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1. TIIVISTELMÄ 
Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU2016) –hanke oli Varsinais-Suomen kestävän 

kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toteuttama haja-asutuksen 

jätevesineuvontahanke. Varsinais-Suomessa on tarjottu jätevesineuvontaa jo vuodesta 1999 lähtien 

ja HAKKU2016-hanke jatkoi vuosien 2011–2015 aikana toteutettujen neuvontahankkeiden 

neuvontatyötä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja 

hankealueen kuntien kanssa, joita ovat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, 

Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki 

ja Vehmaa.  

 

Neuvontahanketta rahoitti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvontamäärärahoista. HAKKU2016-hanke 

toteutettiin ajalla 1.7.2016–30.9.2017 ja sen kokonaisbudjetti oli 97 609 euroa (alv 0 %). 

 

Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa sekä kiinteistökohtaista neuvontaa. Neuvonnan pääpaino oli 

kesällä 2017 tehdyt kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit, joita tehtiin 222 kpl Ruskon, Marttilan, 

Paraisten, Uudenkaupungin, Naantalin alueella sekä tilauksesta Paimion, Loimaan, Salon, Laitilan, 

Pyhärannan ja Turun alueilla. Hankkeeseen palkattiin kaksi jätevesineuvojaa ajalle 1.6.–31.8.2017. 

Kiinteistökäynnin ajankohdasta tiedotettiin kiinteistöjen omistajaa kirjeitse. Kiinteistökäyntejä sai 

myös tilata. 

 

Hankkeen aikana korostui erityisesti uusitun lainsäädännön tulkinnan haasteet. Kiinteistökohtaiselle 

jätevesineuvonnalle on edelleen tarvetta, joka näkyi muun muassa käyntitilausten määrässä, vaikka 

neuvontakäyntejä ei erikseen mainostettu esimerkiksi lehdissä. 
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2. YLEISTÄ HANKKEESTA 

2.1. Hankkeen taustat 
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian hallinnoima 

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU2016) -hanke oli jatkoa Varsinais-Suomen 

jätevesineuvonnan pilot-hankkeelle (2011) ja vuosien 2012, 2013, 2014 ja 2015 HAKKU-

jätevesineuvontahankkeille. Hankkeiden aikana on tarjottu Varsinais-Suomen alueella puolueetonta 

ja kiinteistönomistajille ilmaista jätevesineuvontaa. Hankekunnat ovat vaihtuneet hankkeissa 

vuosittain. Vuosina 2016 ja 2017 HAKKU2016-hankkeessa kiinteistökohtaisen neuvonnan 

kohdekuntina olivat Valonian vesihuolto- ja vesiensuojeluyhteistyöhön vuosille 2017–2020 

sitoutuneet kunnat eli Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, 

Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Hankealue 

on esitetty kuvassa 1. Yleisneuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla on tarjottu koko Varsinais-Suomen 

alueelle. 

 

Kuva 1. Valonian kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan kohdekunnat (sinisellä) vuonna 2017. 

Varsinais-Suomessa hajakuormitus on merkittävä vesistöjen tilaa heikentävä tekijä ja haja-

asutusalueen kiinteistöjen jätevesillä voi olla suurikin vaikutus lähivesistön laatuun. Varsinais-

Suomessa viemäröinnin ulkopuolella on noin 74 900 kiinteistöä, joista 37 800 on vakituisesti asuttuja 

(POTVA 2006). Hankekunnissa viemäröimättömällä alueella on 56 500 kiinteistöä kiinteistökohtaisen 
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jätevedenkäsittelyn varassa, näistä 26 700 on vakituisesti asuttuja. Vuosien 2011–2015 aikana 

HAKKU-hankkeiden kiinteistökohtaisella neuvonnalla on tavoitettu noin 3100 vakituisesti asuttua ja 

1000 vapaa-ajan kiinteistöä. Lisäksi hankkeilla on tavoitettu kiinteistöjen omistajia erilaisissa 

yleisötapahtumissa.  

 

HAKKU2016-hankkeen tavoitteena oli aktivoida haja-asutusalueella ja viemäriverkoston ulkopuolella 

sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä 

asetuksen vaatimalle tasolle. Uuden hajajätevesiasetuksen (VNA 157/2017) mukaan keskityttiin 

etenkin ranta- ja pohjavesialueiden vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena 

oli ylläpitää tietoisuutta jätevesien käsittelyn vaatimuksista hankealueella. Tavoitteena oli myös tukea 

kiinteistönomistajia jätevesijärjestelmien valinnassa sekä ohjata heitä kunnostustoimissa eteenpäin. 

2.2. Hankkeen rahoitus 
Hanke toteuttajina olivat Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus 

Valonia, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry sekä hankealueen kunnat: Kaarina, Kustavi, Laitila, 

Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, 

Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Valonia. Hanketta 

rahoitettiin Ympäristöministeriön harkinnanvaraisista valtion avustuksista. Varsinais-Suomen ELY-

keskus myönsi 2.5.2016 päivätyllä päätöksellään VARELY/5456/2015 Varsinais-Suomen 

liitolle/Valonialle avustusta haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan 100 000 euroa. Hankkeen kesto 

oli 1.7.2016–30.9.2017.  

2.3. Hankkeen toteutuneet kustannukset  
HAKKU2016-hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 97 609 euroa (alv 0 %). Hankkeen 

kustannukset on koottu taulukkoon 1. Hankkeella ei ollut omarahoitusosuutta. 

Taulukko 1. HAKKU2016-hankkeen toteutuneet kustannukset. 

Hankkeen toteutuneet kustannukset Euroa (alv 0 %) 

Palkkakustannukset 73 779 

Matkakustannukset 4 723 

Toimisto- ja yleiskustannukset 16 804 

Tiedotus 2 303 

TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 97 609 
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3. HANKKEEN TOIMINNAN SUUNNITTELU 
Neuvonnan pääpaino hankkeessa päätettiin siirtää kesästä 2016 kesään 2017, koska oli tiedossa, että 

ympäristönsuojelulakiin ja hajajätevesiasetukseen oli tulossa muutoksia keväällä 2017. Tieto 

lievennyksistä näkyi jo kesällä 2016 jätevesineuvonnassa laskien sen kysyntää merkittävästi. 

Hankkeen kesän 2017 neuvonnan suunnittelu aloitettiin helmikuussa 2017 selvittämällä 

yhteistyökuntien tarvetta neuvonnalle. Koska 7.6.2017 saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

päätös VARELY/3951/2016 avustuksen myöntämisestä HAKKU2017-hankkeelle, sovittiin osassa 

kunnista neuvonnan siirtämisestä seuraavalle hankekaudelle eli kesälle 2018. 

 

Hanke-alueena oli 19 kuntaa ja neuvonnan pääpaino hankkeessa oli kiinteistökohtaisessa 

neuvonnassa painottuen kesään 2017. Kiinteistökäynnit päätettiin tehdä tiedottamalla kunnilta 

pyydettävien osoitetietojen perusteella kiinteistöjä etukäteen valitusta neuvonta-ajankohdasta. 

Kiinteistöille lähetettiin kirje noin 2-8 viikkoa ennen neuvonta-ajankohtaa (LIITE 1). Neuvontakäyntejä 

sai myös tilata tapahtumissa, puhelimitse ja sähköpostilla. 

