyylampi sekä projektityöntekijä Anne Myllyaho.

4.1.

Jätevesineuvojien taustat, koulutus ja perehdytys

Hankkeeseen palkattiin kolme jätevesineuvojaa, jotka työskentelivät hankkeessa 10.4.2012–30.9.2012.
Kaikilla jätevesineuvojilla oli työhön soveltuva ympäristöalan koulutus. Osa neuvojista oli jo aikaisemmin
työskennellyt jätevesihankkeissa, joissa oli annettu mm. kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Osalla ei
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ollut aiempaa neuvontakokemusta, mutta heillä oli kuitenkin opinnoissa käsitelty haja-asutuksen jätevesiasioita, joten aihepiiri oli heille ennestään tuttu. Naantalin kaupungin alueella neuvojana toimi ympäristösuunnittelija Minna Kivilähde, Paraisten kaupungin alueella ympäristösuunnittelija Johanna Vattulainen ja sekä Liedon kunnan että Paimion kaupungin alueilla ympäristösuunnittelija Laura Ahtiainen.
Turun kaupungin alueella neuvonnasta vastasivat Hanna Sarkki, Jarkko Leka ja Jussi Heikkinen Valoniasta. Hanna Sarkki on ympäristötekniikan insinööri, Jarkko Leka FM ja Jussi Heikkinen ympäristösuunnittelija.

SYKE järjesti jätevesineuvojille tarkoitetun koulutuksen 3.-4.5.2012. Hankkeen jätevesineuvojista Minna
Kivilähde ja Johanna Vattulainen osallistuivat koulutukseen. Hankkeen jätevesineuvojista Hanna Sarkki,
Jarkko Leka, Jussi Heikkinen ja Laura Ahtiainen ovat osallistuneet vastaavaan SYKE:n koulutukseen vuonna 2011 Salossa.

SYKE:n koulutuksen lisäksi jätevesineuvojat tutustuivat erilaisiin kuivakäymälöihin ja harmaavesisuodattimiin PikkuVihreässä, joka on ekologisiin käymälöihin ja kompostointiin perustuva erikoisliike Turussa.
Jätevesineuvojat kävivät myös kiinteistöillä katsomassa normaalissa käytössä olevia kiinteistökohtaisia
jätevedenkäsittelyjärjestelmiä. Tarkoituksena oli helpottaa neuvojia hahmottamaan minkälaisen tilan
erilaiset laitteet vaativat tontilla ja auttaa neuvojia saamaan yleiskuvan erilaisista puhdistamoista. Neuvojat kävivät katsomassa niin laitepuhdistamoja kuin maapuhdistamoja. Hankkeen jätevesineuvojat
osallistuivat lisäksi SYKE:n Haja-asutuksen vesihuollon teemapäiville 17.4.2012 ja Huussi ry:n kuivakäymäläseminaariin 23.8.2012.

Kunnan yhteyshenkilöt vastasivat neuvojien perehdyttämisestä paikallisiin olosuhteisiin, määräyksiin ja
vesihuollon kehittämissuunnitelmiin. Minna Kivilähde ja Johanna Vattulainen eivät olleet aikaisemmin
tehneet kiinteistökäyntiä, joten he tutustuivat kiinteistökäyntien tekemiseen olemalla mukana Laura
Ahtiaisen tekemillä ensimmäisillä kiinteistökäynneillä.

4.2.

Toimialueet, tehtävät ja työajan käyttö

Projektipäällikön tehtäviin kuuluivat yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, tiedotus, markkinointi, jätevesineuvojien opastus, taloushallinto, raportointi ja yleinen hankehallinnointi. Projektipäällikkö teki lisäksi kiinteistökäyntejä Turun kaupungin alueella.
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Minna Kivilähde toimi neuvojana Naantalin alueella. Naantalin kaupunkiin kuuluvat myös entiset Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat. Naantalissa neuvontaa tehtiin putkimiesmallilla, eli neuvontaa
markkinoitiin koko kaupungin alueella ja halukkaat varasivat kiinteistökäynnin suoraan neuvojalta.

Johanna Vattulainen toimi neuvojana Paraisten kaupungin alueella, johon kuuluvat myös entiset Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kunnat. Koska Paraisten kaupunki on hyvin laaja ja Paraisilla on paljon
ranta-alueita, toteutettiin kiinteistökäynnit Paraisilla pääasiassa nuohoojamallilla ja käynnit kohdennettiin Paraisten pääsaarelle. Tämän lisäksi varsinaisten neuvonta-alueiden ulkopuolelle jääneillä kiinteistönomistajilla oli halutessaan mahdollisuus varata neuvontakäynti.

Laura Ahtiainen toimi neuvojana sekä Liedossa että Paimiossa. Laura aloitti neuvontakäynnit alkukesästä
Liedosta ja siirtyi loppukesällä tekemään neuvontakäyntejä Paimioon. Molemmissa kunnissa neuvonta
toteutettiin pääosin nuohoojamallilla. Tämän lisäksi neuvontaa markkinoitiin kuntien alueella ilmestyvissä lehdissä, joten kaikilla halukkailla oli mahdollisuus pyytää neuvoja käymään tontilla. Kysynnän hiivuttua Paimiossa ja Liedossa, Laura teki muutaman kiinteistökäynnin Turun alueella.

Turussa käynnit painottuivat Turun eteläosiin Kakskertaan, Hirvensaloon ja Satavaan sekä Turun pohjoisosiin Paimalaan, Auvaisiin, Paattisille ja Tortinmäkeen. Projektityöntekijä Janne Tolonen oli kesän
aikana mukana Turun alueen kiinteistökäynneillä varsinaisen jätevesineuvojan lisäksi. Turussa neuvontakäynnit tehtiin nuohoojamallilla. Neuvontaa ei erikseen mainostettu Turun alueella ilmestyvissä lehdissä yhtä mainosta lukuun ottamatta. Muutamia käyntejä tehtiin kiinteistönomistajan varatessa itse
käynnin. He olivat saaneet tiedon neuvonnasta joko hankkeen tiedotteesta tai naapurilta, jonne oli tehty
neuvontakäynti.

Neuvojat tekivät kiinteistökäyntejä arkisin klo 8:00-16:00 ja yhteen käyntiin oli varattu aikaa yksi tunti.
Kiinteistönomistajien toivomuksesta käyntejä tehtiin myös normaalin työajan ulkopuolella. Kiinteistölle
lähetetyt ajanvarauskirjeet postitettiin noin viikkoa ennen ehdotettua käyntiajankohtaa. Kiinteistöjen
osoitetiedot saatiin Paraisilla, Paimiossa ja Liedossa kunnan viranomaisten kautta. Turussa jätevesineuvojilla oli pääsy tietojenhakujärjestelmään, josta neuvojat poimisivat itse kiinteistöjen osoitetiedot ylös.

Turun neuvojia lukuun ottamatta neuvojat pitivät keskiviikko-aamupäivällä puhelinpäivystystä. Turussa
puhelinpäivystys oli tiistaisin klo 13-15 ja torstaisin klo 10-12, koska nämä kellonajat ovat Valonian jätevesineuvontapuhelimen päivystysaikoja.
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5. Tiedotus ja markkinointi
Jätevesineuvonnasta tiedotettiin Valonian ja hankekuntien internet-sivuilla, kuntatiedotteissa, lehtimainoksin ja tiedottein. Lisäksi neuvontaa markkinoitiin kesätapahtumien neuvontapisteissä. Lehtimainoskampanja suunnattiin Naantalissa, Paraisilla, Paimiossa ja Liedossa ilmestyviin paikallislehtiin.
Turun alueella lehtimainontaa ei yhtä Kulmakunnan mainosta lukuun ottamatta tehty. Mainonnassa
hyödynnettiin lehtien erikoispainoksia ja erikoisjakeluita. Lehtimainoksia oli pääasiassa Kunnallislehdessä, Rannikkoseudussa, Turun Tienoossa ja Paraisten kuulutuksissa. Paraisten alueella ilmestyneet lehtimainokset olivat vuoroin suomen- ja vuoroin ruotsinkielisiä. Lehtimainokset on koottu alla olevaan taulukkoon.

Taulukko 1. Hankkeen lehtimainokset.
Kunnallislehti (Paimio)
8.5.2012
Teemalehti
29.5.2012 Kesälehti, jakelu myös kesäasukkaille
12.6.2012 Suurjakelu Paimioon
26.6.2012 Teemalehti
6.7.2012
Heinälehti, jakelu myös kesäasukkaille
27.7.2012 Teemalehti
3.8.2012
Elolehti, laajempi jakelu
4.9.2012
Peruslehti
Rannikkoseutu (Naantali)
11.5.2012 Teemalehti
25.5.2012 Teemalehti
1.6.2012
Peruslehti
8.6.2012
Isojakelu koko Naantaliin
19.6.2012 Kesälehti, jaossa läpi kesän
21.6.2012 Teemalehti
6.7.2012
Isojakelu koko Naantaliin
6.7.2012
Isojakelu koko Naantaliin
13.7.2012 Laajempi jakelu
3.8.2012
Isojakelu koko Naantaliin
10.8.2012 Teemalehti
Turun Tienoo (Lieto)
15.5.2012 Laajempi jakelu
22.5.2012 Peruslehti
24.5.2012 Suurjakelu
29.5.2012 Peruslehti
31.5.2012 Jakelu koko Lietoon
19.6.2012 Suurjakelu
28.6.2012 Suurjakelu
19.7.2012 Peruslehti
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16.8.2012 Suurjakelu
Paraisten Kuulutukset (Parainen)
24.5.2012 Jakelu myös kesäasukkaille
24.5.2012 Jakelu myös kesäasukkaille
21.6.2012 Jakelu myös kesäasukkaille
12.7.2012 Peruslehti
16.8.2012 Megajakelu kaikkialle Paraisilla
Åbo Underrättelser (Parainen)
6.7.2012
Megajakelu kaikkialle Paraisilla
Kulmakunta (Turku, Paimio, Lieto)
13.6.2012 Kesälehti, peittojakelu koteihin ja kesämökeille
Rakennussanomat
21.5.2012 Lehtimainos
Nagu- och Korpobladet (Nauvo ja Korppoo)
20.6.2012 Kiinteistökäyntien mainos

Hanke lähetti 4.4.2012 tiedotteen neuvonnan alkamisesta medialle, mikä käynnisti juttujen julkaisemisen hankkeesta. Media seurasi hankkeen toteutusta melko aktiivisesti alkukesään asti, mikä oli sinänsä
hyvä, koska tällöin tieto hankkeesta saatiin leviämään alueella. Hankkeesta julkaistut lehti- radio- ja tvjutut on koottu taulukkoon 2.
Taulukko 2. Hankkeesta julkaistut lehti-, radio- ja tv-jutut.

Ajankohta

Artikkelin otsikko

Lähde

4.4.
4.4.
5.4.
5.4.
5.4.
5.4.

