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1. Yleistä hankkeesta 
 

Suomessa käynnistyi keväällä 2011 valtion tukema jätevesineuvonta, jossa oli tavoitteena kerätä koke-

muksia erilaisista jätevesineuvonnan toimintamalleista ja kehittää yhtenäinen, valtakunnallisesti sovel-

lettavissa oleva malli jätevesineuvonnan toteuttamiseen Suomessa. Ympäristöministeriö valitsi Suomes-

ta kolme pilot-aluetta jätevesineuvonnan kohdealueiksi. Pilot-hankkeet toteutettiin Varsinais-Suomessa, 

Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeet olivat toimintamalleiltaan erilaisia ja pilottialueet 

poikkesivat olosuhteiltaan toisistaan. Neuvonta oli kiinteistönomistajille maksutonta ja puolueetonta. 

  

Varsinais-Suomesta ympäristöministeriö valitsi mukaan hankealueeseen Salon ja Someron kaupungit 

sekä Sauvon ja Kemiönsaaren kunnat. Varsinais-Suomen pilottialueelle tyypillisiä piirteitä ovat hajanai-

set pohjavesialueet, merenranta-alueet ja hajanainen saaristo. Yksinään Kemiönsaaren alueella saaria 

on noin 3 000 kpl, joista noin 30 on ympärivuotisesti asuttuja. Kaikkiin saariin ei ole olemassa lauttayh-

teyttä. Kaikissa hankealueen kunnissa on kesäaikaan myös hyvin paljon mökkiläisiä. Salo, suuri kymme-

nen kunnan yhteenliittymä, oli hankealueen suurin kunta 55 000 asukkaallaan. Sauvon kunta oli puoles-

taan hankealueen kunnista pienin 3 000 asukkaalla. Kemiönsaaressa asukkaita on noin 7200 ja kunta on 

kaksikielinen, joten siellä neuvonta oli toteutettava kaksikielisenä.  

 

Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeen hallinnoinnista vastasi Varsinais-Suomen kestävän 

kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia. Valonia sai avustuksen jätevesineuvontahankkeen 

toteuttamiseen Salossa, Sauvossa ja Kemiönsaarella ja Länsi-Someron jätevesiosuuskunta hankkeen to-

teuttamiseen Someron kaupungin alueella. Salossa, Sauvossa ja Kemiönsaarella kunnat osallistuivat 

hankkeeseen tarjoamalla jätevesineuvojille työtilat ja työvälineet sekä tarjoamalla tilat yleisötilaisuuk-

siin. Hankkeessa olivat lisäksi mukana Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Natur och Miljö rf. 

Tämä loppuraportti koskee Valonian toteuttamaa hanketta Salossa, Sauvossa ja Kemiönsaarella. Länsi-

Someron jätevesiosuuskunta on tehnyt Someron osalta hankkeesta oman loppuraportin. 

 

2. Jätevesineuvonnan opasvideo 
 

Valonia toteutti osana Varsinais-Suomen pilot-hanketta opasvideon kiinteistökohtaiseen jätevesineu-

vontaan. Opasvideota on tarkoitus hyödyntää jätevesineuvojien koulutuksessa. Videon tekemisestä vas-

tasi Valonia ja videon toteutuksessa olivat mukana Insinööritoimisto HYS Oy ja Suomen ympäristökes-
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kus. Videolla jätevesineuvoja käy kolmella erilaisella kiinteistöllä antamassa jätevesineuvontaa. Ensim-

mäisessä kohteessa kiinteistöllä on käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä, mutta se vaatii uudistuksia, 

jotta järjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset. Toisessa kohteessa kiinteistönomistajalla ei ole tarkkaa 

tietoa mikä jätevesijärjestelmä kiinteistöllä on, eikä järjestelmä ole myöskään toiminut kunnolla. Kolmas 

kohde on vähäisten vesien mökki merenrannalla. Videon kuvaukset tehtiin syyskuussa 2011. Videon 

käsikirjoituksesta ja jätevesineuvojan roolista vastasi Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy:stä. Kiinteis-

tönomistajina toimivat näyttelijät. Videon kokonaispituus on noin 20 minuuttia. Video on katsottavissa 

Valonian ja Suomen ympäristökeskuksen internet-sivuilta. Videon käyttöoikeudet ovat ympäristöminis-

teriöllä. 

 
 

3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi 
 

Hankkeen rahoituspäätöksen varmistuttua Valonia kävi pilottialueen kuntien kanssa tarkemmat neuvot-

telut neuvonnan toteuttamisesta. Samalla keskusteltiin neuvonnan kohdentamisesta pohjavesialueille 

tai vesiensuojelullisesti tärkeille alueille. Kunnat pystyivät osoittamaan neuvojille työtilat ja antamaan 

työvälineet neuvojien käyttöön. Työtilojen löytyminen kunnista lyhensi kiinteistökäyntien matkoja huo-

mattavasti, kun neuvojien ei tarvinnut lähteä käynneille Valonian toimistolta Turusta. Lisäksi Valonia kävi 

neuvottelut Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen ja Natur och Miljön kanssa yhdistysten rooleista 

hankkeessa sekä hankkeelle tehtävien töiden korvauksista. 

 

Valonialla ja Länsi-Someron jätevesiosuuskunnalla oli erilliset hankkeet, mutta ne toteutettiin periaat-

teessa kuitenkin yhtenä hankkeena. Valonialla ja Länsi-Someron jätevesisosuuskunnalla oli käytössä sa-

ma kiinteistökäynnin raportointilomake ja muutoinkin neuvonta pyrittiin toteuttamaan yhteisten peri-

aatteiden mukaisesti. Valonia toimitti neuvontamateriaalia Länsi-Someron jätevesiosuuskunnalle ja 

hankkeissa käytettiin julisteita ja flyereita, joissa oli sekä Valonian että Länsi-Someron jätevesiosuuskun-

nan neuvojien yhteystiedot.  

 

Hankkeen suunnittelua ja ohjausta varten hankkeelle perustettiin ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuului-

vat Hanna Sarkki Valoniasta, Heidi Ilmanen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksestä, Lena Avellan 

Natur och Miljöstä, Jani Kurvinen Länsi-Someron jätevesiosuuskunnasta, Seppo Oksanen Länsi-Someron 

jätevesiosuuskunnasta, Heimo Mäkilä Länsi-Someron jätevesiosuuskunnasta, Arto Aalto A. Aalto raken-



 

 
VALONIA- 

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus 5/36 

 

nussuunnittelu Oy:stä, Marja Rantanen Salon kaupungista, Anne Himberg Sauvon kunnasta sekä Ville 

Wahteristo/Sonja Lindström Kemiönsaaren kunnasta. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kolme 

kertaa. 

 

Hankkeen suunnittelu tehtiin hyvin pitkälti yhteistyössä pilottihankkeen kuntien ja yhteistyötahojen kes-

ken. Hankkeen ohjausryhmän kokouksissa käytiin läpi hankkeen väliaikatietoja ja hankkeen kehitysideoi-

ta. Kokouksissa pohdittiin myös jätevesineuvojille eteen tulleita asioita.  

 

3.1. Yhteistyö kuntien kanssa 
 

Hankkeen alusta asti kunnat suhtautuivat hyvin myötämielisesti hankkeeseen ja olivat suurena lisäapuna 

hankkeen suunnittelussa. Kuntien yhteyshenkilöiltä sai hyviä näkemyksiä ja tietoa siitä, missä ja miten 

neuvontaa kannatti toteuttaa. Kuntien yhteyshenkilöt toivat hankkeeseen paikallistuntemusta ja heidän 

kauttaan löytyi mm. muita yhteistyötahoja, joiden kautta tieto hankkeesta saatiin vietyä kentälle. Kun-

nat toivat apua myös hankkeen markkinoinnin suunnitteluun ja yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjes-

tämiseen. Kunnat vastasivat osaltaan neuvojien perehdyttämisestä kunnan ympäristönsuojelumääräyk-

siin, vesihuollon kehittämissuunnitelmiin, pohjavesialueiden sijaintiin ja paikallisiin olosuhteisiin. Yhteis-

työ sujui hyvin. Kunnan yhteyshenkilöt toimivat läpi koko hankkeen neuvojien apuna. 

 

Tarpeen mukaan neuvojat osallistuivat kaikissa kunnissa lautakuntien kokouksiin. Salossa jätevesineuvo-

jat osallistuivat kukin vuorollaan ympäristönsuojeluyksikön viikkokokouksiin. Kokouksissa käytiin läpi 

hankkeen ja neuvonnan tilannetta.  

 

3.2. Muut yhteystyötahot 
 

Hankkeen tärkeinä yhteistyötahoina toimivat Salon seudun viisi aluetoimikuntaa. Aluetoimikuntien teh-

tävä on toimia Salon kuntaliitoksen jälkeen asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden 

yhdyslinkkinä uuden Salon hallintoon päin. Salon viisi aluetoimikuntaa toimivat Salon kaupunginhallituk-

sen alla.  Pilottihanketta esiteltiin kolmen aluetoimikunnan kokouksessa. Aluetoimikunnan jäsenten 

kautta saatiin vietyä tehokkaasti tietoa hankkeesta alueen asukkaille ja oli täten hyvin tärkeä yhteistyö-

taho hankkeelle. 
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4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät 
 

4.1. Toimialueet, tehtävät ja työajan käyttö 
 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi vesiasiantuntija Hanna Sarkki Valoniasta. Projektipäällikön tehtäviin 

kuuluivat yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, tiedotus, markkinointi, jätevesineuvojien 

opastus, taloushallinto ja raportointi. Valonian työntekijöiltä saatiin hankkeeseen hallinnointi- ja asian-

tuntija-apua. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksestä hankkeessa oli mukana ympäristösuunnittelija 

Heidi Ilmanen ja Natur och Miljöstä vesiensuojeluasiantuntija Lena Avellan. Lounais-Suomen vesiensuo-

jeluyhdistyksen rooli hankkeessa oli osallistua asiantuntijana neuvonnan suunnitteluun ja markkinoin-

tiin. Natur och Miljö osallistui hankkeen kokouksiin ja toteutti Kemiönsaaren alueella pidetyt yleisötilai-

suudet yhdessä Kemiönsaaren jätevesineuvojan kanssa. Tämän lisäksi Natur och Miljö osallistui neuvon-

nan suunnitteluun ja neuvonnan markkinointiin Kemiönsaaren alueella sekä ruotsinkielisen tiedotusma-

teriaalin tuottamiseen. 

