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1. TIIVISTELMÄ 
Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU2018) -hanke on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Va-
lonian toteuttama haja-asutuksen jätevesineuvontahanke. Varsinais-Suomessa on tarjottu jätevesineuvontaa jo vuodesta 1999 lähtien ja 
HAKKU2018-hanke jatkoi vuosien 2011–2017 aikana toteutettujen HAKKU-neuvontahankkeiden neuvontatyötä. Hanke toteutettiin yhteistyössä 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n ja hankealueen kuntien kanssa, joita vuonna 2018 olivat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, 
Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi 4.4.2018 päätöksellään VARELY/3250/2017 Ympäristöministeriön haja-asu-
tuksen jätevesineuvontamäärärahoista HAKKU2018-hankkeelle 87 276,46 euroa. Hanke aloitettiin 15.5.2018 ja vuoden 2018 kustannukset olivat 
35 159,64 euroa (sis. alv). Hanke jatkui vielä vuonna 2019, jolloin kustannukset olivat 51 645,93 euroa (sis. alv). Yhteensä HAKKU2018-hankkeen 
kustannukset olivat 86 805,57 euroa (sis. alv). Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa sekä kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Tämä raportti 
kokoaa hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset sekä vuoden 2018 jätevesineuvonnan tulokset Varsinais-Suomessa. 
 
Vuonna 2018 tehtiin kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä 219 kpl seuraavissa kunnissa: Kaarinassa, Kustavissa, Liedossa, Loimaalla, Marttilassa, 
Maskussa, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisilla, Pyhärannassa, Ruskolla, Salossa, Somerolla ja Turussa. Kaarinassa, Liedossa, Naantalissa, Some-
rolla ja Salossa kiinteistökäynneistä tiedotettiin kiinteistöjen omistajaa kirjeitse. Neuvontakäynnin voi myös tilata ja tilauskäyntejä oli 57 kpl. 
Asukkaita tiedotettiin jätevesineuvonnasta muun muassa Valonian ja kuntien nettisivuilla sekä kotitalouksiin jaettavissa kuntatiedotteissa. Myös 
alueen paikallislehdet kirjoittivat neuvontahankkeesta mediatiedotteiden pohjalta. 
 
Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa puhelin- ja sähköpostineuvontana. Vuonna 2018 neuvontapuheluita kirjattiin 178 kpl ja 53 kpl neuvon-
tasähköpostiviestejä. Jätevesineuvoja oli mukana 15 yleisötilaisuudessa kertomassa jätevesiin liittyvästä lainsäädännöstä ja eri käsittelymenetel-
mistä. Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 678 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin 8 erilaista neuvontapistettä, joissa asioi yhteensä 88 henkilöä. Yh-
teensä hanke tavoitti vuoden 2018 aikana yli 1200 henkilöä. 
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2. YLEISTÄ HANKKEESTA 

2.1. Hankkeen taustat 
Valonian hallinnoima HAKKU2018-hanke oli jatkoa Varsinais-Suomen jäte-
vesineuvonnan pilot-hankkeelle (2011) ja vuosien 2012-2017 HAKKU-jäte-
vesineuvontahankkeille. Hankkeiden aikana on tarjottu Varsinais-Suomen 
alueella puolueetonta ja kiinteistönomistajille maksutonta jätevesineuvon-
taa. Hankekunnat ovat vaihtuneet vuosittain. Vuonna 2018 hankkeessa 
kiinteistökohtaisen neuvonnan kohdekuntina olivat Valonian vesihuolto- ja 
vesiensuojeluyhteistyöhön vuosille 2017–2020 sitoutuneet kunnat. Hanke-
alue on esitetty kuvassa 1. Yleisneuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla tar-
jottiin koko Varsinais-Suomen alueelle. 
 
Varsinais-Suomessa hajakuormitus on merkittävä vesistöjen tilaa heiken-
tävä tekijä ja haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesillä voi olla suurikin vai-
kutus lähivesistön laatuun. Varsinais-Suomessa viemäröinnin ulkopuolella 
on noin 72 600 kiinteistöä, joista 35 700 on vakituisesti asuttuja (Lounais-
Suomen viemäröinti - laajentamisalueet ja priorisointi 2013). Hankekun-
nissa viemäröimättömällä alueella on 56 500 kiinteistöä kiinteistökohtaisen 
jätevedenkäsittelyn varassa, näistä 26 700 on vakituisesti asuttuja. Vuosien 
2011–2017 aikana HAKKU-hankkeiden kiinteistökohtaisessa neuvonnassa 
on käyty noin 3500 kiinteistöllä. Lisäksi hankkeilla on tavoitettu yli 2000 
kiinteistöjen omistajaa yleisneuvonnalla. 
 
HAKKU2018-hankkeen tavoitteena oli aktivoida haja-asutusalueella ja vie-
märiverkoston ulkopuolella sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä asetuksen vaati-
malle tasolle. Keväällä 2017 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain uudistuksen (19/2017) ja uudistetun hajajätevesiasetuksen (VNA 157/2017) 
mukaan keskityttiin etenkin ranta- ja pohjavesialueiden vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli ylläpitää tietoi-
suutta jätevesien käsittelyn vaatimuksista hankealueella. Tavoitteena oli myös tukea kiinteistönomistajia jätevesijärjestelmien valinnassa sekä 
ohjata heitä kunnostustoimissa eteenpäin. 

Kuva 1. Valonian kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan kohdekunnat (sinisellä) vuonna 2018. 
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2.2. Hankkeen rahoitus ja hankeaika 
Hankkeen toteuttajina olivat Valonia ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry yhteistyössä hankealueen kuntien kanssa. Hankkeen hallin-
noinnista vastasi Valonia. Hanketta rahoitettiin Ympäristöministeriön harkinnanvaraisista valtion avustuksista. Varsinais-Suomen ELY-keskus 
myönsi 4.4.2018 päivätyllä päätöksellään VARELY/3250/2017 Varsinais-Suomen liitolle/Valonialle avustusta haja-asutusalueiden jätevesineu-
vontaan 87 276,46 euroa. Hankeaika on 15.5.2018-30.9.2019. 