 

Valonia vastasi hankehallinnoinnista ja hankkeen toteutuksesta, tiedotuksesta, neuvontatyöstä, 

hankkeeseen liittyvästä raportoinnista ja maksatuksista. Hankkeen yhteistyötahona toimi Lounais-

Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, jolle ei maksettu erillistä korvausta hankkeesta aiheutuvista töistä. 

Hankkeelle ei perustettu ohjausryhmää. 

3.1. Yhteistyö kuntien kanssa 
Hankkeen pyynnöstä kunnat toimittivat valitsemiensa neuvonta-alueiden tietoja hankkeelle. 

Kiinteistökohtaista neuvontaa kohdennettiin niiden kuntien alueelle, joilta hanke sai osoite- tai 

aluetiedot. Muissa kunnissa neuvontaa tarjottiin mm. yleisötapahtumissa sekä tilausten perusteella.  

 

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto kuntien neuvontatarpeesta. Kuntien kiinnostus neuvontaa 

kohtaan oli melko vähäistä. Vain Marttilasta, Uudestakaupungista ja Ruskolta neuvontahanke sai 

kattavasti osoitetiedot pyydettyyn määräaikaan mennessä. Naantalista ja Paraisilta saatiin tiedot 

alueista, joihin neuvontaa olisi hyvä kohdentaa. Niiden kiinteistötiedot haettiin neuvontahankkeen 

toimesta Kiinteistötietopalvelusta. Koska neuvontahanke sai jatkorahoitusta ja Valonian 

vesiyhteistyösopimukset kuntien kanssa jatkuvat vuoteen 2020 asti, voitiin neuvontatyötä siirtää 

myös vuoteen 2018. 

 

Marttilasta hanke sai kunnan vesihuollon projektityöntekijältä nopeasti kattavat tiedot neuvottavista 

kiinteistöistä pohjavesi- ja ranta-alueilla. Ranta-alueet kattoivat Paimionjoen ja sen sivuhaarat. 

Kiinteistöistä rajattiin pois viemäriverkoston toiminta-alueella olevat kiinteistöt. Marttilan 

ympäristönsuojelumääräyksissä etäisyys vesistö on 200 metriä, joten osoitteet oli rajattu sen 

etäisyyden mukaan. Kuntaan lähetettiin valmis tiedote, jota kunta sai käyttää neuvonnasta 

tiedottamiseen. Tiedote näkyikin esimerkiksi Marttilan kunnan netti- ja Facebook-sivuilla. Lisäksi 

lähetetiin mediatiedote paikallislehdelle. 
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Uudenkaupungin ympäristönsuojelupäälliköltä hanke sai kaupungin paikkatietoinsinöörin laatimat 

tiedot Sirppujoen, Velluanjoen tai Taipaleenjärven ranta-alueelta (n. 100–120 m). Kiinteistöistä oli 

listattu ne, joilla oli rakennuksia alle 200–300 metrin etäisyydellä vesistöstä. Lisäksi paikalliselta 

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistykseltä tuli pyyntö osallistua heidän kanssaan Lokalahden Suvipäiville. 

Neuvonnasta lähetettiin mediatiedotteet alueen paikallislehdille. 

 

Ruskon kunnan rakennustarkastajalta saatiin myös kattavasti osoitetiedot pohjavesi- ja ranta-

alueiden kiinteistöistä, joilla arvioitiin olevan tarvetta jätevesijärjestelmän uudistamiselle. 

Yleisötilaisuuksille ei kunnassa nähty tarvetta. Kunnalle lähetettiin tiedote, jota kunta jakoi netti- ja 

Facebook-sivuillaan. 

 

Paraisilta saatiin alueet (makeanvedenallas, Tervsund) joille neuvontaa olisi hyvä kohdentaa. 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kiinteistötietopalvelusta kerättiin alueiden ennen vuotta 2004 

rakennetut vakituisessa asumiskäytössä olevat rakennukset viivamaisella karttarajauksella. 

Aineistoista saatavalla Väestötietorekisterin rakennustiedoilla pystyttiin vielä rajamaan pois ne 

kiinteistöt, joilla oli viemäriliittymä.  

 

Naantalista saatiin neuvonnan alueiksi Airismaa ja Aasla, joiden kiinteistötiedot haettiin 

Kiinteistötietopalvelusta, kuten Paraistenkin tiedot.  

Taulukko 2. Kuntien neuvontatarvekartoitus keväällä 2017. 

Kunta Osoitetiedot saatu Tapahtuma Ei tarvetta neuvonnalle Ei vastausta 

Kaarina  x x  

Kustavi    x 

Laitila  x   

Loimaa  x   

Marttila x    

Masku    x 

Naantali x (alueet)    

Nousiainen  x   

Oripää    x 

Paimio    x 

Parainen x (alueet) x   

Pyhäranta    x 

Rusko x    

Salo  x   

Sauvo   x  

Somero    x 

Turku    x 

Uusikaupunki x    

Vehmaa    x 
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3.2. Muut yhteystyötahot 
Jätevesineuvontaa tehtiin myös yhteistyössä paikallisten vesiensuojeluyhdistysten sekä muiden alan 

toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Hyvää Vehmaalla tapahtumassa jätevesineuvoja oli mukana Vehmaan 

vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistyksen (VeVe) kanssa. Uudenkaupungin Lokalahdella 

kesätapahtumaan osallistuttiin yhdessä Haavaisten vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Myös yhteistyö 

kuntien kanssa tapahtumien järjestämisessä on hankkeelle tärkeää. Laitilassa jätevesineuvoja oli 

mukana Laitilan kaupungin messupisteellä. Paraisilla jo neljättä kertaa järjestetty Saariston 

ympäristömessut on Valonian ja Paraisten kaupungin yhteistyön tulos ja myös jätevesineuvonta oli 

tapahtumassa mukana. Salossa jätevesineuvoja osallistui Kiskon, Särkisalon ja Muurlan 

kesätapahtumiin Salon kaupungin Kesä yhdessä - Salossa 2017 –kiertueen kanssa. Lisäksi 

jätevesineuvonnan viestinnässä Salon seudulla avustivat paikallinen Salon vesistöklinikka ja 

kyläyhdistykset. Myös esimerkiksi omakotiyhdistykset ja vesiosuuskunnat pyysivät jätevesineuvojaa 

tilaisuuksiinsa kertomaan uudistuneesta lainsäädännöstä. 

3.3. Paikkatietoaineisto neuvonnan tukena 
HAKKU2016-hankkeessa ei käytetty avointa paikkatietoaineistoa neuvonnan kohdentamisessa. Tätä 

kuitenkin harkittiin, mutta ajan puutteen vuoksi päädyttiin vain tarkastelemaan olevassa olevia 

paikkatietoaineistoa. Niistä laadittiin seuraavia neuvontakäyntejä varten yhteenveto, joka on 

tarkoitus myös esitellä tuleville jätevesineuvojille niin, että neuvojat voivat neuvontakäyntejä 

suunnitellessaan hyödyntää paikkatietoaineistoa. Yhteenveto saatavilla olevista 

paikkatietoaineistoista sekä avoimista karttapalveluista on liitteessä 2. 

 

Ensisijaisesti hankkeessa pyydettiin osoitetiedot kunnan ympäristönsuojelu- tai 

rakennusvalvontaviranomaisilta. Kunnilla on huomattavasti tarkempi tuntemus alueesta ja eri kylistä 

sekä niistä alueista missä jätevesineuvontaa erityisesti kaivataan. Lisäksi kunnissa on tarkat tiedot 

viemäröintialueista sekä niihin liittyvistä tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi kunnalla on 

ajantasaiset tiedostot rakennuksista sekä niiden omistajista.  