Paimiossa ilmaista jätevesineuvontaa
Mera avloppsrådgivning i sommar
Jätevesineuvontaa Paimiossakin
Ilmaisia neuvoja jätevesiin
Ilmaisia neuvoja jätevesiin
Haja-asutusalueiden asukkaille tarjolla ilmaista jätevesineuvontaa
Paimiossa ilmaista jätevesineuvontaa
Paimiossa ilmaista jätevesineuvontaa
Jätevesineuvontaa Naantalissa
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa saa ensi kesän aikana
Liedossa ja Turussa
Gratis avloppsrådgivning i Pargas och Åbo
HAKKU-hankkeesta, radiohaastattelu
Puolueetonta ja ilmaista jätevesineuvontaa tarjolla
Minna Mäkelä urakoi ilmaista jäteneuvontaa
Jätevesineuvontaa ilmaiseksi
Ilmaista jätevesineuvontaa
Ilmaista jätevesineuvontaa
Nyt alkoi jätevesiviikko
Jätevesiviikko käynnissä

www.sss.fi
www.svenska.yle.fi
www.kuntsari.fi
Rannikkoseutu
www.rannikkoseutu.fi
www.radiosata.fi

5.4.
6.4.
11.4.
12.4.
12.4.
12.4.
13.4.
24.4.
24.4.
7.5.
8.5.
8.5.
8.5.
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Salon Seudun Sanomat
Kunnallislehti
Vakka-Suomen Sanomat
Turun Tienoo
www.svenska.yle.fi
Radio Vega
Kunnallislehti
www.rannikkoseutu.fi
Rannikkoseutu
www.kuntsari.fi
Kunnallislehti
Kunnallislehti
Vakka-Suomen Sanomat
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10.5.
10.5.
16.5.
16.5.
21.5.
23.5.
24.5.
24.5.
29.5.
29.5.
7.6.
7.6.
7.6
7.6.
7.6.
11.7.
17.8.
9.10.

Jätevesineuvontaan suhtaudutaan turhan kriittisesti
Saaristossa annetaan jätevesineuvontaa
Maksutonta jätevesineuvontaa kesän ajan
Nytt projekt ger råd i avloppsvattenfrågor
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa saa ensi kesänä ilmaiseksi viiden kunnan alueella
Johanna ger gratis råd om avlopp
HAKKU- hanke Paraisilla: Ilmaista jätevesineuvontaa vakituisille ja loma-asunnoille
HAKKU-projektet i Pargas
Jätevesineuvoja odottaa soittoasi
Jätevesineuvoja odottaa soittoasi
Jätevesimääräykset yhä epäselviä
Jätevesimääräykset yhä epäselviä
Jätevesimääräykset yhä epäselviä
Kunnan viemäriin olisi hyvä päästä
Kunnan viemäriin olisi hyvä päästä
Stor efterfrågan på avsloppsrådgivning
Ilmaista jätevesineuvontaa vielä nelisen viikkoa
Jätevesineuvoja kylään

Yle, Lounais-Suomen alueuutiset
Kaarinanuutiset.fi
Paraisten kuulutukset
Pargas kungörelser
Rakennus Sanomat
Åbo Underrättelser
NYTT
NYTT
Turun Tienoo
www.turuntienoo.fi
www.yle.fi/uutiset
Yle Areena
Yle, Lounais-Suomen alueuutiset
Turun Tienoo
www.turuntienoo.fi
svensk.yle.fi
Kunnallislehti
Turun Sanomat

6. Yleisneuvonta ja yksilöllinen neuvonta
Neuvonnan pääpaino hankkeessa oli kiinteistökohtaisessa neuvonnassa, mutta sen lisäksi hakeessa tarjottiin yleisneuvontaa ja muuta yksilöllistä neuvontaa. Yleisneuvontaa tarjottiin jätevesi-illoissa, joita
järjestettiin kaikissa hankealueen kunnissa. Yksilöllistä neuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostitse ja
kesätapahtumien neuvontapisteissä.

6.1.

Puhelin- ja sähköpostineuvonta

Naantalin, Paraisten, Paimion ja Liedon neuvojilla oli puhelinpäivystysaika keskiviikkoisin klo 9-11. Turussa puhelinpäivystys oli tiistaisin klo 13-15 ja torstaisin klo 10-12. Naantalissa yhteydenottoja tuli puhelimitse 108 kpl, joista 81 kpl johti kiinteistökäyntiin. Paraisilla puheluita tuli 54 kpl, joista 25 kpl johti kiinteistökäyntiin. Liedossa puheluita tuli 51 kpl, joista 41 kpl johti kiinteistökäyntiin. Paimiossa puheluita
tuli 34 kpl, joista 30 kpl johti kiinteistökäyntiin. Turussa puheluita tuli 15 kpl, jotka kaikki johtivat kiinteistökäyntiin. Taulukkoon 3 on koottu puhelimella tulleiden yhteydenottojen määrät.
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Taulukko 3. Yhteydenottojen määrä puhelimitse.
Puhelin
yhteydenottojen yhteydenottojen perusteella
yhteismäärä
varatut käynnit (kpl)
(kpl)
Naantali
108
81
Parainen
54
25
Lieto
51
41
Paimio
34
30
Turku
15
15
Yhteensä
262
192

Kiinteistökäyntien toteutuma
puhelinsoittojen perusteella
75,0 %
46,3 %
80,4 %
88,2 %
100 %
73,2 %

Sähköpostin kautta yhteydenottoja tuli yhteensä 93 kpl, joista 78 kpl johti kiinteistökäyntiin. Sähköpostilla tulleet yhteydenotot on koottu taulukkoon 4.

Taulukko 4. Yhteydenottojen määrä sähköpostitse.
Sähköposti yhteydenottojen yhteydenottojen perusteella
yhteismäärä
varatut käynnit (kpl)
(kpl)
Naantali
39
37
Parainen
25
19
Lieto
10
6
Paimio
10
8
Turku
9
8
Yhteensä
93
78

6.2.

Kiinteistökäyntien toteutuma
sähköpostien perusteella
94,9 %
76,0 %
60,0 %
80,0 %
88,9 %
83,9 %

Neuvontapisteet tapahtumissa

Hanke tarjosi jätevesineuvontaa hankekuntien isoimmissa kesätapahtumissa. Tapahtumien määrä vaihteli kunnittain, eikä kaikissa kunnissa ollut hankkeen kannalta sopivia tapahtumia. Neuvontapisteellä oli
jaossa jätevesien käsittelyyn liittyvää materiaalia sekä tietoa talousvesikaivoista ja kaivoveden analysoinnista. Kiinteistönomistajat saivat neuvontapisteillä yksilöllistä neuvontaa. Osa kävijöistä oli paikkakuntalaisia ja osa ulkopaikkakuntalaisia. Paikkakunnan kiinteistönomistajien neuvonnassa pystyttiin ottamaan huomioon kunnan määräykset ja vesihuollon kehittyminen, koska kyseisen alueen neuvoja oli
aina tapahtumassa mukana. Ulkopaikkakuntalaisille pystyttiin tarjoamaan yksilöllistä neuvontaa ja heitä
neuvottiin tarkistamaan tarvittaessa määräyksiä kyseisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Kiinteistönomistajat pystyivät varaamaan kesätapahtumissa neuvonta-aikoja suoraan neuvojilta.

12 (59)

VALONIAVarsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

Kävijämäärät neuvontapisteissä vaihtelivat melko paljon, vaikka hankkeen neuvontapiste oli kaikissa
tapahtumissa näkyvästi esillä. Joidenkin tapahtumien yleisömääriä rajoittivat huonot säät. Hankkeen
neuvontapisteet ja kävijämäärät neuvontapisteissä on koottu taulukkoon 5.

Taulukko 5. Hankkeen neuvontapisteet kesätapahtumissa.

Tavoitettu
henkilömäärä

Ajankohta

Tapahtuma

Kunta

26.5.2012
3.6.2012
8.6.2012
16.6.2012
16.6.2012
30.6.2012
7.7.2012
7.7.2012
10.7.2012
21.7.2012

Miinan päivät
Aurinkomarkkinat
Paraisten päivien markkinat
Livonsaaripäivät
Viva Vista
Jätevesineuvontaa Nauvon torilla
Velkuapäivät
Korppoo viikon avajaiset
Houtskärs miljödag
Jaakonmarkkinat

Naantali (Rymättylä)
Naantali
Parainen
Naantali
Paimio
Parainen (Nauvo)
Naantali (Velkua)
Parainen (Korppoo)
Parainen (Näsby)
Naantali

Yhteensä

6.3.

10
2
17
30
6
3
14
22
18
22

144

Yleisötilaisuudet

Hanke järjesti kaikkiaan kahdeksan yleisötilaisuutta ja osallistui lisäksi yhteen toisen tahon järjestämään
tilaisuuteen. Yleisötilaisuuksista tiedotettiin Valonian ja kuntien internet-sivujen kautta sekä lehtimainoksin ja tienvarsikylttien avulla. Myös jätevesineuvojat kertoivat tulossa olevista tilaisuuksista neuvontakäyntien yhteydessä. Pääosa tilaisuuksista oli normaaleja jätevesi-iltoja, joissa esiteltiin hanke,
käytiin läpi lainsäädännön vaatimukset, erilaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät sekä kuivakäymälävaihtoehdot sekä vastattiin kiinteistönomistajien esittämiin kysymyksiin. Kiinteistönomistajilla oli mahdollisuus varata kiinteistökäynti kaikissa jätevesi-illoissa.

Liedossa hanke järjesti osuuskunta-aiheisen yleisötilaisuuden, joka oli suunnattu Yliskulman alueen
asukkaille. Alue on potentiaalista osuuskunta-aluetta. Tilaisuudessa oli paikalla Salon Pääristen jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Timo Korpinen kertomassa osuuskunnan perustamisesta ja käytännön
kokemuksista. Samalla käytiin läpi osuuskunnille myönnettäviä tukia ja avustuksia. Tilaisuus veti luokkahuoneen täyteen väkeä ja aihe herätti kuulijoiden keskuudessa paljon keskustelua.
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Turussa järjestettiin syyskuun loppupuolella Jätevesi-päivä Paasikivi-opistolla. Tilaisuus oli suunnattu
lähinnä Kakskerran ja Satavan alueen kiinteistönomistajille, jonne Kakskerta-Satavan vesiosuuskunta on
rakentamassa vesi- ja viemäriverkostoa. Jätevesipäivässä esiteltiin Kakskerta-Satavan vesiosuuskunnan
vesi- ja paineviemäröintihanke sekä kerrottiin osuuskuntaan liittymisen kustannuksista, pumppaamoista
ja verkostoja sekä esimerkkejä toteutuneista kohteista. Lisäksi käytiin läpi kiinteistökohtaisia jätevesien
käsittelyvaihtoehtoja ja kuivakäymälävaihtoehtoja.