2.3. Hankkeen toteutuneet kustannukset 
HAKKU2018-hankkeen kokonaiskustannukset on koottu taulukkoon 1. Hankkeella ei ollut omarahoitusosuutta. Hankkeen yhteistyötahona toimi 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, jolle ei maksettu erillistä korvausta hankkeesta aiheutuvista töistä. Hankkeelle ei perustettu ohjaus-
ryhmää. Vuoden 2018 jätevesineuvonnan kokonaiskustannukset on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 1. HAKKU2018-hankkeen kokonaiskustannukset jaoteltuna maksatuskausittain. 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 15.5.-30.6.2018 (euroa) 1.7.-31.12.2018 (euroa) 1.1.-30.9.2019 (euroa) HAKKU2018  

Palkkakustannukset 5 235,04 20 727,71 39 363,67 65 326,42 

Matkakustannukset (alv 0 %) 0,00 2 836,42 2 727,09 5 563,51 

Toimisto- ja yleiskustannukset (alv 0 %) 0,00 3 913,27 7 310,63 11 223,90 

Tiedotus (alv 0 %) 244,50 297,88 609,80 1 152,18 

Muut materiaalit ja kulut (alv 0 %) 198,44 1 218,48 330,42 1 747,34 

Arvonlisävero 9,38 478,52 1 304,32 1 792,22 

TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 5 687,36 29 472,28 51 645,93 86 805,57 

Taulukko 2. Jätevesineuvonnan kokonaiskustannukset vuonna 2018 eroteltuna hankkeittain. 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 2018 HAKKU2017 (euroa) HAKKU2018 (euroa) vuosi 2018 yhteensä (euroa) 
Palkkakustannukset 50 954,08 25 962,75 76 916,83 
Matkakustannukset (alv 0 %) 3 792,31 2 836,42 6 628,73 
Toimisto- ja yleiskustannukset (alv 0 %) 9 264,79 3 913,27 13 178,06 
Tiedotus (alv 0 %) 1 226,33 542,38 1 768,71 
Muut materiaalit ja kulut (alv 0 %) 2 035,79 1 416,92 3 452,71 
Arvonlisävero 1 709,09 487,90 2 196,99 
TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 68 982,39 35 159,64 104 142,03 
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3. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI VUONNA 2018 

3.1. Mediatiedotteet ja muut tiedotteet 
Jätevesineuvonnasta pyrittiin viestimään mediatiedotteiden ja kuntatiedotteiden avulla. Lisäksi kuntia ohjeistettiin päivittämään nettisivuilleen 
tietoa tarjottavasta jätevesineuvonnasta ja hankehenkilöstön yhteystiedot. Lisäksi ohjeistettiin päivittämään kuntien nettisivuille tiedot uudistu-
neesta lainsäädännöstä. Jotkin kunnat myös lisäsivät tiedotteen kunnan Facebook-tiedotuskanavalle tai kunnan painettavaan tiedotuslehteen. 
Taulukossa 4 on esitetty jätevesineuvontahankkeessa vuonna 2018 lähetettyjen mediatiedotteiden aiheet. Tiedotteet lähetettiin kyseisen kun-
nan alueella ilmestyviin lehtiin tai maakunnan alueella ilmestyviin lehtiin. Tiedotteiden lähettämisen ajankohdaksi valittiin joko kiinteistökohtai-
set neuvontakäynnit tai kesätapahtuma alueella. Syksyllä 2018 lähetettiin alueen paikallislehtien rakentamisen teemajulkaisuihin tiedote jäte-
vesien käsittelystä ja lainsäädännöstä sekä tarjolla olevasta neuvonnasta. 

Taulukko 3. Vuonna 2018 julkaistut mediatiedotteet jätevesineuvonnasta, niiden julkaisuajankohta ja aihe. 

Ajankohta Aihe 

16.4.2018 Varsinais-Suomessa tarjolla kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa myös kesällä 2018 -  

Hoida jätevesijärjestelmäsi lainsäädännön tasalle (jätevesiviikko) 

28.5.2018 Toimivat ja huolletut jätevesien käsittelyjärjestelmät säästävät sekä ympäristöä että naapuruussuhteita - Jätevesineuvontaa tar-

jolla kesän ajan Somerolla 

31.5.2018 Toimivat ja huolletut jätevesien käsittelyjärjestelmät säästävät sekä ympäristöä että naapuruussuhteita - 

Puolueetonta jätevesineuvontaa tarjolla kesän aikana 

27.6.2018 Toimivat ja huolletut jätevesien käsittelyjärjestelmät säästävät sekä ympäristöä että naapuruussuhteita – Jätevesineuvoja tavat-

tavissa Pyhärantapäivänä Santtiolla 

16.7.2018 Toimivat ja huolletut jätevesien käsittelyjärjestelmät säästävät sekä ympäristöä että naapuruussuhteita - Jätevesineuvontaa tar-

jolla kesän ajan Kaarinassa 

30.7.2018 Hoida jätevesijärjestelmäsi lainsäädännön tasolle - Valonian jätevesineuvojat tavattavissa Sauvon Elopäivillä 4.8.2018 

1.8.2018 Toimivat ja huolletut jätevesien käsittelyjärjestelmät säästävät sekä ympäristöä että naapuruussuhteita - Jätevesineuvontaa tar-

jolla elokuussa Liedossa 

syksy 2018 Toimivat ja huolletut jätevesien käsittelyjärjestelmät säästävät sekä ympäristöä että naapuruussuhteita - 

Hoida jätevesijärjestelmäsi lainsäädännön tasalle (lähetetty eri lehtien rakennusteemaisiin julkaisuihin) 
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3.2. Lehtijutut 
Jätevesineuvontahankkeesta kirjoitettiin tai siihen viitattiin vuonna 2018 taulukossa 5 mainituissa lehtikirjoituksissa. Kevään 2018 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. Toimit-
tajat toivoivat pääsevänsä mukaan itse neuvontakäynnille ja yksi tällainen tilaisuus onnistuikin (Salon Seudun Sanomat 19.9.2018). Myös asen-
nuskohteita toimittajat toivoivat lehtijuttujensa aiheiksi, mutta sopivaa kohdetta ei saatu järjestymään. Neuvontahanke hoiti käytännössä toi-
minta-alueellaan muun kuin kunnalliseen viemäriin liittyvän jätevesiaiheisen tiedottamisen. 