 

Hankkeeseen palkattiin viisi jätevesineuvojaa. Kolme heistä työskenteli Salossa, yksi Sauvossa ja yksi 

Kemiönsaarella. Salon alueella toimi jätevesineuvojina Tommi Sisto, Lea Törmä ja Laura Ahtiainen. Sa-

lossa neuvojien työpisteet sijaitsivat entisillä kunnantaloilla Kuusjoella, Suomusjärvellä ja Perniössä. 

Tommi Sisto työskenteli pääosin Kuusjoen, Vaskion ja Perttelin alueilla, Lea Törmä pääosin Suomusjär-

ven ja Muurlan alueilla ja Laura Ahtiainen pääosin Perniön, Teijon, Halikon ja Särkisalon alueilla. Sauvon 

kunnan alueella jätevesineuvojana toimi Jonna Malinen ja Kemiönsaaren alueella Heidi Ekholm. Hank-

keen jätevesineuvojien ja muiden työntekijöiden työpanokset kuukausina on koottu taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Hankkeen työntekijöiden työpanokset. 

Nimi ja taho Työpanos (kk) 

projektipäällikkö 11,6 

jätevesineuvojat, Salo 18,5 

jätevesineuvoja, Sauvo 6,5 

jätevesineuvoja, Kemiönsaari 6,0 

viestitä ja tiedotus 4,0 

Valonian toimiston hallinto- ja asiantuntujatehtävät 2,6 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys 0,7 

Natur och Miljö 0,6 

YHTEENSÄ: 50,5 

 

 

4.2. Neuvojien taustat ja koulutus 
 

Kaikilla jätevesineuvojilla oli työhön soveltuva ympäristöalan koulutus. Osa neuvojista oli jo aikaisemmin 

työskennellyt jätevesihankkeissa, joissa oli annettu mm. kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Osalla ei 

ollut aiempaa neuvontakokemusta, mutta heillä oli kuitenkin opinnoissa käsitelty haja-asutuksen jäteve-

siasioita, joten aihepiiri oli heille ennestään tuttu.   

 

Valonian jätevesineuvojille järjestettiin info-tilaisuus 18.4.2011 Salossa. Tilaisuudessa Valonian neuvojat 

perehdytettiin hankkeeseen ja raportoitaviin asioihin. Tilaisuudessa oli edustus Valoniasta, Lounais-

Suomen vesiensuojeluyhdistyksestä, Natur och Miljöstä, Salon kaupungista sekä Sauvon ja Kemiönsaa-

ren kunnista. Tämän tilaisuuden jälkeen, ennen kiinteistökäyntien aloittamista, neuvojilla oli aikaa pe-

rehtyä mm. kuntakohtaisiin määräyksiin, vesihuollon kehittämissuunnitelmiin ja pohjavesialueisiin. 

Suomen ympäristökeskus järjesti haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutuksen Salossa 26.-28.4.2011. 

Kaikki hankkeen jätevesineuvojat ja muut vastuuhenkilöt osallistuivat koulutukseen. 
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5. Hankkeen rahoitus 
 

Ympäristöministeriö myönsi Valonialle avustuksia jätevesineuvonnan toteuttamiseksi Salossa, Sauvossa 

ja Kemiönsaarella yhteensä 228 000 euroa. Valonian omarahoitusosuus hankkeessa oli 12 000 euroa. 

Omarahoitusosuus katettiin kuntien osuudella. Käytännössä kuntien osuus koostui neuvojien työpistei-

den vuokrakuluista, työvälineisiin liittyneistä kuluista, puhelinkuluista sekä yleisötilaisuuksien ja tapah-

tumien järjestämiseen liittyvistä kuluista. Ympäristöministeriö myönsi Valonialle lisärahoituksen kiinteis-

tökohtaisen jätevesineuvonnan opasvideon tekemiseen yhteensä 7 940 euroa. Ympäristöministeriön 

kokonaisavustus hankkeelle oli siten 235 940 euroa. 

 

5.1. Hankkeen kulut  

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset on koottu taulukkoon 2. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 

230 809 euroa.  

 

Taulukko 2. Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeen 
toteutuneet kustannukset. 

 € % 

Palkkakulut 152 893 66,2 

Lehti-ilmoitukset 18 551 8,0 

Kilometrikorvaukset 15 253 6,6 

Asiantuntijapalkkiot 12 948 5,6 

Markkinointi- ja neuvontamateriaali 10 641 4,6 

Neuvontavideo 7 127 3,1 

Vuokrat 5 721 1,2 

IT-kulut 6 263 0,7 

Toimisto- ja postituskulut 526 0,2 

Matkustuskustannukset 375 0,2 

Kokoustarjoilut 287 0,1 

Siivouskulut 224 0,1 

Toteutuneet kustannukset yhteensä: 230 809  

 

Ympäristöministeriön avustus hankkeelle oli 95 % toteutuneista kustannuksista, eli 219 268 euroa. 

Hankkeen omarahoitusosuus oli 5 % eli 11 540 euroa. 
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6.  
 

Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeelle tehtiin omat sivut Valonian internet-sivuille. Sivut 

avattiin huhtikuussa 2011 ja kävijämäärä nettisivuilla nousi tasaisesti ja oli huipussaan elokuussa 2011. 

Elokuun jälkeen kävijämäärä lähti laskuun. Hankkeen internet-sivuilla kävijöiden määrä on esitetty ku-

vaajassa 1. Hankkeesta oli lisäksi tietoa kuntien internet-sivuilla. Hankkeen alkuvaiheessa hankkeesta 

lähetettiin tiedote hankealueen järvien suojeluyhdistyksiin, kyläyhdistyksiin ja Salon aluetoimikunnan 

jäsenille.  

 

Kuvaaja 1. Hankkeen internet-sivulla käynnit. 

 

 

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa mainostettiin pilottialueen lehdissä. Valonialla oli mainokset Salon 

seudun sanomissa, Salonjokilaaksossa, Perniönseudun Lehdessä, Kunnallislehdessä ja Annonsbladetissa 

(Ilmoituslehdessä). Salon seudun sanomilla on hyvä levikki Salossa ja Kemiönsaarella sekä hajalevikki 

Sauvossa. Salonjokilaakso on Salon alueen ilmaislehti, joka jaetaan kotiin kerran viikossa ja on jaossa 

muutamissa Salon, Kemiön ja Someron kaupoissa. Perniönseudun Lehdellä on hyvä levikki eteläisen Sa-

lon alueella. Kunnallislehdellä on hyvä levikki Sauvossa ja Annonsbladetilla Kemiönsaarella. Annonsbla-

detissa on ollut mainos sekä suomeksi että ruotsiksi. 
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Hankealueen kunnista ainoastaan Salon kaupungilla oli kotiin jaettava kuntatiedote. Kunta-tiedotteen 

toukokuun, kesä/heinäkuun, elokuun ja syyskuun numerossa oli tietoa hankkeesta sekä neuvojien yh-

teystiedot. Kemiönsaaren kunnalla ilmestyy kaksi kertaa vuodessa tiedotuslehti, jonka kesän lehdessä oli 

pilottihankkeen mainos. 

 

Hankkeelle tehtiin myös juliste ja flyer ja niitä vietiin esille alueen kauppoihin, yleisille ilmoitustauluille, 

kirjastoihin ja rautakauppoihin. Hankkeessa ei ole kokeiltu varsinaista suoramainontaa, mutta Sauvossa 

flyereitä jaettiin suoraan postilaatikkoihin kiinteistökäyntien yhteydessä. Jakoalue ei kuitenkaan käsittä-

nyt koko Sauvon kunnan aluetta. 

 

Hankkeessa päätettiin kokeilla myös Google-mainontaa.  Google-mainonnan kautta yritettiin tavoittaa 

sellaisia ihmisiä, jotka etsivät jätevesiasioista tietoa internetistä. Google-mainonnassa maksettu mainos 

näkyy hakutulosten vieressä, kun Googlella tehdään hakuja avainsanoilla. Mainostajat saavat itse määri-

tellä käyttämänsä avainsanat. Pilot-hankkeessa avainsanoina käytettiin jätevesien käsittelyyn, kuiva-

käymälöihin ja mm. alueen kesätapahtumiin liittyviä avainsanoja. Napsauttamalla mainosta, haun tekijä 

siirtyi mainostajan määrittämälle internet-sivulle, tässä tapauksessa pilot-hankkeen omille internet-

sivuille. Mainonta kohdistui avainsanojen perusteella juuri oikealle kohderyhmälle.  

 

Google-mainokselle pystyy asettamaan hinnan, jonka perusteella mainos kilpailee muiden mainosten 

kanssa näkyvyydestä hakutulosten yhteydessä. Mainoksen lopullinen hinta kertyy siitä, kuinka monta 

kertaa mainosta klikataan. Pelkkä mainoksen näkyminen hakutulosten yhteydessä ei maksa mitään. 