Hankkeen yleisötilaisuudet on koottu alla olevaan taulukkoon. Kävijämäärien perusteella voidaan olettaa, että tietylle alueelle kohdennetut tilaisuudet vetävät enemmän väkeä, kuin koko kuntaan suunnatut
yleiset jätevesi-illat. Paimiossa jätevesi-ilta oli suunnattu koko kunnan alueelle, mutta jätevesineuvoja
kohdensi tiedotusta neuvontakäynneillään niille alueille, jonne olisi hyvä perustaa jätevesiosuuskunta ja
tämä ehkä osaltaan nosti tilaisuuden osallistujamäärää.
Taulukko 6. HAKKU-hankkeen yleisötilaisuudet.

Ajankohta

Tilaisuus

Osallistujamäärä

LIETO
23.5.2012

Jätevesi-ilta Pahkamäen koululla, klo 18

9

30.5.2012

Jätevesiosuuskunta-aiheinen info- ja keskustelutilaisuus Yliskulman koululla, klo 18

24

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn infotilaisuus Rymättylässä, klo 13
Haja-asutuksen jätevesi-ilta Livonsaaren vanhalla koululla,
klo 18
Haja-asutuksen jätevesi-ilta Kollolan kotiseututalolla Merimaskussa, klo 18

9

NAANTALI
26.6.2012
10.7.2012
12.7.2012

16
10

PAIMIO
6.9.2012

Jätevesi-ilta Paimio-salissa klo 18

28

Haja-asutuksen jätevesi-ilta Dalaskogin nuorisotalolla, klo
18.

8

22.9.2012

Jätevesipäivä Paasikivi-opistolla 22.9.2012 klo 11-14

18

30.10.2012

Paattisten neuvotteluyhdistyksen vuosikokous, Paattinen

12

PARAINEN
19.9.2012

TURKU

Yhteensä
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7. Kiinteistökohtainen neuvonta
Kiinteistökohtaisen neuvonnan ajanvarauskirjeet kohdennettiin Naantalia lukuun ottamatta kunnissa
tietyille alueille, jotka oli valittu yhdessä kunnan viranomaisen kanssa. Neuvontakäyntejä tehtiin myös
näiden alueiden ulkopuolella, mikäli kiinteistönomistajat ottivat yhteyttä neuvojaan. Kiinteistökohtainen
neuvonta suunnattiin vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnolle, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvonta oli kiinteistönomistajille vapaaehtoista ja maksutonta.

7.1.

Neuvontakiinteistöjen tavoittaminen

Neuvontakäynnit toteutettiin sekä nuohooja- että putkimiesmallilla. Naantalissa käytettiin putkimiesmallia ja muissa kunnissa pääasiassa nuohoojamallia. Käyntejä sai lisäksi tilata suoraan neuvojilta. Nuohoojamallissa kiinteistöille lähetettiin kirje, jossa ehdotettiin aikaa neuvontakäynnille. Kirje on liitteessä
1 suomeksi ja ruotsiksi. Kirjeet lähetettiin noin viikkoa ennen ehdotettua neuvonta-aikaa. Kiinteistönomistajilla oli mahdollisuus peruuttaa tai siirtää neuvontakäynti. Neuvontakäyntejä ehdotettiin pääasiassa klo 8-16 väliselle ajalle. Neuvontakäyntiin varattiin aikaa yksi tunti. Joitakin kiinteistönomistajia,
jotka eivät olleet paikalla, yritettiin tavoittaa puhelimitse, mikäli heidän yhteystietonsa saatiin numerotiedustelusta.

Kiinteistökäyntien aikataulutus pyrittiin tekemään siten, että turhia ajokilometrejä olisi tullut mahdollisimman vähän. Kiinteistönomistajilla oli lisäksi mahdollisuus laittaa kiinteistökäynnin ajanvarauspyyntö
Valonian internet-sivujen kautta neuvojille. Tämä toteutettiin webropol-kyselyn avulla. Yhteydenottopyyntöjä tuli webropolin kautta yhteensä 10 kappaletta; viisi Naantaliin, kaksi Paraisille, yksi Paimioon ja
kaksi Lietoon. Paikoittain hankkeen tiedotteita jätettiin kiinteistöjen postilaatikoihin, jos kiinteistön osoitetta ei saatu selville järjestelmistä tai alueella liikuttiin muutoin tekemässä käyntejä.

7.2.

Neuvonta-alueet eri kunnissa

Liedossa kiinteistönomistajille lähettiin kirjeitä ns. Päivästön alueelle, joka oli hyvin harvaan asuttua haja-asutusaluetta Auran lähellä Tampereen valtatien ja Säkyläntien välisellä kaistaleella. Liedon kunta
valitsi alueen kiinteistökohtaisen neuvonnan piiriin, koska alueelle ei ole kustannustehokasta rakentaa
viemäriä eikä alueelle ole suuria rakennuspaineita. Lisäksi Liedossa lähettiin kirjeitä kaikille pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille.
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Paimiossa kirjeitä lähetettiin Nummenpään ja Tuuvalan alueille, koska ne ovat pohjavesialueita sekä
potentiaalisia osuuskunta-alueita. Turussa kirjeitä lähetettiin Kakskertaan, Hirvensaloon ja Satavaan sekä
Turun pohjoisosiin Paimalaan, Auvaisiin ja Paattisille. Turussa kirjeet kohdennettiin pääasiassa alueille,
jotka on merkitty vesihuollon kehittämissuunnitelmissa potentiaalisiksi osuuskunta-alueiksi. Neuvonnassa otettiin huomioon, että Kakskertaan ja Satavaan ollaan parhaillaan rakentamassa osuuskunnan vesija viemäriverkkoa.

Paraisilla kirjeitä lähetettiin seuraaville alueille; Muddais, Fagerkulla, Bollböle, Ali-Kirjala, Sysilahti, Sildala, Domarby, Våno sekä Nauvossa Krok ja Kvivlax. Käyntejä tehtiin lisäksi Parasilla, Paimiossa, Liedossa ja
Turussa neuvonta-alueiden ulkopuolella kysynnän mukaan. Naantalissa ei erikseen kohdennettu neuvontaa, vaan sitä tarjottiin tiedotus- ja markkinointikeinoin koko kunnan alueella.
Taulukko 7. Hankkeessa lähetettyjen ajanvarauskirjeiden määrät.

Turku
Parainen
Paimio
Lieto
*arvio

7.3.

kirjeitä
lähetetty

toteutuneet käynnit
kirjeen perusteella

149
286
84
157

84
195
47
95

Toteutu- peruutti
ma kirjeiden kautta
56,4 %
27*
68,2 %
61*
56,0 %
17
60,5 %
19

ei ollut
paikalla

käynnit
yhteensä

38*
30*
20
43

127
240
100
156

Kiinteistökohtainen neuvontakäynti

Kiinteistökäynnillä neuvojat tutustuivat ensin kiinteistönomistajan kanssa nykyiseen jätevesijärjestelmään. Mikäli samalla kiinteistöllä oli useita rakennuksia, käytiin läpi myös niiden jätevesijärjestelmät.
Kiinteistökäynnillä avattiin mahdollisuuksien mukaan saostussäiliöiden, tarkastuskaivojen ja laitteistojen
kannet. Saostussäiliöistä arvioitiin silmämääräisesti kaivojen kunto, tiiviys ja varmistettiin, että säiliöissä
oli T-haarakappaleet paikoillaan. Jätevesijärjestelmän sijaintia arvioitiin vesistöön, talouskaivoihin ja
naapurin rajaan nähden. Neuvontakäynnillä selvitettiin myös jäteveden purkupaikka, mutta kaikissa
kohteissa sitä ei saatu tarkasti selville. Jätevesineuvojat tiedustelivat oliko jätevesijärjestelmässä esiintynyt ongelmia, jotka tulisi ottaa huomioon mahdollisen saneerauksen yhteydessä.

Silmämääräisen tarkastelun jälkeen jätevesineuvoja teki arvion täyttääkö järjestelmä nykyisellään lainsäädännön ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Mikäli järjestelmä ei täyttänyt vaatimuksia,
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keskusteli neuvoja kiinteistönomistajan kanssa kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesineuvojat eivät suositelleet minkään tietyn laitevalmistajan laitteita, vaan antoivat yleisen arvion siitä, tulisiko kyseeseen esimerkiksi laitepuhdistamo tai maaperäkäsittely. Kiinteistönomistajien kiinnostuksen mukaan jätevesineuvojat kertoivat myös kuivakäymälöistä ja talousveden laadun tutkituttamisesta kiinteistönomistajille.

Neuvojat keräsivät kiinteistökäynnin tiedot tietojenkeruu-lomakkeelle, joka on liitteessä 2. Tietojenkeruu-lomake jäi hankkeen käyttöön. Kiinteistönomistajilta pyydettiin suostumus tietojen luovuttamisesta
kunnalle. Kiinteistönomistajille jäi neuvontakäynnistä ja järjestelmän uusimistarpeesta kirjallinen arviolomake. Hankkeen käyttämä arviolomake on liitteessä 3. Paraisilla käytettiin sekä suomen- että ruotsinkielisiä lomakkeita kiinteistönomistajan äidinkielen mukaan. Arviolomakkeeseen kirjattiin kiinteistölle
soveltuvat vaihtoehdot tai pienet parannustoimenpiteet, jos järjestelmä oli muutoin kunnossa. Neuvojat
käyttivät jätevesijärjestelmän arvioissa neliportaista väriasteikkoa;
Jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia ja se on uusittava 15.3.2016 mennessä

Jätevesijärjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia tulevaisuudessa, tai
pieniä parannuksia heti

Järjestelmä on nykyisellään kunnossa

Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen, eikä vaadi toimenpiteitä

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä vaati saneerausta, jätevesineuvojat ohjasivat kiinteistönomistajia
ottamaan yhteyttä puolueettomaan jätevesisuunnittelijaan. Suunnittelijoiden yhteystiedot annettiin
kirjallisesti kiinteistönomistajalle.

Hankkeessa tehtiin 762 neuvontakäyntiä, joista 629 tehtiin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin ja 133
loma-asutoihin. Neuvontakäyntien määrät kunnittain ja kuukausittain on koottu kuvaajaan 1. Elokuu oli
neuvontakuukausista vilkkain. Kuvaajasta näkyy putkimiesmallin ja nuohoojamallin välinen ero kiinteistökäyntien määrissä. Naantalissa neuvontakäyntien määrä kasvoi hitaasti toukokuusta elokuuhun, mikä
viittaa siihen, että hankkeen mainokset tavoittivat kiinteistönomistajia pikkuhiljaa ja jotkin saattoivat
siirtää neuvontakäynnin tilaamisen kesään, vaikka olivat ehkä nähneet mainoksen jo heti alkukesästä.
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Nuohoojatekniikalla toteutettuna kiinteistökäyntejä pystytään puolestaan tekemään heti, mikä näkyy
Paraisten, Paimion ja Liedon kuntien kiinteistökäyntien määristä. Paraisilla neuvontamäärät pysyivät
kohtalaisen samansuuruisina läpi hankkeen. Liedossa neuvontaa päästiin tekemään heti alkukesästä ja
heinäkuussa Liedon neuvoja siirtyi tekemään käyntejä Paimioon. Koska Paimiosta ei saatu kirjeitse riittävästi käyntejä, tehtiin käyntejä vielä loppukesästä myös Liedon kunnan puolella. Turussa neuvonta päästiin aloittamaan kunnolla vasta heinä-elokuussa neuvojien kesälomista johtuen.