 

Jätevesineuvonnan tärkeä työkalu on kartta-aineistot ja niiden hyödyntämistä tulee lisätä tulevissa 

hankkeissa. Avoimilla karttapalveluilla pystyy hyvinkin tarkastelemaan alueiden ominaisuuksia ja 

HAKKU2016-hankkeessa käytiin läpi saatavilla olevaa kartta-aineistoa. Suomen ympäristökeskuksen 

syksyllä 2017 julkaisema selaimessa toimiva Vesihuoltotulkki-palvelu toi myös neuvontahankkeille 

uuden työkalun etenkin ranta- ja pohjavesialueiden nopeaan tulkintaan. Alla on listattu tärkeimmät 

paikkatietoaineistot, joita jätevesineuvonnan suunnittelussa voidaan hyödyntää. 

 

Vesistöt, uomaverkosto ja pohjavesialueet 

Sijaintiin perustuvan määräajan tulkinnan vuoksi on tärkeä tietää mitkä ovat kiinteistön lähimmät 

vesistöt ja onko läheinen uoma laskettavissa vesistöksi. Lisäksi pitää tietää sijaitseeko kiinteistö 

pohjavesialueella. Vesistötarkastelussa on hyvä myös ottaa huomioon vesien tila analyysi, jotta 

neuvontakäynnillä tiedetään lähivesistön ekologisesta ja mahdollisesti kemiallisesta tilasta. 
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Rakennukset, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset 

Jätevesineuvontaa kohdennettaessa ja osoitetietoja etsittäessä on kartalta pystyttävä todentamaan 

olemassa olevat rakennukset, joissa jätevesiä syntyy sekä millä kiinteistöllä ne sijaitsevat. 

Kiinteistötunnuksen avulla pääsee käsiksi kiinteistön osoitetietoihin. Ajantasaisin tieto on kuitenkin 

kunnilla. 

 

Viemäröintialueet 

Haja-asutusalueen jätevesineuvontaan vaikuttaa se, onko kiinteistö kenties viemäröidyllä alueella tai 

potentiaalisella viemäröintialueella. Lisäksi viemäröintialueesta on tiedettävä toiminta-alueen 

määrittämisajankohta. 

 

Kuntaraja, postinumeroalue, maastokartta ja maalaji 

Yleisaineistona karttatietopalvelusta pitäisi saada rajattua kuntarajat ja pohjalle hyvä maastokartta. 

Lisäksi jätevesineuvonnassa on merkitystä maalajikartalla, jos kiinteistönomistaja itse ei tiedä mikä 

on tontin vallitseva maalaji. Kartalta katsomalla ilman paikallistuntemusta kylien erottaminen on 

hankalaa, joten postinumerorajauksella voidaan jätevesineuvonta kohdentaa tietylle kyläalueelle. 
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4. HANKKEEN JÄTEVESINEUVOJAT JA MUUT TYÖNTEKIJÄT 

4.1. Hankkeen työntekijät 
Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi vesiasiantuntija Hanna Sarkki Valoniasta 31.12.2016 asti ja 

vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä Valoniasta 1.2.2017 lähtien. Heidän työtehtäviinsä kuuluivat 

muun muassa yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, tiedotus, markkinointi, 

taloushallinto, raportointi ja yleinen hankehallinto. Hankkeeseen palkattiin kaksi jätevesineuvojaa 

ajalle 1.6.–31.8.2017. Hankkeessa työskenteli lisäksi osa-aikaisena vesiasiantuntija sekä 

viestintävastaava. Suomen ympäristökeskus järjesti neuvojille koulutusta jätevesien käsittelystä ja 

lainsäädännöstä 12.5.2017, johon kaikki neuvontatyötä tekevät hanketyöntekijät osallistuivat. Lisäksi 

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti Laitilassa lainsäädäntökoulutuksen kuntien viranomaisille, 

johon osallistuivat myös jätevesineuvojat. Neuvontatyötä tekevillä oli työhön soveltuva koulutus. 

Neuvontakokemusta siirrettiin uusille neuvojille yhteisten neuvontakäyntien avulla. 
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5. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

5.1. Mediatiedotteet ja muut tiedotteet 
Jätevesineuvonnasta pyrittiin viestimään mediatiedotteiden ja kuntatiedotteiden avulla. Lisäksi 

kuntia ohjeistettiin päivittämään nettisivuilleen tietoa tarjottavasta jätevesineuvonnasta ja 

hankehenkilöstön yhteystiedot. Lisäksi pyydettiin päivittämään tiedot muuttuneesta 

lainsäädännöstä. Jotkin kunnat myös lisäsivät tiedotteen kunnan Facebook-tiedotuskanavalle tai 

painettavaan kunnan tiedotuslehteen. Taulukossa 3 on esitetty HAKKU2016-hankkeesta lähetettyjen 

seitsemän mediatiedotteen aiheet. Tiedotteet lähetettiin kyseisen kunnan alueella ilmestyviin lehtiin 

tai maakunnan alueella ilmestyviin lehtiin. Tiedotteiden lähettämisen ajankohdaksi valittiin joko 

kiinteistökohtaisten neuvontakäynnit alueella tai kesätapahtuma. 

Taulukko 3. HAKKU2016-hankkeesta julkaistut mediatiedotteet, niiden lähetysajankohta ja aihe. 

Ajankohta Aihe 

24.4.2017 Valtakunnallista hajajätevesiviikkoa vietetään 24.–30.4.2017 - Teemaviikolla 

kannustetaan laittamaan jätevesiasiat kuntoon  

30.6.2017 Miksi ja miten haja-asutuksen jätevesiä täytyy puhdistaa? – Jätevesineuvontaa tarjolla 

kesän ajan Salossa 

30.6.2017 Miksi ja miten haja-asutuksen jätevesiä täytyy puhdistaa? – Jätevesineuvontaa tarjolla 

kesän ajan Uudessakaupungissa 

30.6.2017 Miksi ja miten haja-asutuksen jätevesiä täytyy puhdistaa? – Jätevesineuvontaa tarjolla 

kesän ajan Marttilassa 

24.7.2017 Miksi ja miten haja-asutuksen jätevesiä täytyy puhdistaa? – Jätevesineuvontaa tarjolla 

kesän ajan Paraisilla 

8.8.2017 Miksi ja miten haja-asutuksen jätevesiä täytyy puhdistaa? – Jätevesineuvontaa tarjolla 

kesän ajan Naantalissa 

14.8.2017 Miksi ja miten haja-asutuksen jätevesiä täytyy puhdistaa? – Jätevesineuvontaa tarjolla 

kesän ajan Nousiaisissa 

5.2. Lehtijutut 
HAKKU2016-hankkeesta kirjoitettiin taulukossa 4 mainituissa lehtikirjoituksissa. Hankealueella 

lainsäädäntömuutoksesta kirjoitettiin melko vähän huhtikuussa 2017 eivätkä toimittajat pyytäneet 

esimerkiksi kommentteja jätevesineuvontahankkeelta. Myöskään jätevesiviikko ei saanut lehdistöä 

ja muuta mediaa kiinnostumaan jätevesiasioista tai jätevesiviikon toiminnasta. Vasta heinäkuussa 

kesälomakauden alkaessa toimittajat kiinnostuivat mediatiedotteista ja neuvontahankkeelta 

pyydettiin kommentteja laajempiin jätevesiaiheisiin lehtikirjoituksiin. Kuvassa 2 on esitetty 

esimerkkejä hankkeesta julkaistuista mediaosumista. 
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Taulukko 4. HAKKU2016-hankkeen maininnat lehtiartikkeleissa hankealueella. 