Mainonta aloitettiin kesäkuun puolivälissä 2011 ja lopetettiin syyskuun lopussa 2011.  Kymmenen eniten 

klikkausta tuottaneet avainsanat on koottu taulukkoon 3. Taulukkoon on myös merkitty kuinka monta 

kertaa hankkeen mainos on ollut näkyvillä avainsanojen perusteella. 
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Taulukko 3. Google-mainoksen avainsanojen klikkaukset ja näyttökerrat. 

 Avainsana Napsautukset Näyttökerrat 

1. Jätevesi 361 16 871 

2. Harmaavesisuodatin 87 2 135 

3. Kuivakäymälä 42 4 439 

4. Imeytyskenttä 40 1 283 

5. Jätevesijärjestelmä 27 872 

6. Jätevedenpuhdistamo 27 2 021 

7. Imeytys 27 1 329 

8. Panospuhdistamo 27 989 

9. Saostuskaivo 23 738 

10. Sakokaivo 22 1 071 

YHTEENSÄ: 683 31 748 

 

 

Kuvaajassa 2 on esitetty Google-mainoksen klikkausten määrä koko hankkeen ajalta. Mainoksen hintaa 

nostettiin heinäkuun lopussa, jolloin se saatiin paremmin näkyville ja klikkausten määrä saatiin nouse-

maan. Klikkausten määrä on vaihdellut päivässä muutamasta klikkauksesta noin 130 klikkaukseen. 

Hankkeella ei ole tietoa onko kiinteistökäyntejä varattu Google-mainoksen perusteella. 
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Kuvaaja 2. Hankkeen Google-mainoksen klikkausten määrä. 

 

 

6.1. Lehtimainokset 
 

Hankkeen mainoksia laitettiin useilla toistoilla alueen päälehtiin. Salon Seudun Sanomissa mainoksia oli 

kaikkiaan 12 kappaletta, Salonjokilaaksossa seitsemän, Kunnallislehdessä yhdeksän ja Perniönseudun 

Lehdessä yksi ja lisäksi yksi mainos kyseisen lehden kesäpainoksessa. Annonsbladetissa mainoksia oli 

yhdeksän, joista noin puolet oli suomeksi ja puolet ruotsiksi. Hankkeella oli lisäksi mainos Sauvon palve-

luoppaassa. Lehtimainokset on koottu taulukkoon 4.  

 

Taulukko 4. Hankkeen lehtimainokset. 
 

Salon Seudun Sanomat  

1. to 12.5.2011 Rakenna, asu, viihdy -teema 

2. ma 30.5.2011 Suvilehti (kesälehti) 

3. pe 9.6.2011 Kesäjakelu  

4. ti 21.6.2011 Kesäjakelu  

5. su 3.7.2011 Perusjakelu  

6. to 7.7.2011 Kesäjakelu  

7. to 14.7.2011 Perusjakelu  

8. to 21.7.2011 Kesäjakelu  
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Google-mainoksen klikkausten määrä (kpl)
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9. to 28.7.2011 Perusjakelu  

10. to 4.8.2011 Perusjakelu  

11. to 18.8.2011 Lisäjakelu Somerolle 

12. su 28.8.2011 perusjakelu 

   

Salonjokilaakso  

1. to 26.5.2011 Kesälehti 

2. to 7.7.2011 kesäkoti ja mökkeily 

3. to 14.7.2011 Autoilu ja liikenne 

4. to 21.7.2011 Perusjakelu 

5. to 28.7.2011 Hyvinvointi ja kauneus 

6. to 18.8.2011 Perusjakelu 

7. to 25.8.2011 Perusjakelu 

   

Perniönseudun Lehti  

1. to 26.5.2011 Tortone (kesälehti) 

2. to 23.6.2011 Suurjakelu 

   

Kunnallislehti  

1. ti 31.5.2011 Kesäasukasjakelu 

2. ti 14.6.2011 Isojakelu 

3. pe 1.7.2011 Isojakelu 

4. pe 29.7.2011 Sauvon elopäiväliite 

5. pe 5.8.2011 Perusjakelu 

6. pe 19.8.2011 Isojakelu 

7. ti 6.9.2011 Rakentaminen&sisustaminen 

8. ti 20.9.2011 Isojakelu 

9. pe 7.10.2011 perusjakelu 

   

Annonsbladet  

1. to 30.6.2011 Perusjakelu / ilmoitus suomeksi 

2. to 30.6.2011 Perusjakelu / ilmoitus ruotsiksi 

3. to 7.7.2011 Perusjakelu / ilmoitus ruotsiksi 

4. to 14.7.2011 Perusjakelu / ilmoitus suomeksi 

5. to 21.7.2011 Perusjakelu / ilmoitus ruotsiksi 

6. to 28.7.2011 Perusjakelu / ilmoitus suomeksi 

7. to 1.9.2011 Perusjakelu / ilmoitus ruotsiksi 

8. to 8.9.2011 Perusjakelu / ilmoitus ruotsiksi 

9. to 8.9.2011 Perusjakelu / ilmoitus suomeksi 
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6.2. Lehtijutut 
 

Hankkeesta tehtiin kaikkiaan 23 lehtijuttua tai artikkelia. Ensimmäinen lehtijuttu ilmestyi jo maaliskuun 

2011 alussa ennen kuin hanketta oli varsinaisesti ehditty käynnistää. Kunnallislehden artikkelissa mainit-

tiin tulevasta jätevesineuvonnasta ja kuntaan tuli artikkelin perusteella noin 10 yhteydenottoa kiinteis-

tönomistajilta, jotka halusivat jättää kunnan ympäristönsuojelusihteerille yhteystietonsa kiinteistökäyn-

tiä varten. Hanke ei lähettänyt lehtiin mediatiedotteita, vaan lehdet seurasivat oma-aloitteisesti hank-

keen edistymistä. Hankkeesta tehdyt lehtijutut on koottu taulukkoon 5. 

  

 

Taulukko 5. Hankkeesta ilmestyneet lehtiartikkelit. 
 

 Ajankohta Artikkelin otsikko Lehti 

1. 1.3.2011 Sauvo otti ympäristöasiat omiin näp-

peihinsä 

Kunnallislehti 

2. 19.4.2011 Neuvojilta voi hakea kesän aikana 

apua jätevesien hoitoon 

Salon seudun sanomat 

3. 28.4.2011 Salossa voi kutsua kesän aikana jäte-

vesineuvojan maksutta mökille 

Salonjokilaakso 

4. 6.5.2011 Maksutonta jätevesineuvontaa saa 

nyt Sauvossa 

Kunnallislehti 

5. 12.5.2011 Jätevesineuvoja maksutta paikan 

päälle 

Perniönseudun Lehti 

6. 12.5.2011 Neuvontatempauksia Rouskiksen 

jäteasemilla 

Salonjokilaakso  

7. 19.5.2011 Kemiönsaarelle uusi jätevesineuvoja Annonsbladet 

8. 27.5.2011 Kierrätystä ja jäteneuvontaa Kunnallislehti  

9. 3.6.2011 Jätevesineuvontaa kotiinkuljetuksella Salon uutiset (salon kaupungin 

tiedotuslehti 1/2011) 

10. 9.6.2011 Maksutonta kiinteistökohtaista jäte-

vesineuvontaa Salon seudulla 

Salon seudun sanomat 

11. 9.6.2011 Älä kasvata roskavuorta Annonsbladet 

12. 9.6.2011 Jätevesien käsittely osa mökkielämää Varsinais-Suomen Yrittäjä -

lehti 

13. 22.6.2011 Salon kesäkiertue kokoaa pitäjien 

väkeä yhteen 

Salon seudun sanomat 

14. 23.6.2011 Kesäkiertueella enemmän irti Salosta Salonjokilaakso 

15. 28.6.2011 Jätevesiasiat puhuttivat Sauvon 

mökkiläisillassa 

Kunnallislehti 

16. 21.7.2011 Perniöläiselle Mika Niemiselle jäte-

vesineuvontaa Valoniasta 

Salonjokilaakso 
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17. 2.8.2011 Ruonalaiset epävarmoina, jätevesi-

asioihin ei selvyyttä 

Kunnallislehti 

18. 25.8.2011 Vesivessa ei ole ainoa vaihtoehto Perniönseudun Lehti 

19. 27.8.2011 Väärät uskomukset jätevesien käsit-

telyssä ovat tavanomaisia 

Turun Sanomat 

20. 1.9.2011 Jätevesineuvoja tulee tilauksesta 

kiinteistölle 

Koneyrittäjä-lehti 

21. 8.9.2011 Infoa jäteveden käsittelystä Annonsbladet 

22. 4.10.2011 Jätevesineuvoja kävi kylässä: Sako-

kaivojen perään maapuhdistamo 

Ympäristö-lehti 

23. 19.10.2011 Ilmainen jätevesineuvonta kiinnosti 

salolaisia 

Salon seudun sanomat 

 

 

6.3. Radio- ja tv-jutut 
 

Kemiönsaaren jätevesineuvojaa haastateltiin Radio Vegassa 25.7.2011 ja 19.10.2011. Hankkeen projek-

tipäällikköä haastateltiin Ylen radion maakuntauutisissa 29.8.2011 ja samana päivänä tuli Ylen alueuuti-

sissa televisiojuttu kiinteistökäynnistä Sauvossa. Jutussa haastateltiin kiinteistönomistajaa, Sauvon jäte-

vesineuvojaa ja hankkeen projektipäällikköä. 

