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Yhteenveto hankkeen toimista

Hämeen haja-apu 6 oli Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) toteuttama
haja-asutusalueen jätevesineuvonnan hanke. Hanke oli jatkoa vuodesta 2013 alkaen Hä-
meessä tehdylle neuvontatyölle. Hanketta rahoitti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvontamäärärahoista. Hanke toteutet-
tiin ajalla 1.3.–30.11.2018.

Hankkeen tavoitteena oli edellisen hankevuoden tavoin pääosin aktiivisen yleisneuvonnan ja
mediatyön keinoin toteuttaa haja-asutuksen jätevesineuvontaa hankealueella. Viestintä- ja
tiedotustoimet onnistuivat hyvin ja tietoon tuli 21 lehtijuttua, jotka käsittelivät hankkeen jäteve-
sineuvontaa.

Neuvontatapahtumia toteutettiin yhteensä 23 kpl ja lähes kaikissa hankealueen kunnissa jär-
jestettiin yksi tai useampi neuvontatilaisuus. Neuvontapisteille ja yleisötilaisuuksiin osallistui yh-
teensä 484 kiinteistönomistajaa. Yhdeksän tilasuutta oli paikallisten yhdistysten, kuten järvien
suojeluyhdistysten järjestämiä kesätapahtumia ja kokouksia. Yhdeksän neuvontapistettä järjes-
tettiin kesätapahtumien yhteydessä ja viisi neuvontapistettä kesätorien tai kauppojen yhtey-
dessä.

Puhelin- ja sähköpostineuvontaa tarjottiin koko hankealueen asukkaille ja mökkiläisille. Hanke-
aikana puhelin- ja sähköpostineuvontaa annettiin 125 kiinteistönomistajalle. Lisäksi toteutettiin
tiedotuspostitus Ojajärven alueella.

Neuvontapisteillä käyneet kiinteistönomistajat pitivät puolueettoman neuvonnan saatavuutta
hyvänä ja tarpeellisena palveluna ja neuvonta oli pääosin mielekästä. Neuvonnassa korostui
selkeästi ranta-alueiden mökkiläiset. Neuvontahankkeelle esitettyjen kysymysten ja yhteyden-
ottojen perusteella kiinteistönomistajat ovat selkeästi aktivoituneet selvittämään jätevesijärjes-
telmiensä tilaa sekä uusimistarvetta. Järjestelmän saneerausta on mahdollisesti suunniteltu jo
jonkin aikaa ja taustaselvittely on melko pitkällä. Neuvonnan avulla haettiin konkretiaa lain-
säädännön vaatimuksiin ja varmistusta omiin suunnitelmiin.

Kesän kokemusten perusteella on odotettavissa, että aktivoituminen ja järjestelmien sanee-
raukset lisääntyvät siirtymäajan loppumisen lähestyessä. Neuvontaa tarvitaankin varmasti
myös ensi vuonna, kun siirtymäajan päättyminen lähestyy.
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Hämeen haja-apu 6 -hankkeen jätevesineu-
vonta loppuraportti

1. Johdanto

Haja-asutusalueen jätevesilainsäädännöstä on käyty keskustelua yli kymmenen vuotta. Myös jäteve-
sijärjestelmien kunnostamisen siirtymäaikaa on jatkettu toistamiseen. Nykyinen lainsäädäntö astui voi-
maan 3.4.2017. Vuonna 2017 uudistetussa ympäristönsuojelulaissa (527/2014) määriteltiin ennen
vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen siirtymäajaksi 31.10.2019 asti. Siirtymäaika jätevesijärjestelmien
saneeraukselle koskee erityisen herkkiä alueilta, eli ranta- ja pohjavesialueille sijoittuvia kiinteistöjä.
Muilla alueilla järjestelmän saneerauksen voi tehdä vapaalla aikataululla, mutta kuitenkin viimeistään
tiettyjen isompien remonttien yhteydessä.

Lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös jätevesijärjestelmien toimivuudesta on esitetty erilaisia nä-
kemyksiä vuosien saatossa. Asukkaille kokonaistilanne on ollut hankala. Kiinteistönomistajien on ollut
vaikea tietää, mitä omalla kiinteistöllä olisi järkevintä tehdä ja missä vaiheessa. Yli puolet vakituisten
asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmistä on aikaisempien neuvontahankkeiden perusteella kuitenkin yli
25 vuotta vanhoja. Jätevesijärjestelmän elinkaaressa se tarkoittaa, että kunnostustoimia tarvitaan pi-
kaisesti.

Lainsäädännön toistuvista muutoksista sekä jätevesijärjestelmien toimivuuden arvostelusta johtuen
kiinteistönomistajat ovat pitkälti jättäneet järjestelmän saneerauksen vielä tekemättä. Aikaisempien
neuvontahankkeiden perusteella järjestelmien uusimistarve jollakin tasolla tunnistetaan, mutta asiaa
ei ole vielä toistaiseksi lähdetty viemään eteenpäin.