Taulukko 4. Jätevesineuvonnan maininnat lehtiartikkeleissa Varsinais-Suomessa vuonna 2018. 

Ajankohta Otsikko Aihe Julkaisu 

1.3.2018 Jokainen jätevesijärjestelmä on omanlaisensa jätevesisuunnittelu Turun Tienoo 

16.4.2018 Varsinais-Suomessa tarjolla kiinteistökohtaista jätevesineu-

vontaa myös kesällä 

neuvonta Aamuset 

17.4.2018 Jätevesiviikko muistuttaa uudistamisesta neuvonta, jätevesi-

viikko 

Rannikkoseutu 

17.4.2018 Vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä 

kunnostettava 

jätevesi, neuvonta Aamuset verkkolehti 

26.4.2018 Kesällä tarjolla kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää neuvonta Turun Tienoo 

17.5.2018 Tilaa jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille (kuntatie-

dote) 

neuvonta Turun Tienoo 

22.5.2018 Avaimet kädessä (Pyhäjärven puolesta) (JÄNES-hanke) jätevesi, neuvonta Auranmaan Viikkolehti 

25.5.2018 Jätevesineuvontaa taas tulevana kesänä neuvonta Kunnallislehti 

1.6.2018 Ilmaista jätevesineuvontaa tarjolla Somerolla neuvonta Salon Seudun Sanomat 

5.6.2018 Jätevesineuvontaa tarjolla koko kesän ajan neuvonta Paikallislehti Somero 

26.6.2018 Kädestä pitäen jätevesiasioissa jätevesi-ilta Paikallislehti Somero 

26.6.2018 Kiinteistönomistajille tarjolla jätevesineuvontaa jätevesi, haastattelu Laitilan Sanomat 

27.6.2018 Jätevesineuvontaa saatavilla Pyhärannassa neuvonta Länsi-Suomi 

17.7.2018 Koskelaisille ja marttilalaisille tarjolla jätevesi-infoa jätevesi-ilta Auranmaan Viikkolehti 
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18.7.2018 Harkitse jätevesiremonttia: Sääli ympäristöä ja naapureita – 

jätevesineuvontaa on tarjolla mökkiläisillekin 

neuvonta Kaarina-Lehti 

31.7.2018 Hoida jätevesijärjestelmäsi lainsäädännön tasalle neuvonta, tapahtuma Kunnallislehti 

2.8.2018 Jätevesineuvontaa tarjolla elokuussa neuvonta Turun Tienoo 

18.9.2018 Hoida jätevesijärjestelmäsi lainsäädännön tasalle (kirjoitta-

javieras) 

jätevesi, jätevesi-ilta Auranmaan Viikkolehti 

19.9.2018 Kunnilla erilaisia vaatimuksia jätevesistä jätevesi, neuvonta, 

haastattelu 

Salon Seudun Sanomat 

28.9.2018 Jätevesijärjestelmien muutosten aikataulu tiukin rannoilla ja 

pohjavesialueilla 

jätevesi, haastattelu Paikallislehti Somero 

2.10.2018 Hoida jätevesijärjestelmäsi lainsäädännön tasalle jätevesi, neuvonta Rannikkoseutu 

4.10.2018 Jätevedet ja kuivakäymälät neuvonta Paraisten kuulutukset 

30.10.2018 Hoida jätevesijärjestelmäsi lainsäädännön tasalle jätevesi, neuvonta Laitilan Sanomat 

1.11.2018 Jätevesijärjestelmän uudistamiselle enää vuosi aikaa jätevesi, neuvonta Turun Tienoo 

30.11.2018 Loppukiri jätevesiremonttiin (Pyhäjärven puolesta) (JÄNES-

hanke) 

jätevesi Auranmaan Viikkolehti 

3.3. Radio- ja tv-jutut 
Radiossa ja televisiossa jätevesineuvontahankkeesta ei uutisoitu. 

3.4. Mainokset 
Hankkeesta päätettiin vuoden 2018 aikana uutisoida kuntien ja Valonian tiedotuskanavien kautta. Someron ja Koski TL/Marttilan jätevesi-iltoja 
mainostettiin maksetuilla mainoksilla (taulukko 6) (liite 2).  

Taulukko 5. Jätevesineuvonnan lehtimainosten aiheet ja lehdet vuonna 2018. 

Ajankohta Aihe Lehti 

30.5.2018 Someron Pitkäjärven ja Oinasjärven jätevesi-illat Paikallislehti Somero 

11.9.2018 Koski TL ja Marttilan kuntien yhteinen jätevesi-ilta Auranmaan Viikkolehti 
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3.5. Kiinteistökohtainen kirje neuvonta-ajankohdasta 
Vuoden 2018 kiinteistökohtainen jätevesineuvonta päätettiin toteuttaa tarjoamalla neuvonta-ajankohtaa kirjeitse. Kirjeet lähetettiin noin 2-8 
viikkoa ennen neuvonta-ajankohtaa ja vain vakituisesti asutuille kiinteistölle. Ehdotettua neuvonta-aikaa oli mahdollista vaihtaa omistajalle so-
pivampaan aikaan ottamalla yhteyttä jätevesineuvojaan. Neuvontakirjeitä lähetettiin taulukon 7 mukaisesti. 

Taulukko 6. Jätevesineuvonnan kiinteistökohtaisen neuvonnan kirjeet, niiden lähetysaika ja kirjeiden määrät kunnittain vuonna 2018. 