 

 

7. Yleisneuvonta 
 

Kiinteistönomistajien oli mahdollisuus saada yleisneuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja jätevesineu-

vojilta Valonian neuvontapisteistä. Käytännössä valtaosa yhteyttä ottaneista kiinteistönomistajista halusi 

varata kiinteistökäynnin. Neuvontapisteissä kävi myös joitakin kiinteistönomistajia kysymässä neuvoa 

talousveteen liittyvissä asioissa. 

 

7.1. Puhelin- ja sähköpostineuvonta 
 

Jätevesineuvojilla ei ollut erikseen sovittuja puhelinpäivystysaikoja, vaan he vastasivat yhteydenottoihin 

sitä mukaa kun kiinteistökäynneiltä ehtivät. Salossa jätevesineuvojien puhelut yhdistyivät kaupungin 

keskukseen, jos neuvojat eivät voineet ottaa puheluita vastaan. Näin kiinteistönomistajille saatiin tieto, 

että neuvojat eivät olleet juuri silloin tavoitettavissa ja keskus pystyi ottamaan soittopyynnön vastaan. 

Sauvossa ja Kemiönsaarella puheluita ei voitu ohjata keskukseen. Kuntien rakennusvalvonta yhdisti 

myös puheluita jätevesineuvojille. 

 



 

 

 

 
  VALONIA- 

16/36 Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus
  

Salossa yhteydenottoja tuli puhelimitse 435 kpl, Sauvossa 92 kpl ja Kemiönsaarella 188 kpl. Sähköpostit-

se yhteydenottoja tuli Salossa 78 kpl, Sauvossa 2 kpl ja Kemiönsaarella 14 kpl. Salossa neuvojat käyttivät 

puheluihin aikaa yhteensä noin 38 tuntia, Kemiönsaarella noin 11,5 tuntia ja Sauvossa 15,5 tuntia. Säh-

köpostineuvontaan käytetty aika oli Salossa noin 7,5 tuntia, Kemiönsaarella noin 1,5 tuntia ja Sauvossa 

noin 15 minuuttia. Valtaosa yhteyttä ottaneista halusi varata jätevesineuvojalta kiinteistökäynnin. 

 

7.2. Neuvontapisteet tapahtumissa 
 

Hankkeella oli jätevesineuvontapisteitä useissa alueen tapahtumissa, joissa kiinteistönomistajilla oli 

mahdollisuus saada yksilöllistä opastusta jätevesiasioissa ja varata neuvojalta kiinteistökäynti. Paikalli-

nen jätehuoltoyritys Rouskis Oy järjesti touko-kesäkuussa 2011 jäteasemillaan neuvontaa jätehuoltoon 

liittyvissä asioissa. Valonian jätevesineuvojat olivat paikalla markkinoimassa jätevesineuvontaa.  

 

Salossa hanke piti neuvontapistettä Salon iltatoreilla ja Salon kaupungin Kesä yhdessä –kiertueella. Kesä 

yhdessä –kiertue vieraili kaikissa yhdeksässä kunnassa, joista muodostui ns. suursalo Salon kuntaliitok-

sen myötä. Lisäksi hankkeella oli kaksi kertaa neuvontapiste Salon Kodin Terran pihalla. Sauvossa neu-

vontapiste oli Sauvon elopäivillä ja kaksi kertaa Sauvon S-Marketin pihalla. Kemiönsaaressa jätevesineu-

vontaa annettiin mm. Taalintehtaan torilla, markkinoilla ja Baltic Jazz –tapahtumassa. Taulukkoon 6 on 

koottu neuvontapisteillä käyneiden kävijöiden todelliset määrät sekä suoraan tapahtumassa varatut 

kiinteistökäynnit. Neuvontapisteillä kävi kaikkiaan 492 henkilöä, joista 54 varasi kiinteistökäynnin tapah-

tumassa.  

 

Taulukko 6. Hankkeen jätevesineuvontapisteet ja neuvontapisteillä käyneiden määrät. 
 

 Ajankohta Tapahtuma Kunta Neuvonta-
pisteellä  
käyneiden 
määrä 

Tilatut  
kiinteistö- 
käynnit 

1. 11.5.2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Perniön pienjäteasema  

klo 15-18 

Salo 2 0 

2. 18.5.2011 Taalintehtaan tori klo 9-11  Kemiönsaari 2 0 

3. 19.5. 2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Kemiönsaaren pienjäteasema 

klo 12-15 

Kemiönsaari 2 1 

4. 20.5. 2011 Sesonkiavajaiset, Kemiö klo 14-15:45 Kemiönsaari 1 0 
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5. 24.5. 2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Paimion pienjäteasema  

klo 13-16 

Sauvo 15 0 

6. 28.5. 2011 Trädgårdsdag Söderlångvik gård, 

Dragsfjärd klo 10:30-13:30 

Kemiönsaari 5 2 

7. 30.5. 2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Korvenmäen jäteasema  

klo 15-18 

Salo 0 0 

8. 6.6. 2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Kemiönsaaren pienjäteasema 

klo 10-13 

Kemiönsaari 1 0 

9. 7.6. 2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Paimion pienjäteasema 

 klo 15-18 

Sauvo 13 0 

10. 8.6. 2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Perniön pienjäteasema  

klo 15-18 

Salo 1 0 

11. 13.6. 2011 Rouskis Oy:n jätevesineuvontatem-

paus, Korvenmäen jäteasema 

 klo 15-18 

Salo 4 1 

12. 16.6. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 28 3 

13. 17.6. 2011 Sauvon S-Market klo 12-16 Sauvo 10 2 

14. 18.6. 2011 Kärra sommarmarknad kl 10-13 Kemiönsaari 1 0 

15. 30.6. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 29 2 

16. 2.7. 2011 Fiskmarknad kl 9-13 Kemiönsaari 8 2 

17. 3.7. 2011 Kiikalapäivät klo 13-17 Salo 16 2 

18. 7.7. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 21 1 

19. 8.7. 2011 Salon Kodin Terra klo 12-18 Salo 15 1 

20. 9.7. 2011 Baltic Jazz kl 12-17 Kemiönsaari 20 1 

21. 9.7. 2011 Sauvon S-Marketi klo 10-15 Sauvo 12 1 

22. 10.7. 2011 Baltic Jazz kl 12-17:30 Kemiönsaari 8 1 

23. 10.7. 2011 Suomusjärvipäivät klo 11-14 Salo 31 3 

24. 10.7. 2011 Trömperipäivät klo 12-16 Salo 12 3 

25. 13.7. 2011 Högsåra dagen klo 13-16 Kemiönsaari 12 3 

26. 14.7. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 15 0 

27. 16.7. 2011 Kiskopäivät klo 12-15 Salo 15 2 

28. 21.7. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 10 1 

29. 22.7. 2011 Salon Kodin Terra klo 12-18 Salo 14 1 

30. 23.7. 2011 Kasnäs dagen kl 11-14 Kemiönsaari 3 1 

31. 23.7. 2011 Särkisalopäivät klo 10-14 Salo 10 0 

32. 28.7. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 10 0 

33. 30.7. 2011 Sauvon elopäivät  Sauvo 31 7 

34. 30.7. 2011 Kemiön meripäivät klo 12-15:30 Kemiönsaari 12 3 

35. 4.8. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 21 2 

36. 5.8. 2011 Kemiön saarimarkkinat Kemiönsaari - - 
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37. 6.8. 2011 Laurin markkinat klo 10-14 Salo 12 0 

38. 14.8. 2011 Kuusjoki-päivä klo 12-16 Salo 6 3 

39. 18.8. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 22 0 

40. 21.8. 2011 Pertunpäivät klo 12-16 Salo 5 0 

41. 25.8. 2011 Salon iltatori klo 15-20 Salo 6 1 

42. 27.8. 2011 Muurlan Wanhanajan markkinat 

klo 11-14 

Salo 14 0 

43. 31.8. 2011 Salkkari kylässä –tapahtuma, 

Suomusjärvi 

Salo 11 4 

44. 14.9. 2011 Salkkari kylässä -tapahtuma, Kemiö Kemiönsaari 6 0 

YHTEENSÄ: 492 54 

 

 

7.3. Yleisötilaisuudet 
 

Valonia järjesti hankkeessa kaikkiaan 13 yleisötilaisuutta. Tilaisuuksista seitsemän pidettiin Salon alueel-

la, kolme Sauvossa ja kolme Kemiönsaarella. Yleisötilaisuuksista tiedotettiin lehtimainoksissa, internetis-

sä, tapahtumissa ja Salon yleisötilaisuuksia myös Salon kaupungin tiedotteessa. Yleisötilaisuuksissa esi-

teltiin hanke, kerrottiin lainsäädännön vaatimuksista ja erilaisista jätevedenkäsittelyjärjestelmistä sekä 

perehdyttiin siihen, miksi jätevedet täytyy puhdistaa. Yleisötilaisuuksissa oli paikalla projektipäällikkö tai 

hänen sijainen sekä joku jätevesineuvojista. Kiinteistönomistajilla oli mahdollisuus varata kiinteistökäyn-

ti yleisötilaisuuksissa. Salossa ja Sauvossa pidettyjen yleisötilaisuuksien sisällön suunnittelusta vastasivat 

Valonia ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. Kemiönsaarella pidettyjen yleisötilaisuuksien suunnit-

telusta vastasivat Kemiönsaaren jätevesineuvoja ja Natur och Miljö. 