Hämeen haja-apu 6 –hanke jatkoi aiemmissa hankkeissa tehtyä neuvontatyötä. Hankkeen tavoit-
teena oli pääosin aktiivisen yleisneuvonnan ja mediatyön keinoin toteuttaa haja-asutuksen jätevesi-
neuvontaa Kanta-Hämeen sekä Kärkölän ja Hollolaan kuuluvan entisen Hämeenkosken alueella. Li-
säksi tavoitteena oli tehdä kiinteistökohtaista neuvontaa resurssien puitteissa tarpeen mukaan. Puhe-
lin- ja sähköpostineuvontaa tarjottiin koko hankealueen asukkaille ja mökkiläisille. Hanke toteutettiin
yhteistyössä hankealueen kuntien kanssa.

Hanketta rahoitti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuk-
sen jätevesineuvontamäärärahoista. Hanke päättyi 30.11.2018
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2. Hankeorganisaatio

Hankkeen operatiivisesta toiminnasta vastasi ympäristöasiantuntija FM Lauri Sillantie, jonka tehtäviin
kuului hanketoimien suunnittelu ja järjestäminen, sidosryhmä- ja kuntayhteistyö, käytännön neuvon-
tatoimia sekä hankkeen raportointi. Sillantie vastasi myös samaan aikaan toteutettavan Pirkanmaan
neuvontahankkeen operatiivisesta toiminnasta.

Hankkeen osa-aikaisena hankevastaavana toimi FM Satu Heino. Hankevastaavan tehtävänä oli vas-
tata hankkeen hallinnon ja rahoituksen hoitamisesta. Hankkeen kirjanpidosta vastasi KVVY:n talous-
hallinto.

Jätevesineuvojina hankkeessa toimivat Antero Uurtamo ja Laura Silén. Neuvojat toteuttivat käytän-
nön neuvontatyötä yleis- ja kiinteistökohtaisen neuvonnan osalta. Jätevesineuvoja Antero Uurtamo
toimi myös samaan aikaan toteutettavan Pirkanmaan neuvontahankkeen neuvojana. Laura Silén
teki tapahtumaneuvontaa tuntitöinä. Hankkeen kokonaistyöaika oli yhteensä noin 6 henkilötyökuu-
kautta.

Hankkeen aikana pidettiin kaksi ohjausryhmän kokousta Hämeen ELY-keskuksen ja Päijät-Hämeessä
toimivan Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n neuvontahankkeen kanssa. Kokouksiin osallistuivat Hämeen
ELY-keskuksesta Timo Virola ja Jussi Leino, Kymijoen vesi ja ympäristö ry:stä Esa Korkeamäki, Johanna
Tuomainen, Satu Kunnas sekä Jennifer Holmberg (vain aloituskokous) ja KVVY:ltä Satu Heino ja Lauri
Sillantie.

3. Hankkeen tiedotus ja yleisneuvonta

Edellisen hankevuoden tavoin yleisneuvonnan tarve oli selkeästi kasvanut suhteessa aiempaan.
Hankkeessa yleisneuvontaa tehtiin kuntien ja paikallisten yhdistysten toiveiden sekä hankepäätöksen
mukaisesti. Mahdollisuutta neuvontaan markkinoitiin laajasti kylissä toimiville yhdistyksille. Lisäksi yh-
teistyötä tarjottiin alueella toimiville jätehuoltoyhtiöille, jätevesisuunnittelijoille ja muille yhteistyöta-
hoille. Hanke myös osallistui valtakunnalliseen jätevesiviikkoon tiedotteiden ja medianäkyvyyden
osalta.

Osana neuvontapisteiden markkinointia ja houkuttelevuutta hankkeelle teetettiin tiskiliinoja jaetta-
vaksi neuvontapisteillä ja muissa tapahtumissa. Tiskiliinan malli on esitelty liitteessä 1.

3.1 Yleisötilaisuudet ja neuvontapisteet

Hankkeen aikana toteutettiin 23 neuvontapistettä ja yleisötilaisuutta. Yhdeksän tilasuutta oli paikallis-
ten yhdistysten, kuten järvien suojeluyhdistysten järjestämiä kesätapahtumia ja kokouksia. Näistä suu-
rimmassa osassa hanke sai pitää lyhyen esityksen lainsäädännön ja jätevesijärjestelmien tilasta, jonka
jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää tarkempia kysymyksiä aiheesta.

Yhdeksän neuvontapistettä järjestettiin kesätapahtumien yhteydessä ja viisi neuvontapistettä kesä-
torien tai kauppojen yhteydessä. Lisäksi yhteen paikallisyhdistyksen kokoukseen lähetettiin hankkeen
materiaalia ja yhteystietoja jaettavaksi.
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Kesäkiertueen toteutus oli kattava ja lähes kaikissa hankealueen kunnissa järjestettiin yksi tai useampi
neuvontatilaisuus. Useilla neuvontapisteillä tehtiin yhteistyötä kuntien ja alueellisten jätehuoltoyhtiöi-
den kanssa.