Kunta Lähetysajankohta Kirjeiden määrä 

Somero 21.5.2018 58 

Salo 1.6.2018 195 

Kaarina 11.7.2018 45 

Lieto 11.7.2018 48 

Naantali 25.6.2018 9 

Yhteensä lähetettyjä neuvontakirjeitä 355 
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4. YLEISNEUVONTA VUONNA 2018 

4.1. Puhelin- ja sähköpostineuvonta 
Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa puhelin- ja sähköpostineuvontana. Kuvassa 2 on esitetty jätevesineuvonnan vuosien 2011–2018 aikana 
saapuneet puhelin- ja sähköpostiyhteydenotot, jotka eivät olleet kiinteistökäyntitilauksia. Puheluita kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 178 kpl ja 
sähköposteja 53 kpl. Suoraan jätevesineuvojille tulleita yhteydenottoja neuvontapäivien aikana ei kaikkia ole tilastoitu sillä niiden kirjaaminen 
oli liikkuvan työn vuoksi hankalaa. Kuvaajasta voidaan myös havaita jätevesineuvonnan ennätysmäinen vilkastuminen vuonna 2018. 
 

 

Kuva 2. Vuosien 2011-2018 aikana tilastoidut jätevesineuvontapuhelut ja -sähköpostit. 
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4.2. Neuvontapisteet tapahtumissa 
Neuvontahankkeen aikana vuonna 2018 osallistuttiin yhteensä 8 tapahtumaan, joissa kävi yhteensä 88 asiakasta. Tapahtumat on listattu taulu-
kossa 8. Tapahtumiin teetettiin A-ständiin julisteet, jotka ohjasivat jätevesineuvontapisteelle (liite 1). 

Taulukko 7. Jätevesineuvontahankkeen neuvontapisteet eri tapahtumissa kunnittain vuonna 2018. 

Kunta Tapahtuma Osallistujamäärä Osallistunut jätevesineuvoja 

Kaarina Piikkiö Päivä 26.5.2018 5 Katariina Yli-Heikkilä 

Parainen Saariston ympäristömessut 8.-9.6.2018 20 Ellinoora Jalonen, Ulrika Nordblom 

Vehmaa Hyvää Vehmaalla 16.6.2018 9 Katariina Yli-Heikkilä 

Laitila Laitilan Munamarkkinat 16.6.2018 4 Ulrika Nordblom 

Pyhäranta Pyhärantapäivät Santtiolla 30.6.2018 10 Ellinoora Jalonen 

Oripää OKRA-messut Loimaan osasto 4.-7.7.2018 20 Katariina Yli-Heikkilä, Ellinoora Jalonen, Ulrika Nordblom 

Naantali Rymättylän Jaakonmarkkinat 21.7.2018 10 Ellinoora Jalonen 

Sauvo Sauvon Elomarkkinat 4.8.2018 10 Ellinoora Jalonen 

 Yhteensä 88  
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4.3. Yleisötilaisuudet 
Vuonna 2018 hankkeen jätevesineuvojat osallistuivat 14 yleisötilaisuuteen, joissa oli yhteensä 653 osallistujaa (taulukko 9). Yleisötilaisuuksissa 
esiteltiin uudistunut lainsäädäntö, lyhyesti eri kiinteistökohtaiset käsittelymenetelmät sekä tarjolla oleva Valonian jätevesineuvonta. 

Taulukko 8. Jätevesineuvontahankkeen osallistuminen yleisötilaisuuksiin kunnittain sekä tilaisuuden järjestäjät vuonna 2018. 

Kunta Päivämäärä Tapahtuma Osallistujia Järjestäjä 

Loimaa 5.3.2018 Jätevesi-info Kojonkulman koululla 15 Kojonkulman kyläyhdistys 

Turku 12.4.2018 Hajajätevesi-ilta Kulhon, Lammas- ja Mäntysaaren 

mökkiläisille 

22 mökkiyhdistys 

Rauma 16.4.2018 Haja-asutuksen jätevedet kuntoon -seminaari 68 Varsinais-Suomen ely-keskus 

Somero 6.6.2018 Jätevesi-ilta Someron Pitkäjärvellä 36 Valonia ja Someron kaupunki 

Somero 18.6.2018 Jätevesi-ilta Someron Oinasjärvellä 32 Valonia ja Someron kaupunki 

Salo 29.7.2018 Jätevesi-info Lehmijärven suojeluyhdistys vuosiko-

kous 

37 Lehmijärven suojeluyhdistys 

Salo 4.8.2018 Jätevesi-info Naarjärven Suojeluyhdistys vuosiko-

kous 

20 Naarjärven Suojeluyhdistys 

Naantali 9.8.2018 Jätevesi-info Soltaatinnokan mökkikylässä 20 Soltaatinnokan mökkiläiset 

Koski TL, 

Marttila 

19.9.2018 Jätevesi-ilta Kosken osuuspankin auditoriossa 40 Valonia, Kosken TL ja Martti-

lan kunnat ja Grundfos 

Turku 27.9.2018 Haja-asutusalueen jätevesien käsittely Suomessa -
esitelmä 

13 Valonia 

Naantali 6.10.2018 Jätevesi-info Velkuan Sinervon talolla 40 Pro Sinervo 

Turku 7.11.2018 Jätevesi-info Kakskerta-Satavan osayleiskaavan 
esittelytilaisuudessa 

110 Turun kaupunki 

Turku 15.11.2018 Jätevesi-info Kakskerta-Satavan osayleiskaavan 
esittelytilaisuudessa 

130 Turun kaupunki 

koko 
maa 

20.-
21.11.2018 

Hajajätevesiristeily 70 Valonia ja VillageWaters- 
hanke 

  Yhteensä 653  
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4.4. Neuvonnan materiaali 
Neuvonnassa käytössä oleva opasmateriaali on listattuna taulukossa 10.  

Taulukko 9. Jätevesineuvonnassa käytetty opasmateriaali. 