 

Tilaisuuksissa kävi hyvin vaihtelevasti väkeä, johtuen ehkä osittain liian vähäisestä markkinoinnista. Par-

haiten yleisöä veti Sauvossa lokakuun 2011 puolivälissä pidetty osuuskunta-aiheinen tilaisuus. Tilaisuu-

dessa esiteltiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen pohjalta Sauvon potentiaali-

set viemäröitävät alueet, joita kunta ei tule rakentamaan. Salon Pääristen jätevesiosuuskunnan puheen-

johtaja Timo Korpinen esitteli tilaisuudessa käytännön esimerkin avulla viemärin rakentamista osuus-

kuntamuotoisesti. Hankkeen järjestämissä yleisötilaisuuksissa kävi kaikkiaan 167 henkilöä, joista 25 va-

rasi kiinteistökäynnin tilaisuudessa. Osa on saattanut varata käynnin vasta tilaisuuden jälkeen. 
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Taulukko 7.  Hankkeen järjestämät yleisötilaisuudet ja osallistujamäärät. 
 

Hankkeen yleisötilaisuudet Osallistujia 
(kpl) 

Tilaisuudessa 
varatut kiinteis-
tökäynnit (kpl) 

SALO   

ti 5.7. Kiikala, Rekijoen koulu klo 18 1 0 

ti 12.7. Suomusjärvi, Suomusjärven koulu 

klo 18 

21 4 

ti 13.7. Vaskio, Vaskion koulu klo 18 9 0 

ti 19.7. Kisko, vanha kunnantalo klo 18 17 4 

ti 9.8. Perniö, vanha kunnatalo klo 18 6 0 

ti 23.8. Pertteli, Inkereen koulu klo 18 4 0 

ti 30.8. Muurla, Muurlan koulu klo 18 15 7 

   

SAUVO   

ke 20.7. Karunan Kallioranta klo 18 2 0 

ke 27.7. Ruonan kylätalo klo 18 2 0 

ke 12.10. Karunan Kallioranta klo 18 50 0 

   

KEMIÖNSAARI   

su 11.9. Taalintehdas, kunnanvirasto klo 14 11 2 

ma 12.9. Kemiö, Villa Lande klo 18  25 6 

ti 13.9. Västanfjärd, kirjasto klo 18 4 2 

   

YHTEENSÄ: 167 25 

 
 

7.4. Muiden järjestämät tilaisuudet 
 

Hankkeen yhteyshenkilöitä oli mahdollisuus pyytää erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan hankkeesta ja jäte-

vesiasioista. Salossa hanketta esiteltiin mm. Salon aluetoimikuntien jäsenille ja järvien suojeluyhdistyksil-

le. Sauvossa hanke oli esillä mökkiläisille suunnatussa infotapahtumassa. Kemiönsaarella hanketta esitel-

tiin yhdessä tieosuuskunnan kokouksessa ja yhdessä vesiosuuskunnan kokouksessa. Yhteensä hanke on 

tavoittanut muiden järjestämissä tilaisuuksissa 181 henkilöä. Kiinteistökäyntejä ei ole varattu kuin yh-

dessä Kemiönsaaren tilaisuudessa. Tosin osa käynneistä on tilattu todennäköisesti vasta tilaisuuden jäl-

keen, eikä näistä ei ole olemassa erikseen kerättyä tietoa. 
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Taulukko 8. Muiden järjestämiin tilaisuuksiin osallistuminen 
 

Ajankohta Tilaisuus Osallistujia Tilattuja 
kiinteistökäyntejä 

1.3.2011 Salon seudun vesistöalueryhmän kokous, 

Salo  

17 0 

12.4.2011 Turuntien aluetoimikunnan kokous, Salo 8 0 

4.5.2011 Kyläyhdistysten kokous, Salo 10 0 

16.5.2011 Helsingintien aluetoimikunnan kokous, Salo 10 0 

17.5.2011 Somerontien aluetoimikunnan kokous, Salo 12 0 

6.6.2011 Jerikoväglags möte, Kemiönsaari 10 0 

11.6.2011 Salon vesistöjen hoitoyhdistys ry:n vuosiko-

kous, Salo 

13 0 

21.6.2011 Kesämökkiläisten foorumi, Sauvo 27 0 

12.7.2011 Hiittisten vesiosuuskunnan vuosikokous, Ke-

miönsaari 

14 4 

23.7.2011 Lehmijärven suojeluyhdistyksen vuosikokous, 

Salo 

30 0 

30.7.2011 Enäjärven suojeluyhdistyksen kokous, Lohja 30 0 

YHTEENSÄ: 181 4 

 

 

 

8. Kiinteistökohtainen neuvonta 
 

Hankkeessa tarjottiin kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa uudisrakennuksia lukuun ottamatta kaikille 

halukkaille. Hankkeessa oli tarkoitus alun perin rajata kunnista vesiensuojelullisesti merkittävät alueet, 

joille kiinteistökäyntejä olisi ennen kaikkea markkinoitu. Kuntien kanssa tultiin lopulta siihen päätök-

seen, että neuvontaa tarjotaan kaikille, ilman aluerajauksia. Kiinteistökäyntien varaaminen on perustu-

nut vapaaehtoisuuteen ja kiinteistönomistajat ovat varanneet kiinteistökäynnit suoraan jätevesineuvojil-

ta.  

 

Kiinteistökäynnit aloitettiin pääosin toukokuussa 2011, kun neuvojat olivat aloittaneet perehdytyksen 

jälkeen työnsä. Neuvojat tekivät kiinteistökäyntejä sitä mukaa, kun niitä heiltä varattiin. Kiinteistökäyn-

nit tehtiin pääasiassa arkipäivisin klo 8-18. Jätevesineuvojat joustivat tarvittaessa työajoissa, jotta työs-

säkäyvillä oli mahdollisuus saada neuvontaa. Jätevesineuvojien kiinteistöillä käyttämä aika vaihteli 20 

minuutista 2,5 tuntiin. Jätevesineuvojat tekivät 2-8 kiinteistökäyntiä päivässä. Paljon aikaa kului myös 
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kiinteistökäyntien välisiin matkoihin. Kiinteistökäyntejä tehtiin hankkeessa yhteensä 765 kpl. Käyntien 

määrät kuukausittain on esitetty kuvaajassa 3. Kiinteistökäyntien kannalta vilkkain kuukausi oli elokuu. 

 

Kuvaaja 3. Kiinteistökäyntien määrät kuukausittain 

 

 

Hankkeessa oli tarkoitus sopia lähellä toisiaan olevat kiinteistökäynnit samalle päivälle turhien ajokilo-

metrien välttämiseksi. Käytännössä tämä osoittautui lähes mahdottomaksi, koska puheluita tuli tipoit-

tain eri puolilta kuntaa. Jätevesineuvojat pitivät yhden päivän viikossa toimistopäivänä, jolloin kiinteis-

tön omistajilla oli mahdollisuus mennä tapaamaan neuvojia toimistolle. Hankkeen edetessä tästä osit-

tain luovuttiin, koska toimistolla kävi vain muutamia kiinteistönomistajia ja koska aika voitiin käyttää 

tehokkaammin hyväksi tekemällä kiinteistökäyntejä.  

 

Kiinteistökäynnillä jätevesineuvojat kävivät kiinteistönomistajan kanssa läpi kiinteistöllä olevien raken-

nusten nykyiset jätevesijärjestelmät, tehdyt huoltotoimenpiteet, lainsäädännön ja kunnan ympäristön-

suojelumääräysten vaikutukset olemassa olevaan järjestelmään ja erilaiset kiinteistölle soveltuvat rat-

kaisut.  Kiinteistökäynnillä kiinnitettiin tarpeen mukaan huomiota myös talousveden hankintaan ja talo-

usveden laatuun liittyviin asioihin. Jätevesineuvoja keräsi kiinteistökäynnin tiedot raportointilomakkee-

seen, josta jäi toinen kappale kiinteistönomistajalle. Kiinteistönomistajalta kysyttiin suostumus luovuttaa 

raportin tiedot kuntaan. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja antoi kiinteistönomistajalle jätevesien käsit-
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telyyn ja talousveteen liittyvää materiaalia. Jätevesineuvojat ohjasivat kiinteistönomistajia ottamaan 

yhteyttä puolueettomaan suunnittelijaan, mikäli järjestelmä vaati saneerausta. Jätevesisuunnittelijoiden 

yhteystietoja oli saatavilla Valonian internet-sivuilla. 

 

8.1. Kiinteistöjen omistajat 
 

Kiinteistönomistajat pyysivät jätevesineuvojia kiinteistökäynnille selvittämään onko nykyinen jätevesijär-

jestelmä riittävä ja mitä muutoksia siihen tulisi tehdä, jotta se täyttää asutuksen vaatimukset. Kiinteistö-

käyntejä tehtiin sekä vakituisesti asutuille kiinteistöille että vapaa-ajan asunnoille. Salossa ja Sauvossa yli 

puolet kiinteistökäynneistä tehtiin vakituisesti asutuille kiinteistöille. Kemiönsaaressa yli puolet käyn-

neistä tehtiin vapaa-ajan asunnoille. Kiinteistöjen käyttötarkoitus on esitetty kunnittain kuvaajassa 4. 

 

 

Kuvaaja 4. Kiinteistöjen käyttötarkoitus kunnittain. 
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Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat Salossa vain 22 kiinteistöllä ja Kemiönsaarella 14 kiinteis-

töllä. Sauvossa kiinteistökäynneillä ei tullut vastaan ikäperusteisen vapautuksen edellytykset täyttäviä 

kiinteistöjä. Kaikkiaan ikäperusteisen vapautuksen edellytykset täyttyivät alle 5 %:lla käydyistä kiinteis-

töistä.  