Ajankohta Otsikko Aihe Julkaisu 

24.4.2017 Kiinteistönomistajia kannustetaan 

panemaan jätevesiasiat kuntoon 

Jätevesiviikko Aamuset 

27.4.2017 Kaupunki ja Valonia järjestävät 

jätevesinäytöksiä 

Huoltonäytös Paraisten Kuulutukset 

27.4.2017 Staden och Valonia ordnar 

avloppsvattendemonstration 

Huoltonäytös Pargas Kungörelser 

9.5.2017 Jätevesiasetuksen viimeisin tieto 

jakoon - vesipäivänä aiheeseen saatiin 

monta näkökulmaa 

Loimaan Vesipäivä, 

HAKKU-hanke, 

haastattelu 

Loimaan Lehti 

4.7.2017 Jätevesineuvontaa tarjolla kesän ajan 

Marttilassa 

HAKKU-hanke Auranmaan 

Viikkolehti 

6.7.2017 Jätevesineuvontaa tarjolla kesän ajan 

Uudessakaupungissa 

HAKKU-hanke Uudenkaupungin 

Sanomat 

6.7.2017 Kisko-päivä lauantaina Kiskolan pihalla HAKKU-hanke Perniönseudun 

Sanomat 

9.7.2017 Jätevesistä voi kysyä Valonialta HAKKU-hanke, 

haastattelu 

Salon Seudun 

Sanomat 

13.7.2017 Jätevesineuvontaa koko kesän HAKKU-hanke Vakka-Suomen 

Sanomat 

17.7.2017 Jätevesiremontti tulossa tuhansille 

salolaisille talouksille 

HAKKU-hanke, 

haastattelu 

Salon Seudun 

Sanomat 

20.7.2017 Valonia neuvoo jätevesiasioissa 

lauantaina 

HAKKU-hanke Perniönseudun 

Sanomat 

5.8.2017 Vielä voi kysyä ilmaista 

jätevesineuvontaa 

HAKKU-hanke, 

haastattelu 

Uudenkaupungin 

Sanomat 

9.8.2017 Maakunnassa tarjolla maksutonta 

jätevesineuvontaa 

HAKKU-hanke Turun Sanomat 

10.8.2017 Jätevesineuvontaa tarjolla Naantalissa HAKKU-hanke Vakka-Suomen 

Sanomat 
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Kuva 2. Esimerkkejä hankkeesta kirjoitetuista artikkeleista eri medioissa. 

5.3. Radio- ja tv-jutut 
Radiossa ja televisiossa HAKKU2016-hankkeesta ei uutisoitu. 

5.4. Mainokset 
Hankkeesta päätettiin uutisoida kuntien ja Valonian tiedotuskanavien kautta. Jätevesiviikon 

huoltonäytöksiä sekä Nauvon Kajutan torilla ollutta neuvontapistettä markkinoitiin lehtimainoksilla 

(taulukko 5). Mainokset on esitetty liitteessä 8. Kajutan torin neuvontapistettä markkinoitiin myös 

alueen ilmoitustauluille jätetyillä julisteilla (LIITE 7). 
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Taulukko 5. HAKKU2016-hankkeen lehtimainosten aiheet ja lehdet. 

Ajankohta Aihe Lehti 

25.4.2017 Huoltonäytös Paimiossa Kunnallislehti 

27.4.2017 Huoltonäytös Paraisilla Paraisten kuulutukset / Pargas 

Kungörelser 

25.7.2017 Jätevesineuvontaa 

Nauvossa|Avloppsrådgivning i Nagu 

Åbo Underrättelser 

28.7.2017 Jätevesineuvontaa 

Nauvossa|Avloppsrådgivning i Nagu 

Åbo Underrättelser 

5.5. Kiinteistönkohtainen kirje neuvonta-ajankohdasta 
Kiinteistökohtainen neuvonta päätettiin toteuttaa tarjoamalla neuvonta-ajankohta kirjeitse. Kirjeet 

lähetettiin noin 2-8 viikkoa ennen neuvonta-ajankohtaa ja vain vakituisesti asutuille kiinteistölle. 

Paraisille tiedote lähetettiin myös ruotsinkielisenä. Ehdotettua neuvonta-aikaa oli mahdollista vaihtaa 

omistajalle sopivampaan aikaan ottamalla yhteyttä jätevesineuvojaan. Neuvontakirjeitä lähetettiin 

taulukon 6 mukaisesti. 

Taulukko 6. HAKKU2016-hankkeessa lähetetyt neuvontakirjeet, niiden lähetysajankohta ja kirjeiden 
määrä kunnittain. 

Kunta Ajankohta Kirjeiden määrä 

Rusko 16.5.2017 77 

Marttila 16.5.2017 65 

Parainen 18.6.2017 ja 20.6.2017 12 ja 74 

Uusikaupunki 16.5.2017 ja 19.7.2017 56 ja 45 

Naantali 19.7.2017 58 

Yhteensä lähetettyjä neuvontakirjeitä 387 
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6. YLEISNEUVONTA 

6.1. Puhelin- ja nettineuvonta 
Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa puhelin- ja sähköpostineuvontana. Kuvassa 3 on esitetty 

jätevesineuvontahankkeen vuosien 2012–2017 aikana saapuneet puhelin- ja 

sähköpostiyhteydenotot. Puheluita kirjattiin HAKKU2016-hankkeessa 71 kpl ja sähköposteja 21 kpl. 

Suoraan jätevesineuvojille tulleita yhteydenottoja neuvontapäivien aikana ei kaikkia ole tilastoitu sillä 

niiden kirjaaminen oli liikkuvan työpisteen vuoksi hankalaa. Myös neuvontakäyntiin johtaneita 

puhelu- tai sähköpostitilauksia ei tilastoitu yleisneuvontana. Kuvaajasta voidaan myös havaita 

jätevesineuvonnan hiljentyminen HAKKU2015 hankkeen aikana. 

 

 

Kuva 3. HAKKU-hankkeissa tilastoidut neuvontapuhelut ja -sähköpostiviestit vuosina 2012–2017. 

6.2. Neuvontapisteet tapahtumissa 
Neuvontahankkeen aikana osallistuttiin yhteensä 9 tapahtumaan. Tapahtumat on listattu taulukossa 

7. Tapahtumissa oli jaettavana uusittu Ympäristöministeriön Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon-

esite, Suomen vesiensuojeluyhdistyksen Jätevesiopas sekä JÄSSI-jätevesihankkeen Kesämökin 

jätevesiopas. Lisäksi tarjolla oli muuta materiaalia muun muassa sisä- ja ulkokuivakäymälöistä, 
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huusseista, kompostoinnista, kaivoista, vesihuollosta, vesiensuojelusta. Neuvonnassa hyödynnetty 

esitemateriaali on listattu taulukossa 9. 

Taulukko 7. HAKKU2016-hankkeen osallistuminen tapahtumiin kunnittain. 