Aihe Nimi Julkaisuvuosi Julkaisija 

Jätevesi Jätevesien käsittely haja-asutusalueella 2018 (korjattu painos) Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Jätevesi Kesämökin jätevesiopas / Sommarstugans av-
loppsvattenguide 

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 

Vesihuolto Haja-asutuksen vesihuolto – Vesihuolto-
osuuskunta 

2012 (2. korjattu painos) VARELY 

Vesiosuuskunta Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle – vesi-
johdon ja paineviemärin käyttö 

2011 Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 

Talousvesi Kaivoveden analyysitulkki / Tolka brunnsvat-
ten 

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 käsit-
tely – kasvuvoimaa käymäläjätteestä/ 
Underhåll av torrtoaletter och hantering av 
toalettavfall 

2006 Huussi ry 
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5. KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA VUONNA 2018 

5.1. Toteutustapa 
Kesän 2018 kiinteistökohtainen neuvonta aloitettiin 23.5.2018. Viikolla pidettiin vähintään yksi toimistopäivä, jolloin kiinteistökäynnit raportoi-
tiin ja valmistauduttiin tulevia käyntejä varten. Mikäli kiinteistön omistaja ei ollut paikalla sovittuna aikana, heitä yritettiin tavoitella puhelimitse. 
Jos asukasta ei tavoitettu, postilaatikkoon tai oveen jätettiin tiedote neuvojan käynnistä (liite 3). 2.7.2018 jälkeen käynnit varmistettiin etukäteen 
soittamalla. Kiinteistökäyntejä jatkettiin 12.9.2018 asti. Jos kiinteistökäynnillä oli useampi rakennus, jossa muodostuu jätevesiä, ne kirjattiin 
kaikki omiksi kiinteistökäynneikseen, jos niistä tehtiin arviointi. Vähäisten jätevesien saunarakennuksia, jotka neuvottiin muun neuvonnan yh-
teydessä, ei kirjattu erikseen. Neuvontakäyntien määrät ovat taulukossa 11. 

Taulukko 10. Vuoden 2018 kiinteistökäynnit jaoteltuna vakituisesti asuttuihin ja vapaa-ajan asuntoihin kunnittain. 

Kunta 

Kirjeitä 

lähetetty 

Kirjeiden perusteella toteu-

tuneet käynnit 

Tilattuja 

käyntejä 

Toteutuneet 

kiinteistökäynnit 

Vakituisesti asuttu 

kiinteistö (kpl) 

Vapaa-ajan asunto 

(kpl) 

Kaarina 45 14 3 17 14 3 

Kustavi  -  4 4 4 0 

Lieto 48  13 5 18 18 0 

Loimaa  -  4 4 2 2 

Marttila  -  1 1 0 1 

Masku  -  3 3 2 1 

Naantali 9 3 3 6 3 3 

Nousiainen  -  1 1 1 0 

Parainen  -  6 6 3 3 

Pyhäranta  -  6 6 5 1 

Rusko  -  1 1 1 0 

Salo 195 105 4 109 104 5 

Somero 58 27 8 35 31 4 

Turku  -  8 8 6 2 

Yhteensä 355 162 57 219 191 28 
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Kaarinan, Liedon, Naantali, Salon ja Someron alueilla neuvontakäyntiä tarjottiin kirjeitse 355 kiinteistölle, joista 162 kiinteistökäyntiä toteutui. 
Neuvonta-ajankohtia ehdotettiin vain vakituisesti asutuille kiinteistöille ja vapaa-ajan asuntoja pyrittiin neuvomaan tilausten mukaan. Vähäisten 
vesien kiinteistöt neuvottiin ensisijaisesti yleisneuvontana. Lisäksi Salon Förbyn saarelaisille lähetettiin kirjeitse tieto jätevesineuvonnasta ja tar-
jottiin mahdollisuutta tilata neuvontakäyntiä, mutta yhtään tilausta ei tullut. Erikseen tilattuja käyntejä oli vuonna 2018 57 kpl, joten yhteensä 
neuvontakäyntejä tehtiin vuonna 2018 219 kpl. Näistä vakituisesti asuttuja kiinteistöjä oli 191 ja vapaa-ajan asuntoja 28 kpl. 
 
Neuvontakäynnillä jätevesineuvoja täytti kartoituslomakkeen (liite 4) ja kiinteistön omistajalle jätettävän arviolomakkeen (liite 5). Kiinteistön 
omistajille annettiin aina Lainsäädäntöopas sekä Jätevesiopas tai Kesämökin jätevesiopas riippuen siitä, oliko kiinteistö vakituisesti asuttu vai 
vapaa-ajan asunto. Lisäksi, jos jätevesijärjestelmää pitää uudistaa, annettiin kiinteistöille päivitetty lista Varsinais-Suomen alueella toimivista 
jätevesisuunnittelijoista. Kiinteistölle jätettiin myös Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton tai kyseisen kunnan jätevesiselvityslomake täytettä-
väksi. Lisäksi kohteen mukaan jaettiin muuta opas materiaalia, kuten esimerkiksi huolto-ohjeita, sisäkuivakäymäläesitteitä tai tarkempaa tietoa 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. 

5.2. Toteutuneet kiinteistökäynnit ranta- ja pohjavesialueilla 
Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit pyrittiin kohdentamaan vakituisesti asutuille ympäristönsuojelulain mukaisille ranta- ja pohjavesialueiden 
kiinteistöille. Yhteensä 355 kirjettä neuvonta-ajankohdasta lähetettiin näille kiinteistöille. Hankkeessa neuvottiin yhteensä 136 ranta- ja pohja-
vesialueella sijaitsevaa vakituisesti asuttua kiinteistöä, joilla 102 kiinteistöllä jätevesijärjestelmä oli riittämätön. 