Neuvontapisteillä esitetyt kysymykset olivat aikaisempia vuosia tarkempia ja tietoa haluttiin usein juuri
saneerauksen toteuttamiseen tai tarkemmin järjestelmävalintaan. Myös paikallisista määräyksistä tuli
paljon kysymyksiä. Neuvontapisteillä korostui ranta-alueille sijoittuvien kesämökkien jätevesikysymyk-
set. Neuvontapisteillä käyneet kiinteistönomistajat pitivät puolueettoman ja ajantasaisen neuvonnan
saatavuutta hyvänä ja tarpeellisena palveluna.

Kuva 3.1. Neuvontapisteillä kuntalaiset ja kesäasukkaat ovat saaneet esittää tarkempia kysymyksiä jätevesijär-
jestelmistä, paikallisista määräyksistä ja remontin toteutuksesta.

Neuvontapisteillä ja yleisötapahtumissa tavoitettiin yhteensä 484 henkilöä. Yleisötilaisuuksiin ja neu-
vontapisteille osallistui keskimäärin 21 henkilöä per tapahtuma. Kesäkiertueen neuvontatapahtumia
mainostettiin yhdistyksen nettisivuilla www.kvvy.fi/tapahtumakalenteri ja yhteistyötahojen avulla sekä
tarvittaessa maksetuilla mainoksilla paikallislehdissä. Mahdollisuutta pyytää neuvoja pitämään esitys
tai neuvontapiste markkinoitiin laajasti kylissä toimiville yhdistyksille mm. Hämeen Kylät -tiedotuskana-
van kautta. Moni suojelu- tai kyläyhdistys pyysikin neuvontaa näiden tiedotusten perusteella. Jäteve-
sineuvonnan tilanteesta kerrottiin myös KVVY:n oman tiedotuksen ja viestinnän yhteydessä. Yhteen-
veto Hämeen haja-apu 6 -hankkeen yleisneuvontatapahtumista on koottu liitteeseen 2.

3.2 Tiedotus- ja viestintä

Hanke julkaisi kuusi paikallista tiedotetta, jotka liittyivät lähinnä neuvonnan kesäkiertueeseen ja neu-
vonnan saatavuuteen alueella. Lisäksi julkaistiin kolme valmista juttuvinkkiä koko Hämeen mediat kat-
tavana jakeluna. Juttuvinkkien ja tiedotteiden pohjalta hakkeelle tuli tietoon 21 lehtijuttua, jotka kä-
sittelevät hankkeen jätevesineuvontaa. Tiedotus onnistui lehtijuttujen määrän perusteella varsin hyvin
ja suurin osa jutuista oli hyvin kirjoitettuja ja motivoivia (kuva 3.2). Laajasta tiedotejakelussa johtuen
tiedotuksen onnistumisen kokonaisvaltainen seuranta oli haastavaa ja juttuja on saatettu tehdä
enemmän jopa kuin hankkeen tietoon tuli. Myös toimialueen kunnille lähetettiin muutama tiedote
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neuvonnasta. Osa kunnista julkaisi tiedotteita nettisivuillaan. Yhteenveto hankkeen tiedotustoimista
on koottu liitteeseen 3.

Hanke tiedotti yleisneuvonnan saatavuudesta lisäksi nettisivuilla www.kvvy.fi/jatevesi. Hanke myös
julkaisi juttuja yhdistyksen Facebook-tilillä www.facebook.com/kvvyry/.

Hanke teki yhteistyötä myös paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten, järvien suojeluyhdistysten
ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Yhdistyksille tarjottiin mahdollisuutta pyytää neuvoja pitämään esi-
tys esimerkiksi vuosikokouksen yhteyteen. Paikallistoimijat tiedottivat neuvontatyöstä ja neuvonnan
saatavuudesta kylän tai yhteisön tiedotuskanavia käyttäen. Hanke myös julkaisi paikallislehdissä joi-
takin maksullisia ilmoituksia neuvontatapahtumista.

Syksyllä toteutettiin lisäksi erillinen tiedotepostitus Ojajärven ranta-asukkaille ja -mökkiläisille yhdessä
Ojajärven suojeluyhdistyksen kanssa (liite 4). Tiedotteessa muistutettiin ranta-alueiden siirtymäajan
loppumisesta sekä tarjottiin mahdollisuutta puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä tarvittaessa kiinteis-
tökäynteihin. Postitus toteutettiin Ojajärven suojeluyhdistyksen toimesta noin 100 kiinteistölle. Tiedote-
postituksen perusteella tuli joitakin puheluita sekä toteutui yhdeksän kiinteistökäyntiä.