Kuvaaja 1. Toteutuneet kiinteistökäyntien määrät kuukausittain neuvontakunnissa.

HAKKU-hankkeen toteutuneet kiinteistökäyntien määrät
kuukausittain neuvontakunnissa
60

56

Naantali
Paimio
Lieto
Parainen
Turku

52
49

48

50

49
42

41

39

40
kpl

34

33

28

30

26
22

21

20

48

46

17

17

22
19

19

10

10

7

6
3

2

5
1

0
huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

8. Neuvontakäyntien tulokset
8.1.

Kiinteistöjen käyttötarkoitus, ikävapautus ja jätevesiselvitys

Paraisilla, Paimiossa, Liedossa ja Turussa kiinteistökäynneistä valtaosa tehtiin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin. Tämä johtuu siitä, että ajanvarauskirjeet lähetettiin pitkälti alueille, joissa on vakituista asutusta. Naantalissa, jossa kiinteistönomistajat saivat itse varata kiinteistökäynnin neuvojalta, tehtiin noin
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puolet käynneistä vakituisiin asuntoihin ja puolet loma-asuntoihin. Kuvaajaan 2 on koottu kiinteistöjen
käyttötarkoituksen jakauma kunnittain.

Kuvaaja 2. Kiinteistöjen käyttötarkoituksen jakauma kunnittain.

HAKKU-hankkeessa neuvottujen
kiinteistöjen käyttötarkoitus
100

4,2

90
80

loma-asunto
vakituinen

8,3
24,0

16,5

47,1

70
60

% 50

95,8

40
30

91,7
76,0

83,5

52,9

20
10
0
Naantali

8.2.

Parainen

Paimio

Lieto

Turku

Ikävapautus

Ikävapautuksen edellytykset olivat olemassa vakituisesti asutuista kiinteistöistä Paimiossa kuudella,
Naantalissa kahdeksalla, Liedossa 18 kiinteistöllä, Paraisilla 42 kiinteistöllä ja Turussa 19 kiinteistöllä.
Ikävapautettujen kiinteistöjen määrät suhteessa neuvontakäyntien kokonaismäärään on koottu kuvaajaan 3.
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Kuvaaja 3. Ikävapautettujen kiinteistöjen määrät kunnittain.
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset vakituisesti asutuilla kiinteistöillä
300
230

250

neuvottuja vakituisia kiinteistöjä
yhteensä

Kpl

200
150

143

127

Ikäperusteisen vapautuksen
edellytys olemassa

100
50
0

8.3.

76

73

6
Paimio

8
Naantali

18
Lieto

42
Parainen

19
Turku

Jätevesiselvitys

Jätevesiselvitys oli Paimiossa kuudella vakituisesti asutulla kiinteistöllä ja kuudella loma-asunnolla. Liedossa jätevesiselvitys oli 12 vakituisella kiinteistöllä, mutta puuttui kaikista loma-asunnoista. Naantalissa
jätevesiselvitys oli yhdellä vakituisella ja yhdellä loma-asunnolla. Paraisilla jätevesiselvitys oli 44 vakituisella kiinteistöllä ja yhdellä loma-asunnolla. Turussa jätevesiselvitys oli 10 vakituisella kiinteistöllä ja seitsemällä loma-asunnolla. Jätevesineuvojat jättivät selvityslomakkeen niihin kiinteistöihin, joista se puuttui. Yhteenveto jätevesiselvitysten määristä on koottu kuvaajiin 4 ja 5.

20 (59)

VALONIAVarsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

Kuvaajat 4 ja 5. Jätevesiselvitysten määrät kunnittain.

Jätevesiselvitys loma-asunnoilla

Jätevesiselvitys vakituisesti
asutuilla kiinteistöillä
70

300

65

60

230

250

50

200
Kpl

Kpl

40
150

143

30

100
50
0

8.4.

106
76

73

6
1
Paimio Naantali

24

21

20
10

12
Lieto

44

10

Parainen Turku

13
6

0

Paimio

1
Naantali

0
Lieto

10

7

1
Parainen

Turku

neuvottuja vakituisia kiinteistöjä yhteensä

neuvottuja loma-asuntoja yhteensä

Jätevesiselvitys olemassa kiinteistöllä

Jätevesiselvitys olemassa kiinteistöllä

Kiinteistöjen veden hankinta

Valtaosa neuvotuista vakituisesti asutuista kiinteistöistä sai talousvetensä joko kunnan tai osuuskunnan
vesijohdosta tai kiinteistöllä oli porakaivo. Paimiossa ja Liedossa rengaskaivojen osuus oli muita kuntia
suurempi. Kiinteistökäynneillä kiinteistönomistajia opastettiin myös talousveden tutkituttamiseen liittyvissä asioissa, mikäli siihen katsottiin olevan tarvetta.
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Kuvaaja 6. Vedenhankinta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä.

Vedenhankinta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä
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Kuvaaja 7. Vedenhankinta loma-asunnoilla.

Vedenhankinta loma-asunnoilla
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8.5.

Kiinteistöjen nykyiset jätevesijärjestelmät ja rakennusvuodet

8.5.1. Jätevesien käsittelyjärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä
Vakituisen asutuksen kiinteistöillä oli valtaosalla käytössä saostussäiliökäsittely kaikille jätevesille. Saostussäiliöitä oli kiinteistöstä riippuen 1-4 kpl ja jätevesien purku johdettu tyypillisesti maaperään tai salaojiin. Oikeaoppisesti rakennettuja maasuodattamoita tai maaimeyttämöitä tuli eniten vastaan Paraisilla.
Muissa kunnissa niitä tavattiin melko harvakseltaan. Monet kiinteistönomistajat pitivät saostuskaivojen
jälkeistä jätevesien johtamista maaperään tai salaojaan maaimeyttämönä. Jätevesineuvojien arvioiden
mukaan nämä eivät olleet oikeaoppisesti tehtyjä mapuhdistamoita, joten kiinteistönomistajia neuvottiin
uusimaan järjestelmät. Laitepuhdistamoja tuli vastaan hyvin harvalla kiinteistöllä. Kiinteistökäynneillä
tuli vastaan myös muutamia vanhoja Orwan ja Upon laitepuhdistamoja 1970-luvulta, jotka eivät kuitenkaan enää olleet käytössä. Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät koko hankealueelta
on koottu kuvaajaan 8. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat jätevesijärjestelmistä ovat liitteessä 4.

Kuva 1. Vasemmalla Orwan laitepuhdistamo 1970luvulta. Oikealla vanha käytöstä poistettu Upon puhdistamo.
Kuvat: Janne Tolonen, Valonia.
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Kuvaaja 8. Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät.

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä
(pl saunarakennukset)
0,7

Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön
saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo
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saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö
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8,7

wc-vedet umpisäiliöön
kaikki jätevedet umpisäiliöön
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harmaavesisuodin
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laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

1,2
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saostuskaivokäsittely harmaille vesille

67,8

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille
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8.5.2. Jätevesien käsittelyjärjestelmät loma-asunnoilla
Loma-asunnoista yli puolet oli vähäisten vesien kiinteistöjä ja käytössä oli kuivakäymälä. Noin viidenneksellä loma-asunnoista kaikki jätevedet johdettiin saostussäiliöihin. Noin 15 prosentilla kiinteistöistä harmaat vedet johdettiin saostussäiliöihin, mutta käytössä oli joko kuivakäymälä tai wc-vedet johdettiin
umpisäiliöön. Muun tyyppisiä jätevesiratkaisuja löytyi vain muutamia. Neuvontakäynneillä löytyi myös
muutama kiinteistö, jossa jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön. Loma-asunnoilta
löytyneet jätevesijärjestelmät on koottu kuvaajaan 9. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat lomaasuntojen jätevesijärjestelmistä ovat liitteessä 5.
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Kuvaaja 9. Loma-asuntojen jätevesijärjestelmät.

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla
(pl saunarakennukset)
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön
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saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo
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wc-vedet umpisäiliöön
kaikki jätevedet umpisäiliöön
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0,7
14,7
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saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille
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8.5.3. Saunarakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmät
Kuvaajaan 10 on koottu yhteenveto erillisten saunarakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmistä. Erilliset saunat ovat hyvin tyypillisesti vähäisten vesien kohteita, joissa on patalämmitys. Noin 10 prosentilla
kohteista saunan jätevedet johdetaan samaan järjestelmään asuinrakennuksen jätevesien kanssa. Muun
tyyppisiä puhdistusmenetelmiä löytyi muutamia. Erillisten saunarakennusten jätevesijärjestelmistä ei
ole erikseen kuntakohtaisia kaavioita.
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Kuvaaja 10. Saunarakennusten jätevesijärjestelmät.

Erillisten saunarakennusten olemassa olevat jätevesijärjestelmät
(vakituinen asutus ja loma-asutus yhteensä)
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön
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8.6.

Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet

Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen ja loma-asuntojen jätevesijärjestelmien ikäjakauma on koottu kuvaajaan 11. Neuvontakäynneillä tuli eniten vastaan 1970-, 1980- ja 1990-luvulla rakennettuja järjestelmiä.
Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat järjestelmien rakennusvuosista ovat liitteessä 6.
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Kuvaaja 11. Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet.

Järjestelmien rakennusvuodet hankealueella
< 1960 luku
4%

ei tietoa
7%

1960-luku
10 %
1970-luku
22 %

2000-luku
12 %
1990-luku
23 %
1980-luku
22 %

9. Lainsäädännön vaatimusten täyttyminen
9.1.

Vakituisesti asutut kiinteistöt

Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä 65 prosenttia ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Noin 10 prosentilla kiinteistöjä järjestelmä vaati seurantaa tai pieniä parannuksia. Tyypillistä
oli, että umpisäiliöistä puuttui ylitäyttymishälytin ja saostussäiliöistä saattoi puuttua T-haarat. Tähän
luokiteltiin myös sellaiset kohteet, joissa maasuodatuskenttä tai maaimeytyskenttä oli tullut lähelle
käyttöiän loppua. Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat 14 prosentilla vakituisen asutuksen
kiinteistöistä. Näissä kohteissa jätevesijärjestelmä ei välttämättä muutoin täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Osa ikävapautetuista kiinteistöistä halusi vapautuksesta huolimatta laittaa järjestelmän kuntoon. Vain 9 prosentilla kiinteistöjä jätevesijärjestelmä täytti lainsäädännön vaatimukset. Kuvaajaan 12
on koottu yhteenveto jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttymisestä hankealueen vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttymisestä on
liitteessä 7.
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Kuvaaja 12. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen vakituisesti asutuilla kiinteistöillä.

Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen hankealueella
(vakituisesti asutut kiinteistöt)

2%
14 %

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

9%

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

10 %
järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti
järjestelmä ei täytä vaatimuksia

65 %
Ikävapautus

9.2.

Loma-asunnot

Loma-asuntojen jätevesijärjestelmistä 30 prosenttia ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Järjestelmän seurantaa tai pieniä kunnostustoimia tarvittiin 31 prosentilla kiinteistöjä. Vähäisten vesien kiinteistöjä oli 28 prosenttia eikä jätevesien käsittely edellyttänyt näillä kiinteistöillä uudistuksia. Jätevesijärjestelmä oli kunnossa 11 prosentilla kiinteistöistä. Loma-asunnoilla harmaiden vesien käsittely vaati tyypillisesti tehostamista. Kuvaajaan 13 on koottu yhteenveto jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttymisestä
hankealueen loma-asunnoilla. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat loma-asuntojen jätevesijärjestelmien
lainsäädännön vaatimusten täyttymisestä ovat liitteessä 8.
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Kuvaaja 13. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen loma-asunnoilla.

Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen hankealueella
(loma-asunnot)
jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

30 %

28 %

31 %

11 %

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti
järjestelmä ei täytä vaatimuksia

10. Jätevesineuvojan ehdottamat toimet kiinteistöille
Jätevesineuvojien ehdottamat toimet vakituisten kiinteistöjen ja loma-asuntojen jätevesijärjestelmiin on
koottu kuvaajiin 14 ja 15. Jätevesineuvojat keskustelivat kiinteistönomistajien kanssa erilaisista kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista ja kirjasivat kaikki kiinteistölle soveltuvat vaihtoehdot arviointilomakkeelle. Neuvojat keskustelivat myös kuivakäymäläasioista ja moni olikin miettinyt kuivakäymälän hankkimista jo aikaisemmin. Moni kuitenkin halusi pitää vesivessan, mutta olivat kiinnostuneita hankkimaan
kuivakäymälän vesivessan rinnalle.

VALONIAVarsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

29 (59)

Kuvaaja 14. Ehdotetut jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuille kiinteistöille.

Jätevesineuvojien ehdottamat vaihtoehdot
vakituisesti asutuille kiinteistöille
liittyminen kunnan viemäriverkkoon
yhteisratkaisu naapureiden kanssa kannattaisi selvittää
laitepuhdistamo
harmaavesisuodatin
fosforinpoiston lisääminen
maasuodattamon rakentaminen
imeytyskentän rakentaminen
maapuhdistamo, jonka tyypin suunnittelija valitsee
hälyttimen lisäys umpisäiliöön
umpisäiliö harmaille vesille
Umpisäiliö mustille vesille
umpisäiliö kaikille vesille
saostussäiliöiden lisäys (esim. osasto lisää)
saostussäiliöiden kunnostus
wc:n uusinta vähävetiseksi huutelukäymäläksi
wc:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä lisäksi

26
92
212
141
54
188
11
227
23
0
55
44
89
142
15
124
0

50

100

150

200

250

KPL

Kuvaaja 15. Ehdotetut jätevesijärjestelmät loma-asunnolle.

Jätevesineuvojien ehdottamat vaihtoehdot
loma-asunnoille
liittyminen kunnan viemäriverkkoon
yhteisratkaisu naapureiden kanssa kannattaisi selvittää
laitepuhdistamo
harmaavesisuodatin
fosforinpoiston lisääminen
maasuodattamon rakentaminen
imeytyskentän rakentaminen
maapuhdistamo, jonka tyypin suunnittelija valitsee
hälyttimen lisäys umpisäiliöön
umpisäiliö harmaille vesille
Umpisäiliö mustille vesille
umpisäiliö kaikille vesille
saostussäiliöiden lisäys (esim. osasto lisää)
saostussäiliöiden kunnostus
wc:n uusinta vähävetiseksi huutelukäymäläksi
wc:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä lisäksi

3
4
1
49
2
9
2
11
7
2
11
3
14
5
2
18
0
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11. KIRSTU-suunnitelmien markkinointi neuvontakäynneillä
Valonialla oli samaan aikaan HAKKU-hankkeen kanssa käynnissä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke ”KIRSTU”. KIRSTU-hankkeessa myönnettiin rahallista tukea kiinteistönomistajille kotinsa jätevesijärjestelmän suunnittelua varten. Hanke toteutettiin pilottihankkeena
kahdella "hot spot"-alueella, joilla haja-asutuksen jätevedet vaikuttavat selkeästi Saaristomeren tilaan.
Kohdealueet sijaitsivat pääosin Paraisten (aiemmin Länsi-Turunmaa) ja Naantalin kaupunkien alueilla ja
osa Kemiönsaaren kunnan alueella. Paraisten ja Kemiönsaaren kohdealueen muodosti Saaristomeren
biosfäärialue, joka koostuu Saaristomeren kansallispuistosta sekä saaristoalueista puiston ympärillä.
Naantalissa sijaitseva kohdealue muodostui entisten Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntien alueista.

Suunnittelutukea pystyivät hakemaan kiinteistöt, jotka sijaitsivat kohdealueilla, minne kunnan viemäriverkosto ei tule levittäytymään, eikä alueelle olla perustamassa jätevesiosuuskuntaa. Suunnittelutukea
pystyivät hyödyntämään vakituisesti asutun kiinteistön omistajat. Rahoitusta ei myönnetty lomaasunnoille eikä uudisrakennuksille. KIRSTU-hankkeeseen osallistuvien kanssa tehtiin sopimukset, joissa
yhtenä ehtona oli, että kiinteistönomistajan tulee hakea toimenpidelupaa 2 kk kuluessa siitä, kun suunnitelma on toimitettu kiinteistölle. Kohdealueiden kunnista on myös varmistettu, että hankkeeseen mukaan otetut kohteet ovat täyttäneet liittymisehdot. Käytännössä hankkeessa on haluttu varmistua, että
suunnitelmien mukaiset toimenpiteet myös toteutetaan hankkeeseen osallistuneilla kiinteistöillä. Kiinteistön omavastuuosuus suunnitelman hinnasta oli 100 euroa.

Hankkeen rahoittajia olivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomeren suojelurahasto, Naantalin kaupunki, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Turunmaan Saaristosäätiö ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. KIRSTU-hanke käynnistyi 1.5.2010 ja päättyi 31.10.2012. Paraisilla ja Naantalissa jätevesineuvojat kertoivat kiinteistökäyntien yhteydessä KIRSTU-hankkeesta. HAKKU-hankkeen ansiosta Naantaliin toteutettiin 11 suunnitelmaa ja Paraisille kahdeksan suunnitelmaa.
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12. Hankkeen käyttämä neuvontamateriaali
Hankkeessa käytettiin neuvontamateriaalina pääasiassa Ympäristöhallinnon, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton sekä Huussi ry:n esitteitä ja materiaaleja. Lähes jokaiseen kiinteistöön annettiin Jätevesiopas tai kesämökin jätevesiopas. Kaikkia neuvontamateriaaleja oli saatavilla myös neuvontapisteissä ja
yleisötilaisuuksissa. Paraisilla käytettiin sekä suomen- että ruotsinkielistä materiaalia.

Neuvontamateriaaliin kuuluivat seuraavat esitteet ja oppaat:
•

Jätevesiopas (suomi/ruotsi), Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

•

Kesämökin jätevesiopas (suomi/ruotsi), Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

•

Askel askeleelta –opas (suomi/ruotsi), Ympäristöhallinto

•

Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton www-sivut

•

Maaimeyttämön käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton www-sivut

•

Laitepuhdistamon käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton www-sivut

•

Saostussäiliön käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton www-sivut

•

Umpisäiliön käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton www-sivut

•

Suomalaiset kuivakäymälät 2011 –esite (suomi), Huussi ry

•

Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely –esite (suomi), Huussi ry

•

Kokemuksia kuivakäymälöistä sisätiloissa –esite (suomi), Huussi ry

•

Vanhan puuseen muuttaminen kompostikäymäläksi (suomi), Jukka Lindroos Huussi ry

•

Kuivakäymäläjätteen kompostointi/sako- ja umpikaivolietteen kalkkistabilointi –esite (suomi),
Valonia

•

Vesihuolto-osuuskunta –opas (suomi), Varsinais-Suomen ELY-keskus

•

Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle – vesijohdon ja paineviemärin käyttö (suomi), LounaisSuomen vesiensuojeluyhdistys ry

•

Kaivoveden analyysitulkki –esite (suomi/ruotsi), Ympäristöhallinto

•

Hyvä kaivo –esite (suomi), Ympäristöhallinto

•

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä, mallilomake SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten
liitto, sekä kuntien omat selvityslomakkeet

•
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Lista alueen jätevesisuunnittelijoista, Valonia ja kunnat
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13. Hankkeen toteutuneet kustannukset
Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat yhteensä 125 026,74 euroa ja hankkeen omarahoitusosuus 5 011,91 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat täten 130 038,65 euroa. Hankkeen kustannukset on koottu taulukkoon 8.

Taulukko 8. Hankkeen toteutuneet kustannukset, euroa
Palkkakustannukset

101 429,99

Matkakustannukset

7 565,85

toimistokulut
materiaalit ja muut kustannukset
ilmoitukset
TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

298,60
1 861,03
13 871,27
125 026,74

Hankekuntien ja Valonian omarahoitusosuus
omarahoitus Parainen

1 600,00

omarahoitus Naantali

199,55

*postitus- ja kopiointikuluja ei ole kirjattu
* tilankäyttövuokraa ei ole eritelty
omarahoitus Lieto

200,00

*tilankäyttövuokraa ei ole eritelty
omarahoitus Paimio

600,00

omarahoitus Valonia

2412,36

HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUS YHTEENSÄ

130 038,65

14. Hankkeen tuloksellisuus ja vertailuluku
Suomen ympäristökeskus on kehittänyt eri jätevesineuvontahankkeiden tuloksellisuuden arviointiin vertailuluvun. Vertailuluku lasketaan kaavalla
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Vertailuluku =

hankkeen kokonaiskulut (ml omarahoitus)
(x∗0,1) + (y∗0,4) + (z)

,

jossa
x = yleisneuvonnan (puhelin, netti, yleisötilaisuudet) kautta tavoitettu henkilömäärä (kpl)
y = yksilöllisen neuvonnan kautta tavoitettu henkilömäärä (kpl)
z = kiinteistökohtaisen neuvonnan kautta tavoitettu henkilömäärä (kpl)

HAKKU-hankkeen vertailuluku on täten:

130 038,65

≈ 149,7

(489∗0,1) + (144∗0,4)+ 762

Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeessa (v. 2011) vertailuluku oli 227,1. Mitä pienempi
vertailuluku on, sitä tehokkaampaa neuvonta on hankkeessa ollut.