5.3. Peruuntuneet kiinteistökäynnit 
Kirjeiden perusteella toteutui 46 % 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 195 kpl, joista 56 kiinteistökäyntiä ei peruutettu etukäteen. Näistä 47 kiinteistöllä ei oltu paikalla sovittuun aikaan eikä 
heitä tavoitettu puhelimitse (ns. kylmä käynti). Kylmiä käyntejä tuli huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2017 luultavasti johtuen siitä, että 
käynnit varmistettiin soittamalla etukäteen. 9 kiinteistöllä paikalla ollut kiinteistön omistaja ei halunnut neuvontaa.  
 
Etukäteen peruttiin 139 kpl kiinteistökäyntiä joko soittamalla jätevesineuvojalle tai kun 2.7.2018 jälkeen jätevesineuvoja varmisti käynnin soit-
tamalla. Suurin syy peruutuksille oli, että kiinteistö oli liittynyt viemäriin (25 %, 49 kpl). Kirjeitä oli lähetetty kiinteistöille, joiden liittymisestä 
viemäriin ei ollut tietoa ympäristönsuojelussa tai jätevesineuvojalla. 19 % (38 kpl) kertoi, että ei ollut tarvetta neuvonnalle ja 16 % (32 kpl) ilmoitti, 
että kiinteistökohtainen järjestelmä oli kunnossa. 7 kiinteistön omistajaa olivat oikeutettuja ikävapautukseen ja peruuttivat neuvontakäynnin. 
10 kiinteistön omistajalle ajankohta oli huono, 2 kiinteistöllä osoite oli väärä tai omistaja vaihtunut ja yksi kiinteistö oli asumaton. 
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Kuva 3. Peruuntuneiden neuvontakäyntien peruutusten syyt vuonna 2018. 

5.4. Kiinteistökäynnin kulku 
Kiinteistökäyntejä aikataulutettiin vähintään neljälle päivälle viikossa klo 9-16 välisenä aikana. Kiinteistökäynnillä neuvoja tutustui ensin kiinteis-
tön omistajan kanssa nykyiseen jätevesijärjestelmään. Tontilta etsittiin jätevesijärjestelmän osat ja myös purkuputken paikka. Mikäli samalla 
kiinteistöllä oli useita rakennuksia, käytiin läpi myös niiden jätevesijärjestelmät. Jokaisesta rakennuksesta, jossa muodostuu talousjätevesiä, täy-
tettiin oma kartoitus- ja arviolomake. Vähäisten vesien saunarakennukset neuvottiin muun neuvonnan yhteydessä eikä niistä täytetty omaa 
arviolomaketta. 
 
Mahdollisuuksien mukaan kiinteistökäynnillä avattiin saostussäiliöiden, tarkastuskaivojen ja laitteistojen kannet sekä maapuhdistamoista ilmas-
tusputkien hatut. Jätevesijärjestelmän sijaintia arvioitiin vesistöön, pohjavesialueeseen, talousvesikaivoihin ja naapuriin nähden. Lisäksi 
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uudistuneen lainsäädännön vuoksi tarkasteltiin rakennuksen etäisyyttä vesistöön. Jos etäisyyttä ei saatu arvioitua, kiinteistön omistajaa neuvot-
tiin ottamaan yhteyttä kuntaan ja selvittämään tarkka etäisyys. Myös jäteveden purkupaikka pyrittiin selvittämään neuvontakäynnillä. Jos pur-
kupaikan 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. 
 
Silmämääräisen tarkastelun jälkeen jätevesineuvoja teki arvion täyttääkö järjestelmä nykyisellään lainsäädännön vaatimukset. Mikäli vaatimuksia 
ei täytetty, keskusteli neuvoja kiinteistön omistajan kanssa kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jos jätevesijärjestelmä oli kun-
nossa, keskusteltiin kiinteistön omistajan kanssa jätevesijärjestelmän huollosta ja kunnossapidosta. 
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6. KIINTEISTÖKÄYNTIEN TULOKSET 

6.1. Kiinteistökäyntien arvioiden yhteenveto 
Neuvojat keräsivät kiinteistökäynnin tiedot kartoituslomakkeelle. Kartoituslomake jäi hankkeen käyttöön. Kiinteistönomistajalle jätettiin arvio-
lomake, jossa käytettiin neliväristä arviointiasteikkoa. 
 

 
Kuvassa 4 on esitetty, miten jätevesijärjestelmä täytti lainsäädännön vaatimukset. 78 % neuvotuista kiinteistöistä jätevesijärjestelmä ei täyttänyt 
lainsäädännön vaatimuksia. 11 % kiinteistöistä jätevesijärjestelmä vaati seurantaa, kunnostustoimia tulevaisuudessa tai pieniä parannuksia heti. 
10 % jätevesijärjestelmistä täytti lainsäädännön vaatimukset eivätkä tarvitse parannustoimia. 1 % kiinteistöistä jätevesimäärä oli nykyisellään 
vähäinen. 

 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. 
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Kuva 4. Jätevesineuvojan arvio jätevesijärjestelmän kunnostustarpeesta vuoden 2018 kiinteistökäynneillä (n=219). 

6.1.1. Järjestelmä, jossa kaikki jätevedet käsitellään yhdessä (käytössä vesi-wc) 
Taulukossa 12 ja kuvassa 5 on esitetty, miten neuvottujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmät täyttivät lainsäädännön vaatimukset niillä 
kiinteistöillä, joilla oli käytössä vesi-wc ja kaikki jätevedet käsiteltiin samassa järjestelmässä (n=173). Näistä kiinteistöistä 145 kpl (84 %) jäteve-
sijärjestelmistä ei täytä lainsäädännön vaatimuksia ja näistä 95 kiinteistöllä jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä. 7 % kiin-
teistöistä jätevesijärjestelmä vaati pieniä parannuksia tai seurantaa ja 9 % jätevesijärjestelmä oli kunnossa. 
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Taulukko 11. Jätevesineuvonta Varsinais-Suomessa vuonna 2018, yhteenveto kiinteistöjen nykyisistä jätevesijärjestelmistä, joissa kaikki jätevedet käsitellään yhdessä (sis. wc-vesi). 