 

Jätevesiselvitys oli olemassa noin 29 %:lla läpikäydyistä kohteista. Sauvon kunta oli pilottialueen kunnis-

ta ainoa, joka oli pyytänyt kiinteistönomistajia palauttamaan täytetyn selvityslomakkeen kuntaan ja pi-

tämään toisen kappaleen kiinteistöllä. Käyttö- ja huolto-ohjeet olivat olemassa noin 7 %:lla kohteista. 

 

8.2. Veden hankinta 
 

Noin 30 % läpi käydyistä rakennuksista saa käyttövetensä porakaivosta ja toiset 30 % rengaskaivosta. 

Kunnan tai osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt noin 25 % rakennuksista. Yhteinen kaivo on käytössä 

noin 3 % rakennuksista ja kantovesi on reilulla 7 %:lla rakennuksista. Rakennuksia käytiin kiinteistökäyn-

neillä läpi yhteensä noin 927 kpl. Tiedot veden kulutuksesta saatiin vain hyvin harvalta kiinteistöltä.  

 

8.3. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien taso 
 

Vakituisesti asutuilla kiinteistöillä oli jäteveden käsittelyjärjestelmänä pääosin joko kaksi- tai kolmiosai-

nen saostuskaivokäsittely, josta vesi johdettiin maaperään tai ojaan. Oikeaoppisesti toteutettuja maa-

suodattamoita tai maaimeyttämöitä oli vakituisesti asutuissa kohteissa vain noin 16 kpl, joka on noin 1,7 

% läpikäydyistä rakennuksista. Vakituisista asunnoista 24:llä (2,3 % rakennuksista) oli erotteleva järjes-

telmä, jossa käymälävedet johdettiin umpisäiliöön ja harmaat vedet johdettiin saostuskaivojen kautta 

maaperään. Kiinteistökäynneillä tuli vastaan myös muutama sellainen kohde, joissa jätevedet johdettiin 

saostuskaivokäsittelyn kautta suoraan vesistöön. Laitepuhdistamoita oli vain kahdella kiinteistöllä. Mo-

nella vakituisesti asutulla kiinteistöllä oli myös ulkosauna, jossa oli paineellinen vesi ja josta vedet joh-

dettiin ilman käsittelyä maaperään.  

 

Valtaosalla vapaa-ajan asunnoista oli erotteleva järjestelmä, jolloin wc-vedet johdettiin umpisäiliöön tai 

kiinteistöllä oli kuivakäymälä ja harmaat vedet johdettiin joko suoraan tai saostuskaivojen kautta maa-

perään tai kiinteistöllä oli harmaille vesille tarkoitettu puhdistamo. Toiseksi yleisin järjestelmä vapaa-

ajan asunnoilla oli 2-3 -osastoinen saostussäiliö, josta kaikki jätevedet johdettiin maaperään tai ojaan. 

Hankkeessa käytiin 73 vähäisten vesien kiinteistöllä, mutta hankkeen edetessä vähäisten vesien kiinteis-
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töjä pyrittiin ohjaamaan yleisneuvonnan piiriin. Ajan varauksen yhteydessä jätevesineuvojat alkoivat 

kiinnittää enemmän huomiota kiinteistön käyttötarkoitukseen ja olemassa olevaan jätevesijärjestel-

mään ja jos kyseessä oli vähäisten vesien kohde, se neuvottiin yleisneuvonnan kautta. Taulukkoon 9 on 

koottu vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen olemassa olevat jätevesijärjestelmät. 

 
 

Taulukko 9. Olemassa oleva järjestelmä kiinteistöillä. 
 

Jätevesijärjestelmä vakituinen asunto 
kpl 

vapaa-ajan 
asunto 

 kpl 

kuivakäymälä  ja vähäiset vedet 0 73 

laitepuhdistamo 2 0 

4 kaivoa ja maasuodattamo tai maaimeyttämö 1 0 

3 kaivoa ja maasuodattamo tai maaimeyttämö 15 5 

4 kaivoa ja purku ojaan tai imeytys maaperään 4 1 

3 kaivoa ja purku ojaan tai imeytys maaperään 199 54 

2 kaivoa ja purku ojaan tai imeytys maaperään 139 58 

1 kaivoa ja purku ojaan tai imeytys maaperään 9 12 

1/2/3 kaivoa johdetaan suoraan vesistöön 5 1 

harmaat vedet ilman käsittelyä vesistöön 0 1 

erotteleva järjestelmä 24 166 

umpisäiliö kaikki vedet 3 1 

kiinteistö viemärissä 1 0 

sauna/harmaavesien käsittelyjärjestelmä 0 2 

saunarakennus, saunavesien imeytys tai johtami-

nen avo-ojaan (ei kantovesi) 

24 73 

 
 
Kiinteistökäynnillä pyrittiin selvittämään myös jätevesijärjestelmän rakennusvuosi. Kaikissa kolmessa 

kunnassa noin 20 prosentilla kiinteistöjä ei tiedetty jätevesijärjestelmän ikää. Valtaosa järjestelmistä on 

rakennettu 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla. Jätevesijärjestelmien ikä kunnittain on esitetty kuvaajassa 5. 
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Kuvaaja 5. Jätevesijärjestelmien ikä kunnittain. 

 
 
 

8.4. Lainsäädännön vaatimusten täyttyminen 
 

Valtaosalla läpikäydyistä kiinteistöistä jätevedet johdetaan 2-3 -osastoisen saostussäiliön kautta maape-

rään tai ojaan. Tämä näkyy myös jätevesineuvojien johtopäätöksistä sillä noin 65-70 %:lla kiinteistöjä 

jätevesijärjestelmä ei täytä jätevesiasetuksen vaatimuksia. Jätevesineuvojien johtopäätökset järjestel-

mistä on koottu kuvaajaan 6. 
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Kuvaaja 6. Jätevesineuvojien johtopäätökset jätevesijärjestelmistä. 

 
 

 

8.5. Jätevesineuvojan ehdottamat toimet kiinteistöille 
 

Jätevesineuvojien ehdottamat toimet kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uudistamiseen on koottu kuvaa-

jiin 7-10. Kuvaajissa 7 ja 8 on jätevesineuvojan ehdottamat pienemmät uudistukset jätevesijärjestelmiin 

vakituisilla ja vapaa-ajan asunnoilla ja kuvaajissa 9-10 isommat uudistukset. Monille vakituisille ja vapaa-

ajan asunnoille on ehdotettu nykyisten saostuskaivojen kunnostusta ja saostuskaivojen määrän lisäämis-

tä. Hyvin moneen kohteeseen on ehdotettu myös kuivakäymälää vesivessan tilalle tai vesivessan lisäksi. 

Monesta umpisäiliöstä puuttui ylitäyttymishälytin.  
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Kuvaaja 7. Jätevesineuvojien ehdottamat pienemmät uudistukset vakituisille asunnoille. 

 
 
Kuvaaja 8. Jätevesineuvojien ehdottamat pienemmät uudistukset vapaa-ajan asunnoille. 

 
 
 
Jätevesineuvojat kävivät kiinteistönomistajien kanssa läpi erilaisia jätevedenkäsittelyjärjestelmiä ja kes-

kustelivat kiinteistönomistajan kanssa mm. eri järjestelmien huoltotoimista. Usein jätevesineuvojat eh-

dottivat kohteisiin useampaa eri vaihtoehtoa, mutta joissakin tapauksissa jätevesineuvojat päätyivät 

ehdottamaan vain yhtä järjestelmää kiinteistönomistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. 
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Vakituisista asunnoista melkein jokaiseen ehdotettiin järjestelmäksi maapuhdistamoa tai laitepuhdista-

moa. Vapaa–ajan asunnoille ehdotettiin pääasiassa joko maapuhdistamoa, harmaavesisuodatinta tai 

umpisäiliötä. 

 

Kuvaaja 9. Jätevesineuvojien arvio soveltuvista järjestelmistä vakituisille asunnoille. 

 

 
Kuvaaja 10. Jätevesineuvojien arvio soveltuvista järjestelmistä vapaa-ajan asunnoille. 
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9. Hankkeen käyttämä neuvontamateriaali 
 

Hankkeessa käytettiin neuvontamateriaalina pääasiassa Ympäristöhallinnon, Suomen vesiensuojeluyh-

distysten liiton sekä Huussi ry:n esitteitä ja materiaaleja. Lähes jokaiseen kiinteistöön annettiin Suomen 

vesiensuojeluyhdistysten liiton jätevesiopas ja Ympäristöhallinnon Askel askeleelta –opas. Muuta mate-

riaalia annettiin kiinteistön omistajan tarpeen ja kiinnostuksen mukaisesti. Kaikkia neuvontamateriaaleja 

oli saatavilla myös neuvontapisteissä ja yleisötilaisuuksissa. 

 

Neuvontamateriaaliin kuuluivat seuraavat esitteet ja oppaat: 

• Jätevesiopas (suomi/ruotsi), Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto  

• Askel askeleelta –opas (suomi/ruotsi), Ympäristöhallinto 

• 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), Lounais-

Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 

• Kaivoveden analyysitulkki –esite (suomi/ruotsi), Ympäristöhallinto 

• Hyvä kaivo –esite (suomi), Ympäristöhallinto 

• Faktaa: Haja-asutuksen jätevesisäädökset uudistuivat vuonna 2011 –esite (suomi), Ympäristö-

hallinto 

• Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä, mallilomake SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhdistys-

ten liitto 

 

10. Hankkeen vastaanotto ja asiakaspalaute 
 

Hankkeessa kerättiin asiakaspalautetta paperilomakkeella ja nettikyselyllä. Neuvojat antoivat kiinteistö-

käynnin yhteydessä kiinteistönomistajalle lomakkeen, jonka kiinteistönomistaja täytti käynnin yhteydes-

sä tai postitti lomakkeen Valoniaan. Kiinteistönomistajat pystyivät täyttämään saman lomakkeen myös 

netissä. Netin kautta vastauksia tuli vain 22 kappaletta. Palautetta hankkeesta ja neuvonnasta antoi vain 

noin 14 % neuvotuista kiinteistöistä.  