Kuva 3.2. Esimerkkejä hankkeesta tehdyistä lehtijutuista.
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3.3 Puhelin- ja sähköpostineuvonta

Tiedotuksen ja medianäkyvyyden myötä hankkeen työntekijöille tuli hankeaikana 122 neuvontapu-
helua tai kysymystä sähköpostilla. Yhteydenotot liittyivät aikaisempaa useammin jo pitkälle suunnitel-
tuun tai aloitettuun jätevesiremonttiin. Myös lainsäädännön tulkintaan kaivattiin usein konkretiaa ja
selkeitä ohjeita. Neuvontapyyntöjen ajoittumisessa oli nähtävissä lehtijuttujen vaikutus. Paikallisleh-
dessä ilmestyneen jutun julkaisua seuraavilla viikoilla tuli alueelta neuvontapyyntöjä. Lisäksi erityisesti
loka-marraskuun vaihteessa neuvontapyyntöjä tuli paljon. Samaan aikaan useassa lehdessä oli juttua
siirtymäajan päättymisestä vuoden kuluttua.

Kiinteistökäyntien perumispuheluiden yhteydessä kolme kiinteistönomistajaa sai neuvontaa. Yh-
teensä puhelimessa tai sähköpostilla neuvottiin 125 henkilöä.

3.4 Saneerauskohteet

Neuvontahankkeen tavoitteena oli järjestää jätevesijärjestelmän uusimisen yhteyteen asennusnäytös
tai mediatapahtuma. Kertomalla saneerauksista saadaan asialle positiivista medianäkyvyyttä sekä
tiedotettua kiinteistönomistajille uusimisprosessin työvaiheista.

Potentiaalisia saneerauskohteita kartoitettiin kevään ja kesän aikana alueella toimivilta jätevesisuun-
nittelijoilta. Suunnittelijoilla oli useita laitteistojen asennuksia sovittuna alkukesälle, ja muutenkin asen-
nus- ja suunnittelutöitä kuului olevan enemmän kuin aikoihin. Näistä asennuskohteista moni kiinteis-
tönomistaja ei kuitenkaan päästänyt ulkopuolisia katsomaan asennuksia.

Hanke sai luvan osallistua kahteen Hämeen alueella toteutettuun jätevesijärjestelmän uusimiseen
(kuva 3.3), lisäksi Pirkanmaan hankealueelta toteutui yksi. Toiseen Hämeen saneerauskohteeseen
saatiin lisäksi kutsua paikallislehtiä paikalle. Saneerauskohteista tehtiin myös omat alasivut, jossa asen-
nuksen eteneminen ja järjestelmä esiteltiin lyhyesti www.kvvy.fi/saneerauskohteita.

Kuva 3.3. Janakkalassa uudeksi jätevesijärjestelmäksi asennettiin Fann Biosuodatin ja Hauholla rakennettiin
imeytyskenttä.
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4. Kiinteistökohtainen neuvonta

4.1 Toimintamalli

KVVY on tehnyt kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa vuodesta 2013 alkaen Hämeessä ja vuodesta
2010 alkaen Pirkanmaalla. Vuoden 2017 loppuun mennessä yhdistys on antanut kiinteistökohtaista
jätevesineuvontaa yli 8300 kiinteistöllä, joista yli 3500 käyntiä Hämeen kunnissa. Hämeen haja-apu 6
–hankkeessa kiinteistökohtaista neuvontaa varauduttiin tekemään alueen kiinteistönomistajilta sekä
kunnilta tulevien pyyntöjen mukaan ja resurssien salliessa.

Aiempina vuosina kiinteistökohtaista neuvontaa on tehty lähes yksinomaan ns. nuohoojamallilla, jol-
loin kunta toimittaa hankkeelle neuvottavan alueen kiinteistötiedot. Myös Hämeen haja-apu 6
–hankkeessa kunnille tarjottiin mahdollisuutta pieneen kiinteistökohtaisen neuvonnan alueeseen.
Neuvontatarjouksessa painotettiin erityisesti Hämeen Ely-keskukselta saatuja erityisen herkkien ja tihe-
ästi asutettujen alueiden aluerajauksia. Lisäksi yksittäisen kiinteistönomistajan oli mahdollisuus pyytää
neuvoja paikan päälle arvioimaan jätevesijärjestelmä tilanne.

Neuvontakäynnit ovat aina vapaaehtoisia ja vaativat kiinteistönomistajan tai tämän valtuuttaman
henkilön läsnäoloa. Nuohoojamallin tarjotuista kiinteistökäynneistä tiedotettiin kirjeellä noin kaksi viik-
koa aikaisemmin. Kiinteistönomistajan pyynnöstä tehtäviä neuvontakäyntejä pyrittiin samaan use-
ampia samalla päivälle järkevän ajankäytön kannalta.