Kunta Tapahtuma Osallistunut jätevesineuvoja 

Laitila 22.4.2017 Laitilan Energiapäivät Jarkko Leka 

Kaarina 20.5.2017 Piikkiö-päivät Katariina Yli-Heikkilä 

Parainen 9.-10.6.2017 Saariston ympäristömessut Katariina Yli-Heikkilä, Jarkko Leka 

Vehmaa 17.6.2017 Hyvää Vehmaalla Katariina Yli-Heikkilä 

Uusikaupunki 8.7.2017 Lokalahden Suvipäivät Minna Kivilähde 

Salo 8.7.2017 Kisko-päivä Joonatan Stenwall 

Salo 22.7.2017 Särkisalo-päivä Katariina Yli-Heikkilä 

Nousiainen 19.8.2017 Nousiaisten päivät Minna Kivilähde 

Salo 26.8.2017 Muurlan Wanhanajan markkinat Katariina Yli-Heikkilä 

6.3. Yleisötilaisuudet 
Hankkeen jätevesineuvojat osallistuivat myös yhdeksään yleisötilaisuuteen HAKKU2016-hankkeen 

aikana. Yleisötilaisuudet kunnittain on esitetty taulukossa 8. Yleisötilaisuuksissa jätevesineuvoja 

esitteli uudistuneen lainsäädännön, lyhyesti eri käsittelymenetelmistä kiinteistöllä sekä kertoi tarjolla 

olevasta Valonian jätevesineuvonnasta. 

Taulukko 8. HAKKU2016-hankkeen osallistuminen yleisötilauksiin kunnittain sekä tilaisuuden 
järjestäjät. 

Kunta Tapahtuma Osallistunut henkilö Järjestäjä 

Loimaa 25.4.2017 

Vesipäivä/jätevesiviikko 

Katariina Yli-Heikkilä Loimaan omakotiyhdistys 

Paimio 28.4.2017 

Huoltonäytös/jätevesiviikko 

Katariina Yli-Heikkilä Valonia ja Uponor Infra 

Parainen 29.4.2017 

Huoltonäytös/jätevesiviikko 

Katariina Yli-Heikkilä Valonia, Uponor Infra ja 

Paraisten kaupunki 

Turku 8.5.2017 Jätevesi-info Katariina Yli-Heikkilä Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 

Turku 16.5.2017 Jätevesi-info Katariina Yli-Heikkilä Kakskerran-Satavan 

vesiosuuskunta 

Laitila 18.5.2017 

Lainsäädäntökoulutus 

kuntien viranomaisille 

Katariina Yli-Heikkilä Varsinais-Suomen ELY-keskus, 

Valonia ja Pyhäjärvi-

Instituutti/Satafood 

Salo 29.6.2017 Jätevesi-info Katariina Yli-Heikkilä Salon vesistöklinikka 

Parainen 29.7.2017 

Jätevesineuvontapäivystys 

Joonatan Stenwall Valonia 

Uusikaupunki 19.8.2017 Jätevesi-info Jarkko Leka Ahmasveden hoitoyhdistys ry 
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6.4. Neuvonnan materiaali 
Neuvonnassa käytössä oleva materiaali on listattuna taulukossa 9. Koska kesän 2017 päätavoite oli 

tiedottaa uudistuneesta lainsäädännöstä, neuvonnassa käytettiin vain uusittuja oppaita. 

Vanhentuneissa oppaissa oli kuitenkin paljon hyvää teknistä tai graafista tietoa, jota vuonna 2017 

uudistetuissa jätevesioppaissa ei ollut. 

Taulukko 9. HAKKU2016-hankkeen neuvonnassa hyödynnetty esitemateriaali julkaisujärjestyksessä. 

Aihe Nimi Julkaisuvuosi Julkaisija 

Jätevesi Kesämökin jätevesiopas / 
Sommarstugans 
avloppsvattenguide 

2017 JÄSSI jätevesihanke 

Jätevesi Jätevesiopas/ 
Avloppsvattenguide 

2017 Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 

Jätevesi Haja-asutuksen 
jätevesiasiat kuntoon 

2017 YM 

Kuivakäymälä Sisäkuivakäymälän ABC –
hankinta 

2016 
(4.painos) 

Huussi ry 

Kuivakäymälä Sisäkuivakäymälän ABC –
laitemallit 

2016 
(4.painos) 

Huussi ry 

Kuivakäymälä Sisäkuivakäymälän ABC –
käymälätuotokset kiertoon 

2016 
(3.painos) 

Huussi ry 

Jätevesi Jätevesien käsittely haja-
asutusalueella 

2014 VARELY 

Vesihuolto Haja-asutuksen vesihuolto 
– Vesihuolto-osuuskunta 

2012 (2. 
korjattu 
painos) 

VARELY 

Vesiosuuskunta Käsikirja vesiosuuskunnan 
osakkaalle – vesijohdon ja 
paineviemärin käyttö 

2011 Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 

Talousvesi Kaivoveden analyysitulkki / 
Tolka brunnsvatten 

2009/2008 SYKE 

Talousvesi Hyvä kaivo/En bra brun 2007/2003 SYKE 

Vesihuolto Vesihuollon riskit 
hallintaan –vinkkejä oman 
kaivon tai 
jätevesijärjestelmän 
omistajalle 

2006 SYKE, MMM 

Kuivakäymälä Kuivakäymälän hoito ja 
käymäläjätteen käsittely – 
kasvuvoimaa 
käymäläjätteestä/ 
Underhåll av torrtoaletter 
och hantering av 
toalettavfall 

2006 Huussi ry 

Komposti Kompostilla kukkimaan – 
kompostoijan opas 

? Turun seudun jätehuolto 
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7. KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA 

7.1. Toteutustapa  
Vuonna 2016 HAKKU2016-hankkeessa kiinteistökohtaista neuvontaa tarjottiin heinäkuusta vuoden 

loppuun kysynnän mukaan. Neuvontaa ei erikseen markkinoitu esimerkiksi lehdissä. Myöskään 

jätevesi-iltoja ei nähty tarpeelliseksi järjestää ennen kuin lainsäädäntö olisi saatu kuntoon. 

Kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä tehtiin pyynnöstä syyskauden 2016 aikana vain kahteen 

kiinteistöön. 

 

Kesän 2017 neuvontakäynnit aloitettiin 5.6.2017 ja neuvontakäyntejä aikataulutettiin neljälle päivälle 

viikossa kello 9-16 välillä. Viikolla yksi päivä pidettiin toimistopäivänä, jolloin raportoitiin tehdyt 

kiinteistökäynnit ja kerättiin materiaalia tulevia käyntejä varten. Neuvonta-ajankohtia ehdotettiin 

vain vakituisesti asutuille kiinteistöille ja vapaa-ajan asuntoja pyrittiin neuvomaan tilausten mukaan. 

Vähäisten vesien kiinteistöt neuvottiin ensisijaisesti yleisneuvontana. Joissain tapauksissa neuvonta-

aikoja sovittiin myös normaalien neuvonta-aikojen ulkopuolella. Mikäli kiinteistön omistaja ei ollut 

paikalla sovittuna aikana, heille soitettiin, jos puhelinnumero oli saatavilla. Käyntejä ei varmistettu 

etukäteen. Kiinteistökäyntien määrät on tilastoitu taulukkoon 10. 

Taulukko 10. HAKKU2016-hankkeessa lähetetyt neuvontakirjeet, niiden perusteella toteutuneet 
käynnit, tilatut käynnit, toteutuneet kiinteistökäynnit jaoteltuna vakituisesti asuttuihin ja vapaa-ajan 
asuntoihin kunnittain. 