 

Järjestelmä, jossa kaikki jätevedet käsitellään yhdessä             

(käytössä vesi-wc) Vakituinen asutus Vapaa-ajan asutus

HETI ! JOSKUS X SELVITÄ ? HETI ! JOSKUS X SELVITÄ ?

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

Saostussäiliö (1, 2 tai 3-osastoinen), joiden jälkeen ei muuta käsittelyä 85 16 22 5 4 2

Muu (järjestelmä joka ei ole riittävä) 5 2 4 0 0 0

Järjestelmä riittämätön - yhteensä 90 18 26 5 4 2

Vanha maaperäkäsittely 9 2 1 0 0 0

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

Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu - yhteensä 9 2 1 0 0 0

Toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 7 0 1 0 0 0

Toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 3 0 0 0 0 0

Kaikki jätevedet umpisäiliöön 3 0 1 1 0 0

Muu (järjestelmä kunnossa) 0 0 0 0 0 0

Järjestelmä kunnossa - yhteensä 13 0 2 1 0 0

Neuvottuja kiinteistöjä 112 20 29 6 4 2

Ikävapautettujen kiinteistöjen määrä 14 2 2 - - -

Yhteensä 112 20 29 6 4 2
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Kuva 5. Jätevesineuvojan arvio jätevesijärjestelmän kunnostustarpeesta kiinteistöillä, joilla oli käytössä vesi-wc (n=173). 

Yleisin jätevesijärjestelmä vesivessallisilla kiinteistöillä, joissa kaikki jätevedet käsiteltiin samassa järjestelmässä, oli 1-3 osastoinen saostussäiliö, 
jonka jälkeen ei ollut muuta käsittelyä (78 %). 17 % kiinteistöistä jätevesijärjestelmänä oli maaperäkäsittely. Umpisäiliö oli 3 % ja laitepuhdistamo 
2 % kaikista neuvotuista vesivessallisista kiinteistöistä (kuva 6). 13 % kaikista neuvotuista kiinteistöistä oli käytössä kuivakäymälä ja veden käyttö 
oli kiinteistöllä vähäistä. Enemmistö vesivessallista jätevesijärjestelmistä oli rakennettu 1980-luvulla tai sitä ennen (kuva 7). 
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Kuva 6. Vessavesien jätevesijärjestelmä vuonna 2018 neuvotuissa kohteissa sekä vakituisesti asutuilla ja vapaa-ajan kiinteistöillä (n=173). 
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Kuva 7. Vesi-wc-järjestelmien rakennusvuosi vuonna 2018 neuvotuissa kohteissa vakituisesti asutuilla ja vapaa-ajan kiinteistöillä (n=173). 

Jätevesineuvontakäynnillä ehdotetut toimenpiteet niille kiinteistöille, joilla oli käytössä vesi-wc, on esitetty kuvassa 8. Kaikki toimenpiteet on 
keskusteltu kiinteistön omistajan kanssa ja ovat siten sekä neuvojan arvion mukaan kiinteistöille soveltuvia että kiinteistön omistajalle mieluisia. 
Yhdelle kiinteistölle on siis voitu ehdottaa useita eri vaihtoehtoja. 
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Kuva 8. Vuonna 2018 jätevesineuvontakäynnillä ehdotetut parannustoimenpiteet niillä kiinteistöillä, joilla oli vesivessa ja kaikki jätevedet käsiteltiin samassa järjestelmässä.  
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6.1.2. Järjestelmä, jossa wc-vedet ja muut jätevedet käsitellään erikseen tai wc-vesiä ei ole. 
Taulukossa 13 ja kuvassa 9 on esitetty, miten neuvottujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmät täyttivät lainsäädännön vaatimukset niillä 
kiinteistöillä, joilla vesi-wc:n jätevedet käsiteltiin erikseen pesuvesistä tai kiinteistöillä ei ollut vesi-wc:tä (n=46). Näistä kiinteistöistä 26 kpl (57 
%) jätevesijärjestelmistä ei täytä lainsäädännön vaatimuksia ja 22 kiinteistöllä jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä. Jäte-
vesineuvontakäynnillä ehdotetut toimenpiteet niille kiinteistöille, joilla oli käytössä vesi-wc, on esitetty kuvassa 10. Kaikki toimenpiteet on kes-
kusteltu kiinteistön omistajan kanssa ovat siten neuvojan arvion mukaan kiinteistöille soveltuvia ja kiinteistön omistajalle mieluisia. 

Taulukko 12. Jätevesineuvonta Varsinais-Suomessa vuonna 2018, yhteenveto kiinteistöjen nykyisistä jätevesijärjestelmistä, joissa wc-vedet ja muut jätevedet käsitellään erikseen tai wc-vesiä ei 
ole. 

 
 
 

Järjestelmä, jossa wc-vedet ja muut jätevedet käsitellään erikseen 

tai wc-vesiä ei ole Vakituinen asutus Vapaa-ajan asutus

HETI ! JOSKUS X SELVITÄ ? HETI ! JOSKUS X SELVITÄ ?

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

KPL 

kiinteistöjä

Järjestelmä riittämätön - yhteensä 12 0 4 10 0 0

Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu - yhteensä 6 0 2 3 0 0

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

Umpisäiliö + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo (harmaavesisuodatin) 2 0 0 0 0 0

Umpisäiliö + muu riittävä käsittely 2 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0