15. Johtopäätökset ja asiakaspalaute
Hanke sai hyvin positiivisen vastaanoton, joka näkyy kiinteistökäyntien määrästä. Ne kiinteistönomistajat, jotka haluavat selvittää oman jätevesijärjestelmän riittävyyden, joille nykyinen järjestelmä on epäselvä tai ovat muutoin kiinnostuneita jätevesiasioista, ottavat neuvontaa mielellään vastaan. Neuvontaa
saatiin tarjottua hankkeessa kaikille sitä haluaville.

Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa jätevesineuvontaa, koska asukkaat ja alueet ovat erilaisia ja vaihtelevat kunnittain. Neuvonnan markkinointi ja kiinteistöjen
tavoittamistapa kannattaa miettiä yhdessä kunnan viranomaisten kanssa. Sekä nuohooja- että putkimiesmallissa on omat hyvät ja huonot puolensa.

Nuohoojamallin etuna on se, että jätevesineuvojien on helppo aikatauluttaa käynnit ja he pääsevät nopeammin heti hankkeen alussa tekemään neuvontakäyntejä. Mallin etuna on myös se, että alueet saadaan käytyä läpi järjestyksessä ja ns. turhilta ajokilometreiltä vältytään. Nuohooja-tekniikalla voidaan
esim. tavoittaa paljon kiinteistönomistajia, jotka asuvat esim. potentiaalisilla jätevesiosuuskunta-alueilla,
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joissa jätevedenpuhdistus tullaan ehkä toteuttamaan keskitetysti. Näin tietoa saadaan vietyä kaikille
alueen kiinteistönomistajille.

Nuohoojatekniikan huonona puolena on se, että neuvojat eivät tiedä etukäteen ovatko kiinteistönomistajat paikalla. Läheskään kaikki kiinteistönomistajat eivät peru neuvontakäyntejä ja neuvojalle on turhauttavaa käydä tällaisilla kiinteistöillä katsomassa onko kiinteistöllä ketään paikalla. Tämä laskee neuvojien työmotivaatiota. Neuvojalle ei myöskään välttämättä avata ovea, vaikka omistajat olisivat kotona.
Jos kirjeet satutaan lähettämään alueelle, jossa on suuri vastustus jätevesiasioissa, se vaikuttaa heti
neuvojien ajankäyttöön, kiinteistökäyntien määriin ja sitä kautta hankkeen tuloksellisuuteen. Nämä turhat käynnit voitaisiin välttää, jos kiinteistöille lähetettäisiin ajanvarauskirje, mutta soitettaisiin perään ja
varmistettaisiin, että kiinteistönomistaja haluaa neuvontaa. Tämä puolestaan lisää työaikaa ja saattaa
olla, ettei kaikkien yhteystietoja saada selville.

Putkimiesmallin etuna on se, että neuvonnan tarve lähtee kiinteistönomistajasta itsestään. Voidaan
olettaa, että putkimiestekniikalla tehdyistä kiinteistökäynneistä useampi kiinteistönomistaja teettää
jätevesisuunnitelman ja hoitaa jätevedenpuhdistuksensa asetuksen mukaisella tavalla, kuin nuohoojatekniikalla toteutetuin. Tähän vaikuttaa se, että kiinteistönomistajat ovat halukkaampia hoitamaan jätevesiasiat kuntoon tilatessaan jätevesineuvojan paikalle oma-aloitteisesti. Putkimiesmallin huonona puolena on se, että kiinteistökäyntejä tulee satunnaisesti ja käyntejä on vaikea aikatauluttaa järkevästi. Putkimiesmallissa tarvitaan myös paljon tiedotusta ja mainontaa, jotta ihmiset ovat tietoisia neuvonnasta.

Selvityslomake puuttui yllättävän monelta kiinteistöltä. Kaikki kiinteistönomistajat eivät osaa täyttää
selvityslomaketta itse ja kokevat lomakkeella olevat termit vaikeiksi. Tämä saattaa johtaa siihen, etteivät
kiinteistönomistajat osaa kuvata nykyistä järjestelmää oikein selvityslomakkeelle ja lomakkeella olevat
tiedot saattavat olla virheelliset.

Osa kiinteistönomistajista on kokenut järjestelmien uudistaminen vaikeaksi tai isommaksi prosessiksi
kuin se oikeasti onkaan. Jätevesineuvojan käynnin jälkeen he ovat ymmärtäneet, ettei se välttämättä ole
kovinkaan aikaavievä tai hankala asia. Neuvojien tuleekin kannustaa kiinteistönomistajia ottamaan rohkeasti yhteyttä jätevesisuunnittelijaan, jotta uudistaminen ei jäisi pelkästään aikomukseksi. Neuvojan on
hyvä käydä kiinteistönomistajan kanssa läpi mitä suunnittelija tekee tontilla ja miten jätevesijärjestelmän uudistamiseen tarvittava lupa haetaan ja kuinka kauan päätöksenteko kunnassa kestää. Osa kiin-
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teistönomistajista kokee jätevesisuunnitelman kalliiksi ja saattavat toteuttaa järjestelmän tontille ilman
asianmukaista suunnittelua, lupaa tai ilman ammattitaitoista urakoitsijaa.

Kiinteistönomistajat toivoisivat kunnilta aktiivisempaa otetta jätevesiasiaan. He saattavat kokea, ettei
asia ole tärkeä tai ajankohtainen, mikäli kunnan suunnalta ei tule mitään viestiä asiasta. Kuntien aktiivisempi ote ja kuntien näkyvä toiminta kiinteistönomistajien suuntaan, voisi toimia kiinteistönomistajille
myös herätteenä, että asioille pitää tehdä jotain. Jätevesineuvonnassa tarvitaan kaikkien neuvontatahojen ja kuntien aktiivista työpanosta, jotta jätevesijärjestelmien uudistukset lähtisivät kunnolla käyntiin.
Kuntien tulisi tiedottaa aktiivisesti jätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista ja vesihuollon kehittämissuunnitelmista. Kuntien rakennusvalvonnan asiantuntijoilla tulee olla selvä käsitys erilaisista markkinoilla olevista jätevesienkäsittelyjärjestelmistä ja mitä asioita jätevesiasetus edellyttää suunnitelmassa olevan.
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Liite 1. Kiinteistöille lähetetty ajanvarauskirje.

HYVÄ VASTAANOTTAJA
Teillä on mahdollisuus saada maksutonta ja puolueetonta haja-asutusalueen asukkaille suunnattua jätevesineuvontaa omalla tontillanne!
Valonian jätevesineuvoja kiertää tällä alueella lokakuun aikana ja antaa alueen kiinteistöille laitevalmistajista riippumatonta ja ilmaista jätevesineuvontaa. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja käy yhdessä kiinteistönomistajan
kanssa läpi kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Neuvoja arvioi onko olemassa olevaa jätevesijärjestelmää
tarve uudistaa, riittävätkö vain pienet parannukset vai onko järjestelmä jo nykyisellään kunnossa. Lisäksi neuvoja
keskustelee kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista yhdessä kiinteistönomistajan kanssa.
Neuvonta on vapaaehtoista, eikä se sido kiinteistönomistajaa tekemään uudistuksia nykyiseen jätevesijärjestelmään. Neuvontakäynnin tietoja ei luovuteta kunnan tietoon ilman kiinteistönomistajan suostumusta. Ilmainen ja
puolueeton neuvonta kannattaa hyödyntää, koska jatkossa kiinteistökohtaista neuvontaa ei näillä näkymin ole
tiedossa tällä alueella.
Kiinteistökäynnin yhteydessä Teillä on mahdollisuus kysyä neuvoja jäteveden käsittelystä, kuivakäymälöistä ja
näihin liittyvästä lainsäädännöstä sekä saada vinkkejä asiassa etenemiseen. Kiinteistökäynnin tuloksena saatte
kirjallisen arvion jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta. Kiinteistökäynti vie aikaa noin yhden tunnin.

Kiinteistökäynti edellyttää kiinteistönhaltijan tai hänen edustajansa paikalla oloa.

Jätevesineuvoja on tulossa
osoitteeseen:
Mikäli ajankohta ei sovi Teille, ottakaa ystävällisesti yhteyttä jätevesineuvojaan uuden ajankohdan varaamiseksi tai neuvontakäynnin peruuttamiseksi (ark. klo 9-16).
Neuvojan yhteystiedot ovat:
Neuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKUjätevesineuvontahanketta. Hankkeessa tarjotaan puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa kesän 2012 aikana Naantalin, Turun, Paraisten ja Paimion kaupunkien sekä Liedon kunnan alueilla. Neuvonta on tarkoitettu
vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Uudet haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn ja puhdistamisen vaatimukset astuivat voimaan maaliskuussa
2011. Mm. perinteiset sakokaivot eivät enää yksinään riitä kiinteistön jätevedenkäsittelyjärjestelmäksi. Mahdolliset uudistukset jätevesijärjestelmään on tehtävä maaliskuuhun 2016 mennessä. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla
selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje.
Lisätietoa HAKKU-hankkeesta: www.valonia.fi/hakku
Lisätietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä: www.valonia.fi/jatevesi
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MEDDELANDE

BÄSTA MOTTAGARE
Ni har en möjlighet att ta emot gratis och opartisk glesbygdens avloppsvattenrådgivning på er egen fastighet!
Valonias avloppsvattenrådgivare rör sig på detta område under juli-augusti 2012 och ger för områdets fastigheter
rådgivning, som är gratis och obundet av producenttillverkaren. På fastighetsbesök går avloppsvattenrådgivare
igenom fastighetens nuvarande avloppsvattensystems skick med fastighetsägaren. Rådgivaren utvärderar ifall det
befintliga avloppsvattensystemet behöver förnyas, räcker det med endast små renoveringar eller om det duger
som sådan. Dessutom diskuterar rådgivaren med fastighetsägaren om alternativa system som passar för fastigheten.
Rådgivningen är frivilligt och den binder inte fastighetsägaren till att göra förnyelser till det nuvarande avloppsvattensystemet. Information som fås på fastighetsbesök ges inte till kommunen utan godkännande av fastighetsägaren. Det lönar sig att utnyttja gratis och opartisk rådgivning, eftersom i fortsättningen kommer man antagligen
inte att ordna fastighetsvis rådgivning på detta område.
I samband med fastighetsbesök har Ni en möjlighet att fråga råd om behandling av avloppsvatten,
torrtoaletter, lagstiftning relaterade till dessa, samt tips om hur man skall gå vidare med saken. Av
fastighetsbesök får Ni en skriftlig beskrivning av avloppsvattensystems förnyelsebehov. Fastighetsbesök tar ca en timme.
Fastighetsbesök förutsätter fastighetsägarens eller hans/hennes representants tillvaro.