 

Kiinteistönomistajat olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Monia mietitytti, mitä jätevesiasioissa 

pitää tehdä. Hankkeen saaman palautteen perusteella kiinteistönomistajat arvostivat tontilla neuvojan 

kiireetöntä paneutumista asiaan. Kiinteistönomistajille oli tärkeää, että asioista pystyi keskustelemaan 
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paikan päällä. Kiinteistönomistajien mukaan neuvonta kiinteistöllä oli hyvä perusta jatkosuunnittelulle ja 

käynnin aikana kiinteistönomistaja uskalsi esittää ilman ammattisanastoa ”typeriäkin” kysymyksiä jäte-

vesineuvojille. Jätevesineuvojat esittivät asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Kiinteistönomistajat arvosti-

vat myös sitä, että neuvontatahona ei ollut laitevalmistaja vaan puolueeton, myös kunnasta riippumaton 

taho. Neuvonta toivottiin saatavan valtakunnalliseksi, koska nykyinen neuvonta-aika oli liian lyhyt, eivät-

kä kaikki ehtineet saada neuvontaa. 

 

Monilla kiinteistönomistajilla oli kiinnostusta liittyä mieluummin viemäriin, kuin rakentaa oma kiinteis-

tökohtainen puhdistamo. Vesiosuuskuntien perustaminen olisikin järkevää monilla alueilla. Noin 25 % 

neuvotuista kiinteistöistä saa käyttöveden joko kunnan tai osuuskunnan vesijohdosta. Kunnan viemäri-

verkoston laajeneminen näille alueille voisi olla järkevää. Käytännössä moni vesiosuuskunta-hanke saat-

taa jäädä toteuttamatta, jos alueelta ei löydy sopivaa henkilöä vetämään hanketta eteenpäin. Ve-

siosuuskunnat tarvitsisivat konkreettista ulkopuolista apua osuuskuntien perustamiseen ja hankkeiden 

läpiviemiseen.  

 

 

11. Hankkeen tuloksellisuus ja vertailuluku 
 

Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä noin 1500 kiinteistökäyntiä. Tavoite olisi voitu saavuttaa, 

mikäli hanke olisi saatu riittävän aikaisin käyntiin ja tieto hankkeesta olisi saatu aikaisemmin liikkeelle. 

Kiinteistökäyntejä olisi voitu tehdä säiden puolesta vielä loppuvuonna, mikä olisi nostanut kiinteistö-

käyntien määrän lähelle tavoitetta. Käytettävissä olleeseen aikaan nähden saavutettu kiinteistökäyntien 

määrä ja yleisneuvonnan kautta tavoitettu henkilömäärä on hyvä saavutus. 

 

Suomen ympäristökeskus kehitti kolmen pilot-hankkeen keskinäistä vertailua varten vertailuluvun. Ver-

tailuluvussa huomioidaan yleisneuvonnan, yksilöllisen neuvonnan sekä kiinteistökohtaisen neuvonnan 

kautta tavoitettujen henkilöiden määrät. Vertailuluku lasketaan kertomalla yleisneuvonnan kautta tavoi-

tettu henkilömäärä kymmenellä, yksilöllistä neuvontaa saanut henkilömäärä 40:llä ja kiinteistökohtaista 

jätevesineuvontaa saaneiden lukumäärä 100:lla. Valonian hankkeen vertailuluku on laskettu taulukkoon 

10 ja se on yhteensä 101 630. Yleisneuvonnan lukumäärässä ei ole mukana niitä yhteydenottoja, joissa 

varattiin kiinteistökäynti. 
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12. Arvio hankkeen onnistumisesta 
 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen ja Natur och Miljön mukanaolo toi hankkeeseen erilaisia nä-

kökulmia, tietotaitoa ja laajoja verkostoja. Eri tahojen yhteistyö sujui hankkeessa hyvin, mutta asetti 

haasteita tiedonkulkuun ja aikatauluihin. Ongelmatilanteissa asioita ei tarvinnut pohtia yksin ja niihin 

löytyi aina ratkaisu.    

 

Hankkeelle onnistuttiin löytämään aktiiviset ja omatoimiset jätevesineuvojat, jotka olivat myös valmiita 

joustamaan työajoissa niin kiinteistökäyntien, kuin tapahtumien suhteen. Jätevesineuvojat pystyivät 

tekemään useita kiinteistökäyntejä samana päivänä, myös iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin neuvonta-

ajoissa pystyttiin joustamaan kiinteistönomistajien toiveiden mukaisesti.  

 

Hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan kohderyhmää erilaisin markkinointi- ja tiedotuskeinoin, samaan 

kiinteistönomistajat kiinnostumaan ilmaisesta neuvontapalvelusta ja varaamaan vapaaehtoisesti kiin-

teistökäyntejä. Valonia oli nimenä ja tahona monelle kiinteistönomistajalle vieras. Tämä asetti omanlai-

sen haasteen markkinointiin, jotta ihmisille saatiin mielikuva siitä, että Valonia on puolueeton toimija. 

 

Kiinteistökäyntien matkoja saatiin pienennettyä varsinkin Salossa sillä, että jätevesineuvojille löytyi työs-

kentelypisteet entisiltä kunnantaloilta ja Salon neuvojat pystyivät näin sijoittumaan eri puolille Saloa 

lähelle neuvottavia kiinteistönomistajia. Hankkeessa haluttiin tuoda palveluita takaisin lähelle asukkaita, 

kun kuntaliitoksen myötä moni palvelu hävisi kunnista. 

 

Taulukko 10. Hankkeen vertailuluku 
 

Neuvontatapa Kerroin Määrä (kpl) Yhteensä 

Yleisneuvonta (puhelin, säh-

köposti, yleisötilaisuudet)* 

kerroin 10 yhteensä 545 kpl 5 450 

Yksilöllinen neuvonta  

(tapahtumat) 

kerroin 40 yhteensä 492 kpl 19 680 

Kiinteistökohtainen  

neuvonta 

kerroin 100 765 

 

76 500 

Vertailuluku : 101 630 
 

*luvussa ei ole mukana niitä yhteydenottoja, joissa varattiin ainoastaan kiinteistö-

käynti 
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Kemiönsaaren alueella oli hyvin tärkeää, että itse jätevesineuvonta, mutta myös markkinointi- ja neu-

vontamateriaalia oli saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankkeen alkuvaiheessa ruotsikielistä 

neuvontamateriaalia saatiin käyttöön hieman hitaammin, vaikka sille olisi olut tarve jo heti hankkeen 

alussa.   

 

Hankkeessa olisi voinut käyttää erilaisia tiedotus- ja markkinointikanavia vielä tehokkaammin hyväksi. 

Tiedotuksen olisi voinut aloittaa aikaisemmin, jotta neuvonta olisi saatu tehokkaasti käyntiin jo alku-

kesästä. Tiedotuksen myöhäinen aloitus johtui osittain hankepäätösten viivästymisestä ja osittain henki-

löstöresurssien puutteista. Hankkeen yhtenä haasteena oli tavoittaa niitä mökkiläisiä, jotka asuvat vaki-

tuisesti toisella paikkakunnalla ja joille ei tule paikallista lehteä.  

 

 

13. Keinoja neuvonnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi 
 

Rahoituspäätökset 

 

Hankkeiden rahoituspäätökset tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta hankkeet saadaan ajoissa ja 

tehokkaasti käyntiin. Nopeasti tehtävillä päätöksillä voitaisiin myös yrittää taata jätevesineuvojien työ-

suhteiden jatkuminen. Neuvonta-aika painottuu kesään, jolloin talven ajaksi neuvojilla tulisi myös olla 

töitä. Koska työsuhteet ovat määräaikaisia, on olemassa suuri vaara, että neuvojat hakeutuvat kesken 

hankkeen muihin töihin. Heidän tilalleen voi olla vaikea löytää nopealla aikataululla uutta henkilöä, joka 

täytyy vielä perehdyttää tehtäviin. Jatkohankkeiden käynnistämistä ajatellen on helpompaa, jos samat 

neuvojat olisivat käytössä myös jatkossa.  

 

Tiedotus 

 

Hankkeesta olisi hyvä pyrkiä tiedottamaan jo muutamia kuukausia ennen kuin kiinteistökohtainen neu-

vonta aloitetaan. Mutta tiedottamista on vaikea aloittaa ennen kuin rahoituspäätöksestä on varmuutta. 

Myös jätevesineuvojien työpaikkoja on mahdotonta laittaa hakuun ennen kuin rahoitus varmistuu. 