Muu (järjestelmä kunnossa) 0 0 0 0 0 0

Järjestelmä kunnossa - yhteensä 6 0 0 1 0 0

Jäteveden määrä vähäinen - yhteensä 0 0 0 2 0 0

Neuvottuja kiinteistöjä 24 0 6 16 0 0

Ikävapautetut kiinteistöt 2 0 1 - - -

Yhteensä 24 0 6 16 0 0
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Kuva 9. Jätevesineuvojan arvio jätevesijärjestelmän kunnostustarpeesta kiinteistöillä, joilla wc-vedet käsitellään erillään tai wc-vesiä ei ole (n=46). 
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Kuva 10. Vuonna 2018 jätevesineuvontakäynnillä ehdotetut parannustoimenpiteet niillä kiinteistöillä, joilla wc-vedet käsitellään erikseen tai wc-vesiä ei ole.  
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7. YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMA 
HAKKU2018 jätevesineuvontahanketta toteutettiin vuonna 2018 edellisten vuosien tapaan monipuolisesti kiinteistökohtaisilla käynneillä, puhe-
limitse, sähköpostilla, yleisötapahtumissa sekä -tilaisuuksissa. Vuoden 2018 aikana tavoitettiin noin 1200 kiinteistön omistajaa ja lisäksi aiheesta 
tiedotettiin paikallislehdissä. Tämä hankkeen väliraportti kokosi yhteen jätevesineuvontahankkeen toiminnan sekä kiinteistökohtaisen neuvon-
nan tulokset vuonna 2018. Hanke jatkui myös vuonna 2019. Vuoden jätevesineuvonnan koostaa HAKKU2019-hankkeen loppuraportti. 
 
Kesä 2018 vilkastutti jätevesineuvonnan ja kysyntää neuvonnalle oli koko loppuvuoden ajan. Myös viranomaiset hyödynsivät jätevesineuvojan 
apua ja kunnilta tuli jonkun verran kyselyjä lainsäädännön tulkintaan. Neuvontaa pyrittiin kohdentamaan juuri niille kiinteistöille, joille jäteve-
sijärjestelmän uudistaminen on ajankohtaista keväällä 2017 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan. Koska vuosi 2019 on viimeinen ennen 
määräajan takarajaa, seuraavalla neuvontakaudella kesällä 2019 käyntejä tarjotaan tilauksesta kaikille Valonian vesiyhteistyössä mukana olevien 
kuntien ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille. Keväällä 2019 neuvontakäynnit pyritään aloittamaan mahdollisimman aikaisin, jotta kiinteistö-
jen omistajat voivat aloittaa mahdollisen jätevesiremontin ajoissa ennen määräajan umpeutumista. Neuvontahankkeen henkilöstön työaikaa 
myös säästyy itse neuvontatyölle, kun osoitetietoja ei tarvitse kerätä ja käsitellä sekä vältytään ns. kylmiltä käynneiltä ja turhilta ajomatkoilta. 
 
HAKKU2018-hanke sai rahoituspäätöksen huhtikuun alussa 2018, mutta hanketyössä, jonka pääpaino on etenkin lumettomaan aikaan huhti-
kuusta loppuvuoteen, rahoituspäätökset olisi hyvä saada jo talvella, että tarvittavat rekrytoinnit ja muu kesän toimintojen suunnittelu ehditään 
tehdä ajoissa. Kuten aiemmissakin hankkeissa myös HAKKU2018-hankkeessa painotettiin viestintää lainsäädännön muutoksista ja paikallisleh-
tien kautta pyrittiin viestimään mahdollisimman kattavasti tarjolla olevasta neuvonnasta. Neuvonnassa nousi esille vahvasti myös olemassa ole-
vien lainsäädännön vaatimukset täyttävien jätevesijärjestelmien huolto. Vaikka jätevesijärjestelmä olisi kiinteistöllä kunnossa, on myös näitä 
kiinteistöjä hyvä neuvoa, sillä jätevesijärjestelmän huoltotoimet ovat ensisijaisen tärkeitä hyvän puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Vuonna 
2019 viestinnässä painotetaankin jätevesijärjestelmän ylläpitoa ja huoltoa. Jätevesineuvonta tukee vesiensuojelua yleisesti ja myös kiertota-
loutta, koska neuvonta oikeaoppisesta jätevesilietteen käsittelystä on osa jätevesineuvonnan kokonaisuutta. 
 
Kesän aikana kiinteistöjä kiertävät neuvojat tekevät hyvin itsenäistä työtä. Neuvonnan toteuttaminen monipuolisesti on myös neuvojan työn 
kannalta mielekkäämpää ja tuo vaihtelua neuvontatyöhön. Yhteiset toimistopäivät ovat neuvontatyötä tekeville tärkeitä ja kesällä 2018 pyrittiin 
myös siihen, että neuvojat kiersivät samalla alueella. Se mahdollisti muun muassa yhteiset tauot tai toisen neuvojan tuuraamisen helpommin. 
Raportoinnin sujuvuuden edistämiseksi kartoituslomaketta tulee vielä kehittää, mutta sähköiseen raportointiin ei hankkeessa siirrytä 2019. 
Vuonna 2018 neuvontatyössä pystyttiin myös paremmin hyödyntämään vuoden 2017 aikana kehitettyjä sähköisiä selaimessa toimivia karttapal-
veluja ja työkaluja. Lisäksi kesällä 2018 neuvontatyön kohdentamisessa hyödynnettiin paikkatietoaineistoon pohjautuvaa analyysiä. 
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Vuonna 2019 hanke jatkaa vahvaa viestimistä haja-asutuksen jätevesistä ja niiden käsittelystä. Hanke on käytännössä hoitanut toiminta-alueel-
laan jätevesiaiheisen tiedottamisen. Lisäksi hanke tarjoaa tukensa myös etenkin viranomaisviestinnän suunnitteluun. Neuvonnan kohdentami-
sessa hyödynnetään enemmän avoimeen dataan perustuen paikkatietoanalyysejä. Hankehenkilöstöä pyritään aktiivisesti kouluttamaan neuvon-
tatyössä ja sen suunnittelussa tarvittavien taitojen ja työkalujen osalta. Hankerahoituksen avulla kesän 2019 jätevesineuvonnan suunnittelu 
aloitettiin jo talvella 2018-2019. Lisäksi hanke osallistuu kevään 2019 valtakunnallisen jätevesiviikon suunnitteluun. 
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Kuva 11. & Kuva 12. Neuvontapisteiden lähettyvillä olevat A-standien julisteet ohjasivat asiakkaat jätevesineuvojan luokse. 
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