Toteutuneen neuvontakäynnin aluksi tutustuttiin kiinteistön nykyiseen jätevesijärjestelmään. Tiedot kir-
jattiin tietojenkeruulomakkeeseen (liite 5). Kiinteistökäynnin havaintojen ja asukkaan kertoman perus-
teella nykyisen jätevesijärjestelmän riittävyys arvioitiin lainsäädännön vaatimuksiin nähden. Tämän
jälkeen ohjeistettiin miten jätevesijärjestelmän kanssa tulisi jatkossa toimia ja vastattiin asukkaiden ky-
symyksiin. Neuvontakäynnistä jätettiin kiinteistölle kirjallinen arvio (liite 6). Lisäksi jätettiin tarpeen mu-
kaan yleishyödyllisiä esitteitä ja ohjeita. Tarvittaessa annettiin myös lista alueella toimivista jätevesijär-
jestelmien suunnittelijoista ja saneeraustyön muistilista. Neuvontakäynneillä ei jaettu kaupallista ma-
teriaalia.

Johtuen kiinteistökäyntien suhteellisen pienestä määrästä edes kokoomatietoa alueen jätevesijärjes-
telmien tilasta ei luovutettu eteenpäin viranomaisille.

4.2 Toteutuneet neuvontakäynnit

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelun pyynnöstä kiinteistökohtaista neuvontaa tarjottiin
Lammin Ormajärven itärannan pohjavesi- ja ranta-alueen asukkaille. Neuvontakäyntiä tarjottiin 17
kiinteistölle, joista 9 otti neuvontakäynnin vastaan. Kiinteistöjen osoitetiedot saatiin Hämeenlinnan
kaupungilta.

Ojajärven suojeluyhdistyksen kanssa tehdyn tiedotuspostituksen perusteella varattiin 9 kiinteistökoh-
taista neuvontakäyntiä. Hankealueen asukkaiden ja mökkiläisten pyynnöstä tehtiin lisäksi 9 neuvon-
takäyntiä Lopen, Hämeenlinnan ja Hollolan Hämeenkosken alueilla. Yhteensä neuvontakäyntejä on
tehty siten 27 kpl.
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Kiinteistöistä 18 sijoittui ympäristönsuojelulain mukaiselle ranta-alueelle ja 10 luokitellulle pohjavesialu-
eelle. Kiinteistöistä kolme sijaitsi sekä pohjavesi- että ranta-alueella.

11 neuvontakäyntiä suuntautui vakituisesti asutuille kiinteistöille ja 16 vapaa-ajanasunnoille. Kiinteistö-
jen jätevesijärjestelmistä 24 kpl osoittautui neuvontakäynnillä toimimattomaksi. Loput kolme järjestel-
mää vaativat pientä kunnostamista ja täysin toimivia järjestelmiä ei ollut yhtään. Tarkempia analyy-
sejä jätevesijärjestelmien tilasta ei näin pienen neuvontakäyntimäärän perusteella ole järkevää
tehdä.

5. Kokemukset

Neuvontahankkeelle esitettyjen kysymysten ja yhteydenottojen perusteella kiinteistönomistajat ovat
selkeästi aktivoituneet selvittämään jätevesijärjestelmiensä tilaa sekä uusimistarvetta. Järjestelmän
saneerausta on mahdollisesti suunniteltu jo jonkin aikaa ja uusimistyö on ainakin taustaselvittelyn
osalta jo melko pitkällä. Neuvonnassa haettiin myös konkretiaa lainsäädännön vaatimuksiin ja var-
mistusta omiin suunnitelmiin. Myös suunnittelijoilta tulleen palautteen mukaan yhteydenotot ovat sel-
keästi lisääntyneet suhteessa aikaisempiin vuosiin. Tästä kertoo osaltaan myös muutamien asennus-
näytöskohteiden onnistuminen.

Neuvontapisteillä käyneet kiinteistönomistajat pitivät puolueettoman neuvonnan saatavuutta hy-
vänä ja tarpeellisena palveluna ja neuvonta oli pääosin mielekästä. Neuvontapisteiden kesken oli
aikaisempien vuosien tapaan suurta hajontaa kävijämäärissä. Hankkeelle teetetyt tiskiliinat houkut-
telivat ihmisiä neuvontaständille ja toimivat hyvin keskustelunavauksena jätevesiasioihin. Neuvon-
nassa korostui selkeästi ranta-alueiden mökkiläiset.