Hankkeiden alkuvaiheessa olisi hyvä osallistua paikallisten yhdistysten kokouksiin, jotta tieto hankkeesta 

saataisiin leviämään alueella. Jollakin keinolla tulisi tavoittaa myös ne mökkiläiset, jotka asuvat toisella 

paikkakunnalla ja jotka eivät saa tietoa hankkeesta paikallisista lehdistä. Mainoksissa tarvitaan useita 

toistoja, koska ihmiset eivät välttämättä reagoi heti ensimmäiseen mainokseen.  
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Neuvontapisteet tapahtumissa 

 

Neuvontapisteiden järjestäminen tapahtumiin on hyvä keino markkinoida jätevesineuvontaa ja se ta-

voittaa myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole saaneet tietoa muuta kautta. Se on myös 

helposti lähestyttävä tapa kiinteistönomistajan kannalta, kun kiinteistönomistajan ei ole pakko tulla 

neuvontapisteelle, ellei koe sitä itse tarpeelliseksi. Tosin vastahakoisia kiinteistönomistajia ei saada näil-

lä vapaaehtoisilla neuvontamuodoilla kiinnostumaan neuvonnasta, saati tekemään uudistuksia kiinteis-

töllä. Neuvontapisteet tapahtumissa saattavat viedä paljon työaikaa, riippuen kuinka moneen tapahtu-

maan niitä järjestää ja kuinka kauan tapahtumat kestävät. Päivystäminen neuvontapisteissä voi olla 

neuvojan kannalta turhauttavaa, jollei ihmisiä käy neuvontapisteellä. Säät vaikuttavat paljolti kävijämää-

rään ja ennakkoon voi olla vaikea arvioida mihin tapahtumiin kannattaa osallistua. Saman ajan voisi ehkä 

käyttää tehokkaammin ja tehdä kiinteistökäyntejä. Tapahtumien kautta ei välttämättä saa montaa kiin-

teistökäyntiä, mutta tapahtumissa ihmisillä on aikaa keskustella ja siellä voidaan neuvoa myös niitä, jot-

ka eivät halua käyntiä tai joiden ei tarvitse uudistaa järjestelmää.  

 
Jätevesineuvonnan toteuttaminen 

 
Jätevesineuvonnan yhteydessä nousi esille, että jätevesiasioista on paljon tietoa olemassa, mutta tieto 

on kiinteistönomistajia ajatellen vaikeasti ymmärrettävää ja tietoa on vaikea etsiä. Jätevesineuvojia tar-

vitaan selventämään asioita kiinteistönomistajille.  Kiinteistölle sopivat vaihtoehdot ovat myös aina riip-

puvaisia kiinteistön sijainnista, joten pelkkä puhelin- tai sähköpostineuvonta ei ole yksinään riittävä neu-

vontamuoto. Tontilla asian hahmottaa paremmin, kuin puhelimessa. Ihmiset eivät välttämättä ole tietoi-

sia mikä järjestelmä heillä on tontilla ja ihmiset voivat puhua puhelimessa jopa väärillä termeillä. Silloin 

kiinteistön nykyisestä järjestelmästä ei välttämättä saa riittävän hyvää kuvaa. Ihmiset haluavat keskus-

tella omalle kiinteistölle soveltuvista ratkaisuista rauhassa ja kiinteistönomistajia on ehkä helpompi mo-

tivoida uudistamaan jätevesijärjestelmiä, kun neuvonnan voi tehdä tontilla ja neuvojan ja kiinteistön-

omistajan välille syntyy luottamuksellinen suhde. Kiinteistönomistajien voi olla vaikea tavoittaa jätevesi-

neuvojia, jos kiinteistökäyntejä tehdään paljon. Jätevesineuvojilla olisi tällöin hyvä olla päivystysaika 

puhelimessa.  

 

Ajankäytön kannalta olisi järkevää, jos kiinteistökäynnit pystyttäisiin tekemään alueittain. Näin vältytään 

turhilta ajokilometreiltä ja säästetään aikaa. Jätevesineuvojan kannalta on myös turhauttavaa, jos samal-

le tienpätkälle joutuu ajamaan useampaan eri kertaan. Tällöin neuvottavat alueet tulisi valita etukäteen 

ja yrittää sopia neuvontakäynnit etukäteen kiinteistönomistajien kanssa. Tällöin neuvontaa ei välttämät-
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tä ehditä tarjota koko kunnan alueella kaikille halukkaille. Osa kiinteistönomistajista pyysi neuvojan ton-

tille vain, koska palvelu oli ilmaista, vaikka kiinteistönomistaja saattoi jo etukäteen tietää mitä kiinteistön 

jätevesijärjestelmälle aikoo tehdä. Tämä tuntui jätevesineuvojista turhauttavalta. 

 

Valonian toimintamallissa oli hyvänä puolena se, että kiinteistökohtaista neuvontaa pystyttiin tarjoa-

maan kaikille ja kaikki halukkaat saivat hankkeen aikana neuvontaa. Jos neuvontaa ei kohdenneta vain 

tietyille alueille, niin silloin tiedotus on aloitettava riittävän ajoissa, jotta käyntejä saataisiin heti hank-

keen alussa riittävästi eikä jätevesineuvojille synny luppoaikaa.  

 

On erittäin tärkeää, että kunnan ympäristö- ja teknisellä puolella on aikaa perehdyttää jätevesineuvojia 

kunnan linjauksiin, määräyksiin ja neuvojille tulee saada mahdollisimman hyvät tiedot siitä, missä nykyi-

set jätevesiviemärit kulkevat ja minne kunnan verkosto laajenee. Jätevesineuvojan olisi hyvä esittäytyä 

kunnan lautakunnissa hankkeen alussa ja käydä kertomassa hankkeen tuloksista hankkeen lopussa. 

 

Jätevesihankkeiden yhdenmukaisuus 

 

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa tekevillä hankkeilla voisi olla yhtenäinen kiinteistökäynnin rapor-

tointilomake, jotta eri hankkeiden ei tarvitse tehdä omaa, kun hankkeet alkavat. Myös raportointiohjeet 

tulisi olla selkeät, eikä niissä saa olla tulkinnanvaraisuutta. Eri jätevesihankkeissa työskentelevien jäteve-

sineuvojien tulisi osata arvioida jätevesijärjestelmien nykyinen kunto yhteneväisesti, jotta tiedot ovat 

keskenään vertailukelpoiset. Jätevesihankkeet voisivat keskenään perehdyttää toisten hankkeiden työn-

tekijöitä erilaisiin toimintatapoihin ja siihen mitkä menettelytavat toimivat ja mitkä eivät. Myös tiedon-

vaihto eri hankkeiden välillä voisi olla tehokkaampaa. Olisi myös erittäin tärkeää perehdyttää sellaisia 

tahoja, jotka eivät ole ennen tehneet kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa.  

 

Kiinteistönomistajien asenteet 

 

Julkisuudessa ollut keskustelu haja-asutuksen jätevesistä on aiheuttanut sen, että hyvin moni tuntuu 

lykkäävän järjestelmän saneerausta vuoteen 2015 tai 2016. Kiinteistönomistajat eivät tunnu uskovan 

koko jätevesiasetukseen, saati jätevedenkäsittelyjärjestelmien toimivuuteen. Moni odottaa parempia 

järjestelmiä, asetuksen kumoamista ja pohtii, miten asetuksen vaatimukset voi kiertää. Neuvojilta kysyt-

tiin useaan otteeseen mitä tapahtuu, jos järjestelmä ei täytä asetuksen vaatimuksia siirtymäajan jälkeen. 
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Kiinteistönomistajien tulisi muuttaa omaa asennoitumista asiaan ja hyväksyä se tosiasia, että jäteveden-

käsittelyjärjestelmät tulee laittaa säädösten mukaisiksi määräaikaan mennessä. 

 

Kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan muuttaminen maksulliseksi ei tunnu järkevältä vaihtoehdolta, 

koska jätevesijärjestelmien uudistaminen tulee olemaan kiinteistönomistajien mielestä kallis toimenpide 

ja jos neuvonnastakin joutuu maksamaan, niin se ei välttämättä houkuttele tilaamaan neuvojaa tontille. 

Neuvonnan maksuttomuus on myös tärkeää sellaisten ihmisten kannalta, joiden taloudellinen tilanne ei 

salli rahallista panostusta neuvontaan. Heitä olisi muutenkin tärkeä päästä neuvomaan, jotta he eivät 

turhaan tee kalliita ratkaisuja heikossa taloudellisessa tilanteessa. Kiinteistönomistajat kokevat jätevesi-

järjestelmät ja jätevesijärjestelmien suunnitelmien hinnat korkeiksi ja moni saattaa toteuttaa järjestel-

män itse, eivätkä käytä siihen asiantuntevaa rakennusurakoitsijaa.  

 

Neuvonnan vaikutusten seuranta 

 

Hankkeen aikana nousi esille se, miten neuvonnan vaikutuksia tullaan seuraamaan ja siihen tulisikin eh-

kä kehittää seurantamalli. Tosin neuvonnan tulokset ovat ehkä nähtävissä vasta vuosien päästä. Kiinteis-

tönomistajat tarvitsevat edelleen tietoa jätevesienkäsittelystä ja tietoa on oltava helposti saatavilla 

myös niissä kunnissa, joissa ei ole tarjolla kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Kaikki eivät välttämättä 

ole hyödyntäneet hankkeen tarjoamaa palvelua ja tarvitsevat tietoa myöhemmin. Siksi pilottihankkeen 

kunnissa tulisi myös jatkossa olla tarjolla puolueetonta jätevesineuvontaa kaikille halukkaille. 

 

Jätevesijärjestelmien uusimiseen ryhtyminen on neuvonnan jälkeen täysin kiinteistönomistajan vastuul-

la. Hankkeessa on tehty paljon sen eteen, että kiinteistönomistajille on saatu oikeaa tietoa jätevesiasi-

oista, vaihtoehdoista ja kiinteistönomistajia on neuvottu kääntymään asiantuntevan suunnittelijan puo-

leen, jotta järjestelmiä saataisiin uusittua jo hyvissä ajoin ennen siirtymäajan loppua. Mikään ei kuiten-

kaan pakota kiinteistönomistajia tarttumaan neuvonnan jälkeen käytännön toimenpiteisiin. Nyt jäädään 

odottamaan neuvonnan todellisia tuloksia. 
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