Avloppsvattenrådgivare kommer:

/

/ 2012 kl

till adressen:
Ifall tidpunkten inte passar Er, vänligen kontakta avloppsvattenrådgivare för att boka en ny tid (vardagar kl 9-16). Obs! Ifall rådgivaren inte direkt svarar till telefon, är hon antagligen på ett fastighetsbesök och ringer tillbaka då hon blir ledig.
Kontaktuppgifter av rådgivaren:
Rådgivningen förverkligas som del av Valonias och Sydvästra Finlands vattenskyddsförenings HAKKUavloppsvattenrådgivningsprojekt. I projektet erbjuds opartisk och gratis avloppsvattenrådgivning för områden i
Nådendal, Åbo, Pargas och Pemar samt i Lundo kommun. Rådgivningen är avsedd för fastbosatta fastigheter och
fritidsbostäder men inte nya byggnader. Projektet finansieras av ELY-centralen i Egentliga Finland.
Nya krav gällande behandling och rening av glesbygdens avloppsvatten trädde i kraft i mars 2011. Bl.a. traditionella slambrunnar som sådana räcker inte till som fastighets avloppsvattenbehandlingssystem. Möjliga renoveringar av avloppsvattensystemet bör göras senast i mars 2016. Varje fastighet bör ha en utredning av det nuvarande
avloppsvattensystemet samt bruks- och underhållsanvisningar för systemet.
Tilläggsinformation om HAKKU-projektet: www.valonia.fi/hakku
Tilläggsinformation om behandling av glesbygdens avloppsvatten: www.valonia.fi/jatevesi
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Liite 2. Kiinteistökäynnin kartoituslomake
1/4
TIEDON KERÄYS
Neuvojan nimi/allekirjoitus

PVM

Neuvontaan osallistunut henkilö:

Neuvontaan osallistuneen henkilön allekirjoitus:

Olen osallistunut neuvontaan vapaaehtoisesti ja allekirjoituksellani varmistan, että neuvonta on tapahtunut mainittuna ajankohtana

□

Annan suostumukseni siihen, että neuvontakäynnillä kerätyt tiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojelutoimen
käyttöön

KIINTEISTÖN TIEDOT
Kiinteistön osoite:

KIINTEISTÖN SIJAINTI
□ haja-asutusalueella

Postinumero ja postitoimipaikka:

□ pohjavesialueella

Kiinteistönomistaja:

□ ranta-alue, etäisyys rantaan

Asukkaan puhelinnumero:

□ taajaan rakennetulla alueella

Asukkaan sähköpostiosoite:
Kiinteistön rakennusvuosi:
□ tiedossa: ____________
□ ei tarkkaan tiedossa

□ potentiaalisella vesiosuuskunta-alueella
Tontin pinta-ala ________ ha

□ muu, mikä?

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
□ ympärivuotinen asuminen

□ erillinen sauna

□ vapaa-ajan asuminen, käyttö ________ vrk/kk

□ muu rakennus, käyttötarkoitus?

□ kesäasuminen, käyttö ________ kk/vuosi

□ ulkokäymälä

Asuinrakennuksen huoneistoala __________ m2 (mitattu/arvioitu)

Asukkaita, ________ kpl

VEDENHANKINTA
□ vesijohto
□ kunnan
□ porakaivo
□ järvi
□ yhteinen kaivo

□ rengaskaivo
□ muu
□ kantovesi

□ vesimittari käytössä

m

□ saunassa vähäinen vesimäärä

□ vesiosuuskunnan

□ Arvioitu veden käyttö ___________ l/hlö/vrk (m3/vuosi)

Arvioitu etäisyys talousvesikaivolta nykyiseen käsittelyjärjestelmään ___________ m
VARUSTELU
□ WC
□
□
□
□

tiskikone
pyykkikone
sauna (sisällä)
Muuta, mikä?

□ Kuivakäymälä, malli: ___________________________
□ kompostoiva □ erotteleva
Muu, mikä?
□ suihku
□ seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa muutoksia varustelutasossa
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2/4
VIEMÄRÖINTI
□ 1-putkiviemäröinti
WC:n erillisviemäröintimahdollisuus
□ virtsan erillisviemäröinti, mihin?

□ 2-putkiviemäröinti
□ ei
□ ei tietoa
□ ulosteen erillisviemäröinti, mihin?

□ kyllä

□ alipainekäymälä, minne johdetaan?

□ muuta, esim. keittiö erillisviemäröity?

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT
Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi:
Tehdyt muutokset:
Suunnittelija:
Rakentaja/Asentaja:
□ vastaava työnjohtaja:
□ tarkastettu rakennusvaiheessa, kuka?
□ jätevesisuunnitelma olemassa □ jätevesiselvitys olemassa
□ toimenpidepäiväkirja ja kuitit olemassa
□ huoltosopimus, yritys:
Mitä johdetaan?
□ WC-vedet
□ mitoituksen asukasmäärä tiedossa:

□ käyttö- ja huolto-ohjeet olemassa

□ harmaat vedet
□ mitoituksen vesimäärä tiedossa:

□ puhdistustulos tutkittu

vuosi:

ESIINTYNEET ONGELMAT
□ Hajuongelmia
□ Tuuletuksen kanssa ongelmia
Muita ongelmia, mitä?

JÄTEVEDEN PURKU
□ oja

□ Viemäreiden kanssa ongelmia

□ Muuta, mitä?

□ maaperä

□ salaoja
□ muu, mikä?
Purkupaikan etäisyys vesistöön ________ m

□
□
□
□

vesistö
Ei tietoa
purku naapurin tontille
rasite olemassa

□ näytteenotto käsittelemättömästä vedestä

□ näytteenotto käsitellystä vedestä

□ erillinen näytteenottokaivo

□ näytteenotto ei ole mahdollista

□ YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY
□ kivipesä tai imeytyskaivo (alleviivaa) Tilavuus: ________ m3

□ imeytysputki

□ kasvillisuussaareke

□ Muu, mikä?

□ saostussäiliö
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Pinta-ala: ________ m2

Pituus: _______ m

Järjestelmän sijanti ok? □ kyllä

□ ei
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□ SAOSTUSSÄILIÖ
□ Kaikki

□ Mustat vedet

□ Harmaat vedet

Rakennusvuosi:

Osioita: _______ kpl

Tilavuus yhteensä: _______ m3

□ Nykyinen tyhjennysväli: _______ krt/vuosi
Tyhjentäjä:

□
□
□
□
□

□ Lasikuitu
□ Betoni
□ Ei tietoa
□ Pohja
Sijanti ok? □ kyllä

Muovi
Teräs
Muu, mikä?
T-haarat
Tarkistukset 5 vuoden välein

□ ei

□ PIENPUHDISTAMO
□ Valmistaja
Prosessi
Toiminta

□ Malli:
□ Aktiiviliete
□ Jatkuvatoiminen

□ Biosuodin
□ Panos

□ Bioroottori

□ (Ylijäämää)lietteen tyhjennys: _______ krt/(vuosi/kk/viikko)
Minne liete viedään:
□ Biologisen prosessin toimivuus tarkistettu _______ krt/(vuosi/kk/viikko)
□ Kemiallisen prosessin toimivuus tarkistettu _______ krt/(vuosi/kk/viikko)
□ Rakenteen ja toiminnan tarkastukset 10 vuoden välein

Sijanti ok? □ kyllä

□ ei

□ UMPISÄILIÖ, valmistusvuosi: _________
□ WC-vedet

□ Virtsa

□
□
□
□
□
□
□
□

□ Kaikki jätevedet
□ Muuta, mitä?
□ Lasikuitu
□ Betoni
□ Ei tietoa
□ Täyttymishälytin
□ Tyhjentäjä:
Sijanti ok? □ kyllä

Tiskikoneen vedet
Harmaat vedet
Muovi
Teräs
Muu, mikä?
Tilavuus: _______ m3
Nykyinen tyhjennysväli: _________ krt/vuosi
Tarkistukset 5 vuoden välein

□ ei

□ MAAHANIMEYTTÄMÖ
□ Saostussäiliö

□ Kentän pinta-ala: _________ m2

□ Imeytysputket: _________ kpl

□ Tuuletusputket: _________ kpl

Sijanti ok? □ kyllä □ ei
□ Maaperän soveltuvuus tarkistettu (pvm):
Menetelmä:
□ Tehostettu imeytys levitys ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:
□ Pohjaveden ylin pinnankorkeus: ________ m maanpinnan alapuolella
Tarkistettu (pvm):

Mittausmenetelmä:
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4/4

□ MAASUODATTAMO
□ Saostussäiliö

□ Kentän pinta-ala: _________ m2

□ Imeytysputket: _________ kpl

□ Tuuletusputket: _________ kpl

□ Kokoomakaivo
□ Suodatusmateriaalin soveltuvuus tarkastettu (pvm):
Menetelmä:

□ Eristys muusta maasta:
Sijanti ok? □ kyllä

□ ei

□ Tehostettu suodatus levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:
□ Tehostettu fosforinpoisto (käytössä/vain asennettu)
□ Esisaostus
□ Jälkisaostus
□ Rakennettu kenttään
□ Muu, mikä?
JOHTOPÄÄTÖKSET - Jätevesijärjestelmän uusimistarve
Jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia ja se on uusittava 15.3.2016
□ Jätevesijärjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia
□ Järjestelmä vaatii seurantaa
Järjestelmä on nykyisellään kunnossa
Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen, eikä vaadi toimenpiteitä
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa

□ Kyllä

□ Ei

JOHTOPÄÄTÖKSET – Asukkaalle esitellyt vaihtoehdot ja ehdotetut toimet
□ Laaditaan selvitys, alustava aikataulu:
□ Laaditaan suunnitelma, alustava aikataulu:
□ Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet jätetty kiinteistölle
□ Neuvottu ottamaan yhteyttä suunnittelijaan
□ Neuvottu ottamaan yhteyttä kuntaan
□ Neuvottu teettämään suunnitelma Kirstu-hankkeen kautta

□ Allekirjoitettu Kirstu-sopimus, (2 kpl)

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen
□ wc:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä lisäksi

□ wc:n uusiminen vähävetiseksi huuhtelukäymäläksi

□ saostussäiliöiden kunnostus

□ saostussäiliöiden lisäys (esim. 1 osasto lisää)

□ hälyttimen lisääminen umpisäiliöön

□ fosforinpoiston tehostaminen

□ muu, mikä?
Jätevesijärjestelmän uudistaminen, jätevesien johtaminen:
□ umpisäiliöön
□ wc-vedet
□ harmaat vedet
□ kaikki vedet
□ maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija valitsee
□ maasuodattamoon
□ imeytyskenttään