Kunta 

Kirjeitä 

lähetetty 

Kirjeiden 

perusteella 

toteutuneet 

käynnit 

Tilattuja 

käyntejä 

  

Toteutuneet 

kiinteistökäynnit 

Vakituisesti 

asuttu 

kiinteistö 

(kpl) 

Vapaa-

ajan 

asunto 

(kpl) 

Laitila - - 1 1 1 0 

Loimaa - - 5 5 4 1 

Marttila 65 36 1 37 36 1 

Naantali 58 30/(1) 8 38 24 14 

Paimio - - 2 2 2 0 

Parainen/(*) 86 46/(2) 1 47 44 3 

Pyhäranta - - 5 5 3 2 

Rusko 77 32 6 38 34 4 

Salo - - 10 10 3 7 

Turku - - 1 1 1 0 

Uusikaupunki/(*) 101 24/(25) 14 38 24 14 

Yhteensä 387 168/(196) 54 222 176 46 

* käyntejä jatkettiin HAKKU2017-hankkeessa 

 

Neuvontakäynnin ajankohtaa tarjottiin kirjeitse 387 kiinteistölle Marttilan, Ruskon, Naantalin, 

Paraisten ja Uudenkaupungin alueilla. Näistä toteutui HAKKU2016-hankkeen neuvonta-aikana 168 
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kiinteistön neuvontaa. Uudessakaupungissa neuvontakäyntejä jatkettiin myös HAKKU2017-

hankeajalle ja jotkin kesälle aikataulutetut käynnit siirrettiin syksyyn joten kokonaisuudessaan 

kirjeiden perusteella toteutui 196 neuvontakäyntiä eli puolet. Erikseen tilattuja käyntejä oli 

hankeaikana 54 kpl joten yhteensä neuvontakäyntejä tehtiin HAKKU2016-hankkeessa 222 kpl 

5.7.2016–31.8.2017 välisenä aikana.  

 

Neuvontakäynnillä jätevesineuvoja täytti kartoituslomakkeen (LIITE 3 ja 4) ja kiinteistön omistajalle 

jätettävän arviolomakkeen (LIITE 5 ja 6). Kiinteistön omistajille annettiin aina Lainsäädäntöopas sekä 

Jätevesiopas tai Kesämökin jätevesiopas riippuen oliko kiinteistö vakituisesti asuttu vai vapaa-ajan 

asunto. Lisäksi, jos jätevesijärjestelmää tuli uudistaa, annettiin kiinteistöille päivitetty lista Varsinais-

Suomen alueella toimivista jätevesisuunnittelijoista. Kiinteistölle jätettiin myös Suomen 

vesiensuojeluyhdistyksen tai kyseisen kunnan jätevesiselvityslomake täytettäväksi. Lisäksi kohteesta 

riippuen jaettiin muuta opas materiaalia, kuten esimerkiksi huolto-ohjeita, sisäkuivakäymäläesitteitä 

tai tarkempaa tietoa kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Tarvittaessa neuvottiin myös 

ruotsinkielellä ja sitä varten laadittiin kiinteistökäynnin kartoitus- ja arviolomake ruotsiksi (LIITTEET 4 

ja 6). 

7.2. Toteutuneet kiinteistökäynnit ranta- ja pohjavesialueilla 
Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit pyrittiin kohdentamaan vakituisesti asutuille 

ympäristönsuojelulain mukaisille ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille. Yhteensä 387 neuvonta-

ajankohtaa lähetettiin näille kiinteistöille, joskin esimerkiksi Marttilassa ranta-alue oli 200 metriä ja 

Kiinteistötietopalvelun rajauksella 100 metriä oli arvio. Hankkeessa neuvottiin yhteensä 98 ranta- ja 

pohjavesialueella sijaitsevaa vakituisesti asuttua kiinteistöä, joilla 55 kiinteistöllä jätevesijärjestelmä 

oli riittämätön. 

7.3. Peruuntuneet kiinteistökäynnit 
Kirjeiden perusteella toteutui noin 50 % neuvontakäynneistä. Peruuntuneita tilauskäyntejä ei 

tilastoitu, mutta niitäkin tuli muutama, jos kiinteistön omistajalle tulikin este sovittuun neuvonta-

ajankohtaan. Kuvassa 3 on esitetty peruutuksien syyt niillä kiinteistöillä joille lähetettiin kirjeitse tieto 

neuvonta-ajankohdasta.  

 

Peruutuksia tuli yhteensä 193 kpl ja niistä 98 kpl peruutettiin etukäteen soittamalla 

jätevesineuvojalle. Suurin syy peruutuksille oli, että kiinteistön omistajalla ei ollut tarvetta 

neuvonnalle (49 kpl). 19 kiinteistöllä kiinteistökohtainen järjestelmä oli kunnossa ja 10 kiinteistöä oli 

liittynyt tai liittymässä kunnan viemäriin. 9 kiinteistön omistajaa, jotka ovat oikeutettuja 

ikävapautukseen, peruuttivat neuvontakäynnin.  

 

95 kiinteistökäyntiä ei peruutettu etukäteen. Näistä 61 kiinteistöllä ei oltu paikalla sovittuun aikaan 

eikä heitä tavoitettu puhelimitse. 34 kiinteistöllä paikalla ollut kiinteistön omistaja ei halunnut 

neuvontaa. 

 



 

 

18 

 

Viisi käyntiä peruuntui kokonaan, koska ajankohta ei sopinut kiinteistön omistajalle. 17 

kiinteistökäyntiä siirrettiin toiseen ajankohtaan. 

 

 

Kuva 4. Peruuntuneiden neuvontakäyntien peruutusten syyt HAKKU2016-hankkeessa. 

 

7.4. Kiinteistökäynnin kulku 
Kiinteistökäynnillä neuvoja tutustui ensin kiinteistön omistajan kanssa nykyiseen 

jätevesijärjestelmään. Mikäli samalla kiinteistöllä oli useita rakennuksia, käytiin läpi myös niiden 

jätevesijärjestelmät. Jokaisesta rakennuksesta, jossa muodostuu talousjätevesiä, täytettiin oma 

kartoitus- ja arviolomake.  

 

Mahdollisuuksien mukaan kiinteistökäynnillä avattiin saostussäiliöiden tarkastuskaivojen ja 

laitteistojen kannet sekä maapuhdistamoista ilmastusputkien hatut. Jätevesijärjestelmän sijaintia 

arvioitiin vesistöön, pohjavesialueeseen, talouskaivoihin ja naapuriin nähden. Lisäksi uudistuneen 

lainsäädännön vuoksi rakennuksen etäisyyttä vesistöön tarkasteltiin. Rajatapauksissa kiinteistön 

omistajaa neuvottiin ottamaan yhteyttä kuntaan ja selvittämään tarkka etäisyys. Myös jäteveden 

purkupaikka pyrittiin selvittämään neuvontakäynnillä. Jos purkupaikan tarkkaa sijaintia ei löydetty, 

kehotettiin kiinteistön omistajaa paikantamaan se esimerkiksi kun kasvillisuutta on vähemmän. 

Lisäksi neuvontakäynnillä pyrittiin selvittämään mahdolliset jätevesijärjestelmässä esiintyneet 

ongelmat ja puutteet huollossa. 
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Silmämääräisen tarkastelun jälkeen jätevesineuvoja teki arvion täyttääkö järjestelmä nykyisellään 

lainsäädännön vaatimukset. Mikäli vaatimuksia ei täytetty, keskusteli neuvoja kiinteistön omistajan 

kanssa kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. 