Kesän ja syksyn kokemusten perusteella on odotettavissa, että aktivoituminen ja järjestelmien sanee-
raukset lisääntyvät siirtymäajan loppumisen lähestyessä. Puhelin- ja sähköpostineuvonnassa koettiin
myös selvää nousua loka-marraskuun vaihteessa kun siirtymäaikaa oli tasan vuosi jäljellä. Neuvontaa
tarvitaankin varmasti myös ensi vuonna, kun siirtymäajan päättyminen lähestyy.
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Yhteenveto hankkeen yleisneuvontatapahtumista

Ajankohta Tilaisuuden tyyppi Kunta Tarkempi paikka Tilaisuuden nimi ja kuvaus tapahtumasta Osallistujamäärä
9.6.2018 Neuvontapiste Ypäjä Ypäjänkylän seurojentalo Avoimet kylät -Ypäjänkylä 10
10.6.2018 Neuvontapiste Kärkölä Huovilan puisto Kärkölä-päivä 12
14.6.2018 Neuvontapiste Loppi Tori Iltatori 8
16.6.2018 Yleisötilaisuus Tammela Caissaniemi Tanilanlammen Suojelu ry kokous 23
20.6.2018 Neuvontapiste Janakkala Turengin tori Turengin kesämarkkinat 6
29.6.2018 Neuvontapiste Tammela Kunnantalo Tammelan kesäasukaspäivä 25
30.6.2018 Neuvontapiste Forssa Kutomo Heinämessut 13
3.7.2018 Neuvontapiste Hämeenlinna Tori Kuukausimarkkinat 22
3.7.2018 Yleisötilaisuus Hämeenlinna Ruunumyllyn koulu Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen kokous 10
4.7.2018 Yleisötilaisuus Hausjärvi Haminankylän seurojen talo Mommilanjärven vesiensuojelujaoston kokous 26
6.7.2018 Neuvontapiste Hämeenlinna Tuulonen Tuulosen kauppakeskus 12
7.7.2018 Neuvontapiste Hämeenlinna Hauho Hauhon kesätori 37
21.7.2018 Neuvontapiste Hämeenkoski Keskusta Kosken VPK:n kesäpäivä 12
23.7.2018 Neuvontapiste Riihimäki Kirjasto Kirjaston aula 4
28.7.2018 Neuvontapiste Hattula Rimmin urheilukenttä Renkajärven kesäjuhla 12
4.8.2018 Yleisötilaisuus Loppi Lopen seurakunnan leirikeskus Kesijärven suojeluyhdistyksen kokous 26
18.8.2018 Neuvontapiste Janakkala Tervakoski Tervassa tapahtuu 10
25.8.2018 Neuvontapiste Ypäjä Keskusta Pertun päivät 14
25.8.2018 Yleisötilaisuus Janakkala Vähikkälän seurojentalo Valajärven Suojeluyhdistyksen Muikkubileet 112
1.9.2018 Neuvontapiste Kärkölä Kankahaispirtti Kärkölän maalaismarkkinat 18
1.9.2018 Yleisötilaisuus Hämeenlinna Suviranta, Hengitysliitto Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistyksen tapahtuma 35

7.9.2018 Yleisötilaisuus Loppi Räyskälän ilmailukeskus
Räyskälän kyläyhdistyksen ja Luoteis-Lopen Loma-
asukkaiden jätevesi-ilta 27

8.9.2018 Neuvontapiste Jokioinen Elonkierto Lasten maatalousnäyttely Mansikki 10
15.9.2018 Kylmä neuvontapiste Tammela Suomisten huvila Heinijärven Suojelu ry:n vuosikokous -

484
Yleisötilaisuus 7
Neuvontapiste 16
Kylmä neuvontapiste 1

24

Yleisötilaisuudet ja neuvontapisteet
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Yhteenveto hankkeen tiedotustoimista

Julkaisupäivä Jakelu Tiedotteen otsikko
17.4.2018 Hämeen mediat, kunnat, face Jätevesiviikko käynnistää neuvontakauden

29.5.2018 Keski-Häme Haja-asutusalueiden jätevesissä vielä iso urakka
5.6.2018 Hämeen mediat Jätevesineuvoille on kysyntää

8.6.2018 Hämeen kunnat Jätevesineuvontaa kesätapahtumissa
14.6.2018 Janakalan Sanomat Neuvojalta apua jätevesipulmiin

19.6.2018 Forssan Lehti Neuvojalta apua jätevesipulmiin
26.6.2018 Hämeen Sanomat Neuvojalta apua jätevesipulmiin

27.6.2018 Keski-Häme Neuvojalta apua jätevesipulmiin
17.7.2018 Aamuposti Neuvojalta apua jätevesipulmiin

18.10.2018 Hämeen mediat, kunnat, face
Vuosi aikaa kunnostaa jätevesijärjestelmät – toimiin kannattaa ryhtyä jo
talvella

Julkaisupäivä Lehti/Radio/Muu kanava Lehtijutun otsikko/Radio-ohjelma/Muu
kevät 2018 Kuivike 2018 Pesuvesien käsittelyn vaihtoehdot

17.4.2018 Etelä-Suomen Sanomat Kiinteistöjen jätevesineuvontaan myönnetään 78000 euroa
17.4.2018 Forssan lehti Jätevesineuvonta jatkuu Hämeessä
18.4.2019 Lopen Lehti Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta jatkuu Hämeessä

19.4.2018 Aamuposti Jätevesineuvonta saa jatkoa
19.4.2018 Itä-Häme Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta jatkuu