□ harmaavesisuodattimeen

□ laitepuhdistamoon
□ yhteisratkaisu naapureiden kanssa kannattaisi selvittää
(jätevesiyhtymä tai jätevesiosuuskunta)

□ muu, mikä?
□ liittyminen kunnan viemäriverkostoon

LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA

Tämän lomakkeen tiedot arkistoidaan Valoniaan tutkimustarkoitusta varten. Tämä lomake ei korvaa kunnan jätevesijärjestelmän selvityslomaketta, eikä tämän lomakkeen perusteella voida lopullisesti arvioida jätevesijärjestelmän toimivuutta. Tämä lomake ei ole viranomaiskannanotto.
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Liite 3. Kiinteistökäynnin arviolomake.
ARVIO
jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta
TAUSTATIEDOT

Neuvojan nimi:

Kiinteistökäynnin päivämäärä:

Kiinteistönomistaja:

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka:

Neuvontaan osallistunut henkilö (jos ei omistaja):

Kiinteistön käyttö:
□ ympärivuotinen asuminen
□ vapaa-ajan asuminen, käyttö ___________ vrk / kk
Selvitys jätevesijärjestelmästä olemassa
Käyttö- ja huolto-ohjeet olemassa
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset
□ kyllä □ Ei
□ kyllä □ Ei
olemassa neuvontaan osallistuneen henkilön mukaan □ kyllä □ Ei
Neuvontakäynnillä päädyttiin pintapuolisen tarkastelun jälkeen siihen, että käytössä on

JOHTOPÄÄTÖKSET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*:
Jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia ja se on uusittava 15.3.2016
Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä asetuksen 209/2011 puhdistusvaatimuksia. Jätevesijärjestelmän
uusimista varten on tehtävä jätevesijärjestelmän suunnitelma ja haettava toimenpidelupa tai toimenpideilmoitus.
Arvio kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista:

□ Jätevesijärjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia
□ Järjestelmä vaatii seurantaa
Suositellut toimenpiteet:

Järjestelmä on nykyisellään kunnossa
Jätevesijärjestelmän asianmukainen toimivuus edellyttää hyvää huoltoa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen, eikä vaadi toimenpiteitä
Puhdistusvaatimus (Ympäristönsuojelulaki 86/2000) ei koske tätä kohdetta nykyisellään, siten järjestelmä on
kunnossa.
Kuvaus jätevesimäärästä:

*Johtopäätös on tehty pintapuolisen tarkastelun ja kiinteistökäynnillä saatujen tietojen perusteella. Jos tilanne muuttuu, on uusimistarve arvioitava uudelleen.
ALUSTAVA TOIMENPITEIDEN AIKATAULU
Selvitys jätevesijärjestelmästä:

Jätevesijärjestelmän suunnitelma:

Muut:
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Tämä lomake ei korvaa kunnan jätevesijärjestelmän selvityslomaketta, eikä tämän lomakkeen perusteella voida lopullisesti arvioida jätevesijärjestelmän
toimivuutta. Tämä lomake ei ole viranomaiskannanotto.

HAKKU-avloppsvattenprojekt
UTVÄRDERING
av avloppsvattensystems förnyelsebehov
BAKGRUNDSINFORMATION

Rådgivarens namn:

Datum på fastighetsbesök:

Fastighetsägare:

Fastighets adress, postnummer och – anstalt:

Personen som deltog i rådgivningen (om inte ägaren):

Användning av fastighet:
□ bosatt året runt
□ fritidsbostad, användning ___________ dagar / mån
Utredning om avloppsvattensystem tillBruks- och underhållsanvisningar
Förutsättningar för åldersbaserade befrielse
gänglig
tillgängliga
finns enligt personen som deltog i rådgiv□ ja □ nej
□ ja □ nej
ningen □ ja □ nej
På rådgivningsbesök konstaterades efter en ytlig utvärdering, att det används...

SLUTSATSER OM AVLOPPSVATTENSYSTEMS FÖRNYELSEBEHOV*:
Avloppsvattensystem fyller inte krav och det bör förnyas 15.3.2016
Det nuvarande avloppsvattensystemet fyller inte reningskrav av förordningen 209/2011. För förnyelse av
avloppsvattensystem bör man göra en plan för avloppsvattensystem och ansöka om åtgärdstillstånd eller
åtgärdsanmälan.
En uppskattning på alternativ som passar för fastigheten:

□ Avloppsvattensystem kräver renoveringar eller små förbättringar
□ Systemet kräver uppföljning
Rekommenderade åtgärder:

Systemet är i skick som sådan
För att avloppsvattensystemet skulle fungera på ett behörigt sätt, krävs bra underhållning enligt bruks- och
underhållsanvisningar.
Den nuvarande avloppsvattenmängden är liten, och kräver inga åtgärder
Reningskrav (Miljöskyddslagen 86/2000) gäller inte detta objekt i dess nuvarande läge, alltså systemet är i
skick.
Beskrivning på avloppsvattenmängd:

*Slutsatsen har gjorts på basis av en ytlig utvärdering och uppgifter som fåtts på ett fastighetsbesök. Ifall situationen ändras, bör förnyelsebehov utvärderas på nytt.
PRELIMINÄR ÅTGÄRDSTIDTABELL
Utredning om avloppsvattensystem:

Plan för ett avloppsvattensystem:

Annat:

Denna blankett ersätter inte kommunens utredningsblankett för avloppsvattensystem, och på basis av denna blankett kan man inte slutligen utvärdera
funktion av avloppsvattensystem. Denna blankett är inte ett myndighetsuttalande.
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Liite 4. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä hankekunnittain

(1/3)

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä Paraisilla
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

1

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

18

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

21

wc-vedet umpisäiliöön

24

kaikki jätevedet umpisäiliöön

1

harmaavesisuodin

0

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

5

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

22

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

151

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

8
0

50

100

150

200

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä Naantalissa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

3

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

1

wc-vedet umpisäiliöön

3

kaikki jätevedet umpisäiliöön

0

harmaavesisuodin

0

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

0

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

3

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

65

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

0
0
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(2/3)

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä Paimiossa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

1

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

2

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

3

wc-vedet umpisäiliöön

3

kaikki jätevedet umpisäiliöön

0

harmaavesisuodin

1

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

1

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

5

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

61

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

1
0

20

40

60

80

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä Liedossa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

7

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

2

wc-vedet umpisäiliöön

12

kaikki jätevedet umpisäiliöön

0

harmaavesisuodin

0

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

1

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

15

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

117

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

0
0
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Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla
kiinteistöillä Turussa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

3

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

8

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

8

wc-vedet umpisäiliöön

18

kaikki jätevedet umpisäiliöön

4

harmaavesisuodin

1

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

1

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

12

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

71

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

2
0
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Liite 5. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla hankekunnittain.

(1/3)

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla Paraisilla
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

0

wc-vedet umpisäiliöön

2

kaikki jätevedet umpisäiliöön

0

harmaavesisuodin

0

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

0

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

5

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

2

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

2
0

1

2

3

4

5

6

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla Paimiossa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

0

wc-vedet umpisäiliöön

2

kaikki jätevedet umpisäiliöön

0

harmaavesisuodin

1

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

0

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

3

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

4

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

11
0
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(2/3)

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla Liedossa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

1

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

0

wc-vedet umpisäiliöön

0

kaikki jätevedet umpisäiliöön

0

harmaavesisuodin

0

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

1

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

1

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

7

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

1
0

2

4

6

8

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla Naantalissa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

1

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

0

wc-vedet umpisäiliöön

4

kaikki jätevedet umpisäiliöön

1

harmaavesisuodin

0

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

0

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

8

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

10

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

45
0
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(3/3)

Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla
Turussa
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön

0

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo

1

saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö

0

wc-vedet umpisäiliöön

6

kaikki jätevedet umpisäiliöön

0

harmaavesisuodin

0

laitepuhdistamo (kaikille jätevesille)

0

saostuskaivokäsittely harmaille vesille

3

saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille

2

kuivakäymälä ja vähäiset vedet

12
0
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Liite 6. Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet hankekunnittain.

(1/3)

Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet Paraisilla
ei tietoa

14

< 1960 luku

14

1960-luku

27

1970-luku

54

1980-luku

39

1990-luku

69

2000-luku

39
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60

70

80

Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet Naantalissa
ei tietoa

1

< 1960 luku

5

1960-luku

15

1970-luku

23

1980-luku

38

1990-luku

40

2000-luku

19
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(2/3)

Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet Paimiossa
ei tietoa

15

< 1960 luku

4

1960-luku

10

1970-luku

18

1980-luku

24

1990-luku

13

2000-luku

9
0

10

20

30

Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet Liedossa
ei tietoa

9

< 1960 luku

6

1960-luku

14

1970-luku

42

1980-luku

51

1990-luku

27

2000-luku

8
0
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Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet Turussa
ei tietoa

16

< 1960 luku

2

1960-luku

16

1970-luku

31

1980-luku

20

1990-luku

28

2000-luku

19
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Liite 7. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen
vakituisesti asutuilla kiinteistöillä hankekunnittain.

Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Paraisilla
(vakituisesti asutut kiinteistöt)

(1/3)

Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Naantalissa
(vakituisesti asutut kiinteistöt)
0

1
42

8

38

2 3

31

119

60
jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä ei täytä vaatimuksia

järjestelmä ei täytä vaatimuksia

Ikävapautus

Ikävapautus
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Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Paimiossa
(vakituisesti asutut kiinteistöt)

Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Liedossa
(vakituisesti asutut kiinteistöt)
0 2

6

2 3

3

18

110

62

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä
järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

13

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä
järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä ei täytä vaatimuksia

järjestelmä ei täytä vaatimuksia

Ikävapautus

Ikävapautus
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(3/3)

Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Turussa
(vakituisesti asutut kiinteistöt)
19

7
14

16

67

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä
järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä
järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti
järjestelmä ei täytä vaatimuksia
Ikävapautus
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Liite 8. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen
loma-asunnoilla hankekunnittain.

Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Naantalissa
(loma-asunnot)

Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Paraisilla
(loma-asunnot)
1

(1/3)

0
13

17
3

9
7
28
jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä ei täytä vaatimuksia

järjestelmä ei täytä vaatimuksia
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Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Paimiossa
(loma-asunnot)

Jätevesijärjestelmien
vaatimusten täyttyminen
Liedossa
(loma-asunnot)

3

6
8

0
3

7
3

8
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jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti

järjestelmä ei täytä vaatimuksia

järjestelmä ei täytä vaatimuksia
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Jätevesijärjestelmien vaatimusten
täyttyminen Turussa
(loma-asunnot)
4
3

4

18

jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi
toimenpiteitä
järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä

järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia
tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti
järjestelmä ei täytä vaatimuksia
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