8. KIINTEISTÖKÄYNTIEN TULOKSET 

8.1. Kiinteistökäyntien yhteenvetotulokset annetuista menetelmä- ja 

toimintaneuvoista 
Neuvojat keräsivät kiinteistökäynnin tiedot kartoituslomakkeelle. Hankkeessa tarjottiin neuvontaa 

myös ruotsinkielellä, jota varten laadittiin oma lomake. Kartoituslomake jäi hankkeen käyttöön. 

Kiinteistönomistajalle jätettiin arviolomake, jossa käytettiin neliportaista arviointiasteikkoa. 

 

 Jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia 
Milloin jätevedenkäsittelyn tehostamista edellytetään: 
(A) HETI Rakennus sijaitsee ympäristönsuojelullisesti herkällä alueella ja jätevesien käsittelyn 
tulee olla tehostettua 31.10.2019. 
(B) JOSKUS Ei määräaikaa käsittelyn tehostamiselle. Mikäli rakennusta korjataan laissa 
kuvatusti, tulee myös jätevedenkäsittelyä tehostaa. 
(C) SELVITÄ Rakennuksen sijainti on rajatapaus. Omistajan pitää itse selvittää sijaitseeko se 
ympäristönsuojelullisesti herkällä alueella. 

 Jätevesijärjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia tulevaisuudessa, tai pieniä 
parannuksia heti. 

 Järjestelmä on nykyisellään kunnossa. 

 Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen, eikä vaadi toimenpiteitä. 

 

Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty, miten neuvottujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmät 

täyttivät lainsäädännän vaatimukset. Tulokset on jaettu kahteen taulukkoon riippuen siitä, 

käsitelläänkö kaikki jätevedet samassa järjestelmässä (taulukko 11) vai käsitelläänkö WC-vedet 

erikseen tai niitä ei muodostu lainkaan kiinteistöllä (taulukko 12).  

 

Vanhentunut jätevesijärjestelmä oli vakituisista asunnoista 135 kiinteistössä ja 16 vapaa-ajan 

asunnossa. Näistä vakituisesti asutuista kiinteistöistä 49 sijaitsee ranta- tai pohjavesialueella ja niissä 

tulee tehosta jätevesien käsittelyä 31.10.2019 mennessä. Rajatapauksia oli 20 kpl. Vapaa-ajan 

asunnoista kuudella pitää tehostaa jätevedenkäsittelyä määräaikaan mennessä, rajatapauksia oli yksi 

kiinteistö. Ikävapautettuja kiinteistöjä oli 22 kpl, joista 12 sijaitsee herkällä alueella. 

 

Pieniä parannuksia vaativia järjestelmiä oli viidellä vakituisesti asutulla kiinteistöillä ja kuudella vapaa-

ajan asunnolla. 
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Järjestelmä oli kunnossa 31 vakituisesti asutulla kiinteistöllä ja seitsemällä vapaa-ajan kiinteistöllä. 

Vähäisen jäteveden määrä oli viidellä vakituisesti asutulla kiinteistöllä ja 17 vapaa-ajan kiinteistöllä. 

 

Taulukko 11. Yhteenveto kiinteistöjen nykyisistä jätevesijärjestelmistä, joissa kaikki jätevedet 
käsitellään yhdessä (sis. wc-vesi) 

 
 

Taulukko 12. Yhteenveto kiinteistöjen nykyisistä jätevesijärjestelmistä, joissa wc-vedet ja muut 
jätevedet käsitellään erikseen tai wc-vesiä ei ole. 

 
 

Yleisin jätevesijärjestelmä vesivessallisilla kiinteistöillä on saostussäiliö, jonka jälkeen ei ollut muuta 

käsittelyä (73 %). 9 % kiinteistöistä jätevesijärjestelmänä oli maaperäkäsittely. Jätevedet johdettiin 

12 % kiinteistöistä umpisäiliöön ja 6 % laitepuhdistamoon kaikista neuvotuista vesivessallisista 

kiinteistöistä (kuva 5). 18 % neuvotuista kiinteistöistä oli käytössä kuivakäymälä ja siten vain 

harmaiden jätevesien käsittely. 

HETI (A) JOSKUS (B) SELVITÄ (C) HETI (A) JOSKUS (B) SELVITÄ (C)

KPL 

kiinteistöjä KPL kiinteistöjä KPL kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä KPL kiinteistöjä KPL kiinteistöjä

Saostussäiliö (1, 2 tai 3-osastoinen), joiden jälkeen ei muuta käsittelyä 42 63 17 5 5 1

Muu (järjestelmä joka ei ole riittävä) 7 2 3 1 1 0

Järjestelmä riittämätön - yhteensä 49 65 20 6 6 1

Vanha maaperäkäsittely 0 0 1 0 0 0

Muu (pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu) 1 0 2 0 0 0

Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu - yhteensä 1 0 3 0 0 0

Toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 1 6 2 0 0 0

Toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 3 6 0 1 0 0

Kaikki jätevedet umpisäiliöön 1 0 0 0 0 0

Muu (järjestelmä kunnossa) 0 0 0 0 0 0
Järjestelmä kunnossa - yhteensä 5 12 2 1 0 0

Neuvottuja kiinteistöjä 55 77 25 7 6 1

Ikävapautettujen kiinteistöjen määrä 12 10 0 - - -

Yhteensä 55 77 25 7 6 1

Vakituinen asutus Vapaa-ajan asutus

HETI (A) JOSKUS (B) SELVITÄ (C) HETI (A) JOSKUS (B) SELVITÄ (C)

KPL 

kiinteistöjä KPL kiinteistöjä KPL kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä KPL kiinteistöjä KPL kiinteistöjä

Järjestelmä riittämätön - yhteensä 1 0 0 0 3 0

Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu - yhteensä 1 0 0 6 0 0

Umpisäiliö + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 3 1 2 1 0 0

Umpisäiliö + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo (harmaavesisuodatin) 0 0 0 0 0 0

Umpisäiliö + muu riittävä käsittely 0 2 2 1 0 0

Kuivakäymälä + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 0 0 0 0 0 0

Kuivakäymälä + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo (harmaavesisuodatin) 0 0 0 1 0 0

Kuivakäymälä + muu riittävä käsittely 2 0 0 3 0 0

Muu (järjestelmä kunnossa) 0 0 0 0 0 0

Järjestelmä kunnossa - yhteensä 5 3 4 6 0 0

Jäteveden määrä vähäinen - yhteensä 2 3 0 15 2 0

Neuvottuja kiinteistöjä 9 6 4 27 5 0

Ikävapautetut kiinteistöt 0 0 0 - - -

Yhteensä 9 6 4 27 5 0

Vakituinen asutus Vapaa-ajan asutus
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Kuva 5. Vessavesien jätevesijärjestelmä HAKKU2016 neuvontakohteissa vakituisesti asutuilla ja 
vapaa-ajan kiinteistöillä (n=183).  

Enemmistö vesivessallista jätevesijärjestelmistä oli rakennettu 1980-luvulla tai sitä ennen. 

Neuvotuilla kohteilla oli kuitenkin myös melko uusia jätevesijärjestelmiä, sillä 21 % oli rakennettu 

2000-luvulla (kuva 6). Ehdotetut toimenpiteet kaikille kiinteistöille on listattu kuvassa 7. 