26.4.2018 Iltasanomat Jätevesilain lähestyvä aikaraja huolestuttaa
27.5.2018 Hämeen-Sanomat Jätevesiremontti kannattaa teettää ajoissa
toukokuu 2018 Ekokaari Jätevesilainsäädäntö uudistui - Mitä muutokset tarkoittavat kiinteistöillä

5.6.2018 Kansan Uutiset Jätevesineuvontaa kesätapahtumissa Pirkanmaalla ja Hämeessä
kesäkuu 2018 Keski-Häme Haja-asutusalueiden jätevesissä vielä iso urakka

21.6.2018 Janakkalan Sanomat Jätevedet oikeisiin uomiin
20.7.2018 Aamuposti Asiantuntijat jakavat jätevesineuvontaa

10.9.2018 Aamuposti Jätevesiratkaisut tehtävä pian
12.9.2018 Lopen Lehti Määräaika jätevesiasioissa lähestyy
19.9.2018 Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Jätevesillä vuosi armonaikaa

9.10.2018 Vanajavesi/HäSa Omaa mökkijärveä tai kotipihaa halutaan suojella
syksy 2018 Aquarius Haja-asutuksen jätevesineuvontaa jo kymmenen vuotta

8.11.2018 Keski-Häme
Vuosi aikaa kunnostaa jätevesijärjestelmät - toimiin kannattaa ryhtyä jo
talvella

Syksy 2018 Ympäristö ja Terveys-lehti
Jätevesisaneeraukset rannoilla vilkastumassa neuvontaa tarvitaan
edelleen

Marraskuu 2018 Ekokaari Vuosi aikaa kunnostaa jätevesijärjestelmät

Hankkeen julkaisemat tiedotteet ja juttuvinkit

Hankkeesta tehdyt jutut
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Tiedote

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | kvvy.fi

Hyvä Ojajärven suojeluyhdistyksen jäsen,

Ojajärven suojeluyhdistys ry yhdessä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n
(KVVY) kanssa tarjoaa mahdollisuutta haja-asutusalueen jätevesineuvontaan Ojajärven
alueen mökinomistajille ja asukkaille. Neuvontaa on saatavilla puhelimitse ja sähköpostilla
viikkojen 44-45 aikana arkisin klo 9-16.30 välillä.

Ojajärven suojeluyhdistys haluaa toiminnallaan säilyttää Ojajärven virkistyskäyttöarvon ja
ekologisen tilan hyvänä jatkossakin. Rantakiinteistöjen jätevesienkäsittelyn asianmukainen
hoitaminen on yksi toimi, jolla kaikki voivat tehdä oman osuutensa järven suojelun hyväksi.
Lainsäädännön puolesta rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee olla kunnossa
31.10.2019 mennessä.

Neuvonnan avulla voit tarkistaa onko kiinteistön jätevesijärjestelmät ajan tasalla vai onko
järjestelmässä mahdollista kunnostustarvetta. Neuvonnan toteuttaa KVVY:n jätevesineu-
vontahanke ja se on vapaaehtoista ja maksutonta. KVVY ei ole viranomainen ja neuvonnan
tavoite on jätevesitiedon välittäminen sekä lainsäädännön tulkinta-apu. Neuvontahanketta
rahoittaa Hämeen Ely-keskus.

Ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie puh. 050 570 9511

lauri.sillantie@kvvy.fi

Syysterveisin,

Ojajärven suojeluyhdistys ry KVVY ry
, puheenjohtaja Lauri Sillantie, ympäristöasiantuntija

puh. puh. 050 570 9511
puheenjohtaja@ojajarvensuojeluyhdistys.net        lauri.sillantie@kvvy.fi

Neuvontaa
viikoilla
44-45
arkisin

klo 9-16.30
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Kiinteistökohtainen jätevesineuvontakäynti 
 
Hanketiedot 
Neuvoja: ________________________________ 
 
Käyntipäivä:  ________________________________ 
 
Kunta:  ________________________________ 
 
Kiinteistön yhteystiedot 
Kenen kanssa juteltu: ___________________________ 
 
Katuosoite: ________________________________ 
 
Postiosoite: ________________________________ 
 
Käymäläjärjestelmän rakentamisvuosi 

 2010-luku 
 2000-luku 
 1990-luku 
 1980-luku 
 1970-luku 
 1960-luku 
 Vanhempi 
 Ei järjestelmää 
 Ei pysty arvioimaan 

 
Käytössä oleva käymäläjärjestelmä 

 Umpisäiliö 
 Pelkät saostussäiliöt 
 Saostussäiliöt + jokin muu 
 Imeyttämö 
 Maasuodattamo 
 Laitepuhdistamo  
 Sisäkuivakäymälä 
 Ulkohuussi 

 
Muista keskustella myös järjestelmän purkupaikasta 
asukkaan kanssa 
 
Tehdasvalmisteisen järjestelmän laitemerkki ja malli: 
 