 

 

Kuva 6. Vessavesijärjestelmien rakennusvuosi HAKKU2016 neuvontakohteissa vakituisesti asutuilla ja 
vapaa-ajan kiinteistöillä (n=184). 
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Kuva 7. HAKKU2016 neuvontakäynnillä ehdotetut parannustoimenpiteet kaikilla kiinteistöillä. 
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9. YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMA 
HAKKU2016 jätevesineuvontahanke toteutettiin monipuolisesti tarjoamalla neuvontaa 

kiinteistökohtaisilla käynneillä, puhelimitse, sähköpostilla, yleisötapahtumissa sekä –tilaisuuksissa. 

Tämä on myös neuvojan työn kannalta mielekkäämpää ja tuo vaihtelua neuvontatyöhön. 

 

Yleisneuvontaa tarjottiin hankkeen aikana runsaasti verrattuna aiempiin vuosiin. Myös viranomaiset 

hyödynsivät jätevesineuvojan apua ja kunnilta tuli jonkun verran kyselyjä lainsäädännön tulkintaan. 

 

Neuvontaa pyrittiin kohdentamaan juuri niille kiinteistöille, joille jätevesijärjestelmän uudistaminen 

on ajankohtaista keväällä 2017 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan. Neuvonnalla tavoitettiin 49 

vakituisesti asuttua ja 6 vapaa-ajan kiinteistöä, joiden tulee päivittää jätevesijärjestelmänsä 

31.10.2019 mennessä. Seuraavia jätevesineuvontakäyntejä kohdennettaessa on tarkemmin 

kartoitettava neuvottavat kiinteistöt, että tieto uudesta määräajasta saadaan välitettyä oikeille 

kiinteistöille ajoissa. Lisäksi kirjeet saaneista 13 kiinteistöä oli liittynyt tai liittymässä viemäriin. Nämä 

osoitetiedot oli saatu kuntien viranomaisilta, joten kunnilta saaduissa tiedoissa oli siten puutteita. 38 

kiinteistöllä järjestelmä oli kunnossa. Kuitenkin myös näitä kiinteistöjä on hyvä neuvoa, sillä 

jätevesijärjestelmän huoltotoimet ovat ensisijaisen tärkeitä hyvän puhdistustuloksen 

saavuttamiseksi. 

 

Peruutuksia oli paljon, mutta aiempien vuosien perusteella normaalisti. Toisaalta peruutuksen 

tehneet kiinteistöjen omistajat saivat tiedon lainsäädännön muutoksista neuvontakirjeen kautta. 

Peruuttamattomilla käynneillä ne, jotka olivat kotona, saivat myös lyhyesti tietoa jätevesineuvojalta. 

61 kiinteistön omistajaa ei ollut kotona eikä tavoitettu puhelimitse. 

 

Kesän aikana kiinteistöjä kiertävät neuvojat tekevät hyvin itsenäistä työtä. Liikkuvan työn luonteen 

vuoksi yhteistä aikaa neuvontakäynneistä keskusteluun ei kesän aikana jää. Siten jatkon kannalta 

yhteiset toimistopäivät ovat tärkeitä muun muassa epäselvien asioiden selvittämiseksi yhdessä. 

Raportoinnin sujuvuuden edistämiseksi kartoituslomaketta tulee vielä kehittää. Lisäksi tulevilla 

neuvontakäynneillä pystytään hyödyntämään Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa 100 metrin 

vyöhykkeen kartta-aineistoa. 

 

HAKKU2017-hanke sai kesän 2017 alussa rahoituspäätöksen. Neuvontakäyntejä voitiin siten ajoittaa 

myös syksylle 2017 ja toinen jätevesineuvoja palkattiin myös HAKKU2017-hankkeeseen ajalle 1.9.–

31.10.2017. Kesän aikana tulleita tilauskäyntejä oli hyvin vaikea sovittaa etukäteen melko täyteen 

aikataulutettuun kalenteriin, joten tilauskäyntejä pystyttiin sovittamaan syksylle. HAKKU2017-

hankkeessa painotetaan etenkin viestintää. Hankkeessa lähetetään tiedote uudistuneesta 

lainsäädännöstä kaikille vuosina 2011–2016 neuvontaa saaneille kiinteistöille. Lisäksi hankkeessa 

lisätään viranomaisviestintää. Myös kesän 2018 jätevesineuvonnan kohdentaminen voidaan aloittaa 

jo syksyllä 2017. Lisäksi hanke osallistuu kevään 2018 valtakunnallisen jätevesiviikon suunnitteluun. 
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10. LIITTEET 
1. Kiinteistökäynnin neuvontakirje (kaksikielinen) 2 s. 
2. Paikkatietoaineistojen kartoitus jätevesineuvonnan suunnittelua varten. 1 s. 
3. Kiinteistökäynnin kartoituslomake (jää neuvojalle) 1 s. 
4. Kiinteistökäynnin kartoituslomake ruotsiksi (jää neuvojalle) 1 s. 

5. Kiinteistökäynnin arviolomake (jätetään kiinteistölle) 1 s. 

6. Kiinteistökäynnin arviolomake ruotsiksi (jätetään kiinteistölle) 1 s. 

7. Nauvon Kajutan torin neuvontajuliste 1 s. 

8. HAKKU2016-hankkeen lehtimainoksia 2 s. 
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LIITE 1. Kiinteistökäynnin neuvontakirje (kaksikielinen). 

 



2/2 

 

 

 

 



1/1 

 

 

 

LIITE 2. Paikkatietoaineistojen kartoitus jätevesineuvonnan suunnittelua varten. 
 

  

Paikkatietoalus

ta 
Aineisto 

ladattavi

ssa 

MML 

Karttapai

kka 

MLL 

Paikkatietoik

kuna 

 

MML 

Kiinteistötietop

alvelu (KTJ)  

(kirjauduttava) 

Lounaispai

kka 

Karp

alo 

Vesikar

tta 

Liite

ri 
Aineisto 

Vesistöt x  x   x x  

- - vesientila 
analyysi 

     x x  

Uomaverkosto x  x   x x x 

Pohjavesialueet x  x  x x  x 

Rakennukset    x    x 

- - rakennukset 
kunnittain 
viemäröidyllä 
alueella 

        

- - rakennukset 
kunnittain 
viemäröimättö
mällä alueella 

        

Kiinteistörajat  x x x    x 

Kiinteistötunnu

kset 

 x x x    x 

Osoitteet    x     

- - osoitehaku  x x     x 

- - etäisyyksien 
mittaaminen 

 x x     x 

- - reittihaku   x     x 

Viemäröintialu

eet 2013 

    x   x 

Kuntaraja x  x  x x   

- - kunnan 
asukasmäärä 

        

Maastokartta x x x x  x  x 

Maalaji x    x   x 

Oman aineiston 

tuonti 

  x   x   

Postinumeroal

ueet (sis. 

väestörakenne) 

x       x 

 7 5 11 5 4 3  11 
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LIITE 3. Kiinteistökäynnin kartoituslomake (jää neuvojalle). 
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LIITE 4. Kiinteistökäynnin kartoituslomake ruotsiksi (jää neuvojalle). 
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LIITE 5. Kiinteistökäynnin arviolomake (jää kiinteistölle). 
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LIITE 6. Kiinteistökäynnin arviolomake ruotsiksi (jää kiinteistölle). 
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LIITE 7. Jätevesineuvonnan juliste Nauvon Kajutan torin tapahtumasta. 
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LIITE 8. HAKKU2016-hankkeen lehtimainokset. 
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