_____________________________________________ 
  
Lisätiedot vessajärjestelmästä tai kuivakäymälästä esim. 

rakenteet, saneeraukset, purkujärjestelyt:  

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 
Pesuvesijärjestelmän rakentamisvuosi 

 2010-luku 
 2000-luku 
 1990-luku 
 1980-luku 
 1970-luku 
 1960-luku 
 Vanhempi 
 Sama mustien vesien kanssa 
 Ei järjestelmää 
 Ei pysty arvioimaan 

 
Käytössä oleva pesuvesijärjestelmä 

 Sama järj. vessavesien kanssa 
 Vähäiset vedet  
 Pelkät saostussäiliöt 
 Saostussäiliöt + jokin muu 
 Yksinkertainen imeytys 
 Pesuvesisuodatin 
 Imeyttämö 
 Maasuodattamo 
 Laitepuhdistamo 
 Umpisäiliö  
 Ei järjestelmää  

 
Lisätiedot pesuvesijärjestelmästä:  

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Säiliöiden tyhjennys 
Tyhjennystiheys (pelkät mustat tai mustat+harm. yhd.) 

 Käytössä kuivakäymälä 
 Ei tyhjennetä  
 Harvemmin kuin kerran vuodessa 
 1 krt/v 
 2 krt/v 
 3-5 krt/v 
 6 krt/v tai useammin  

Tyhjennyspaikka (pelkät mustat tai mustat+harm. yhd.)  
 Peltolevitys 
 Jätevedenpuhdistamo 
 Lietteen kompostointi kiinteistöllä 
 Säiliöitä ei tyhjennetä 
 Käytössä kuivakäymälä 

Tyhjennystiheys (harmaat) 
 Harmaat mustien kanssa samaan 
 Ei tyhjennetä  
 Harvemmin kuin kerran vuodessa 
 1 krt/v 
 2 krt/v 
 3-5 krt/v 
 6 krt/v tai useammin  
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Tyhjennyspaikka (pelkät harmaat)  
 Peltolevitys 
 Jätevedenpuhdistamo 
 Lietteen kompostointi kiinteistöllä 
 Säiliöitä ei tyhjennetä 
 Ei tyhjennettäviä säiliöitä 
 Harmaat mustien kanssa samaan 

 
Säiliöiden tyhjentäjä: ___________________________ 
 
Kiinnostus lietteiden käyttöön omalla pellolla 

 Ei kiinnostusta 
 Kyllä, pelto ja kalusto itsellä 
 Kyllä, pelto on, mutta ei omaa kalustoa 
 Kyllä, mutta ei omaa peltoa eikä kalustoa 

 
 
Kiinteistön perustiedot 
Etäisyys naapuriin alle 100 metriä: 

 Kyllä  Ei 
 
Täyttyykö ikävapautuksen edellytykset: 

 Kyllä          Ei    Ei selvinnyt 
           

Etäisyys rantaan alle 100 metriä:  
 Kyllä  Ei 

 
Pohjavesialueella:  

 Kyllä  Ei 
 
Erityisvaatim? ________________________________ 
 
Kiinteistön käyttötiedot 
Kiinteistön käyttötapa:  

 Vakituisesti asuttu kiinteistö 
 Vapaa-ajan asuminen 
 Kesäasuminen 
 Muu  

                    mikä ____________________________ 
 
Montako henkilöä asuu vakituisesti? __________kpl 
  
 
Talousvesi 
Talousveden lähde: 

 Rengaskaivo 
 Porakaivo 
 Lähde 
 Osuuskunta 
 Kunnan verkosto 
 Järvi 
 Tuodaan muualta 

 
Järjestelmän sijainti tontilla  
 
Kerro asukkaalle, onko järjestelmän sijainti ok  
eli kannattaako uusi järjestelmä rakentaa  
samaan paikkaan 
 
Jätevesidokumentit  
 
Varmista, että kiinteistöllä on jätevesiselvitys, 
järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ja hoitotoimet 
kirjataan käyttöpäiväkirjaan 
 

Neuvojan arvio järjestelmän toimivuudesta 
  
Sekaviemäröinti (mustat ja harmaat samaan) 

 Uusittava kokonaan 
 Kunnossa pienillä parannuksilla 
 Toimiva 
 Erillisviemäröinti 
 Järjestelmää ei voinut arvioida 

  
Erillisviemäröidyt mustat vedet 

 Uusittava kokonaan 
 Kunnossa pienillä parannuksilla 
 Toimiva 
 Ei mustia vesiä / kaikki jv:t samaan järj. 
 Järjestelmää ei voinut arvioida 

  
Erillisviemäröidyt harmaat vedet 

 Uusittava kokonaan 
 Kunnossa pienillä parannuksilla 
 Toimiva 
 Vähäiset vedet 
 Kaikki jätevedet samaan järjestelmään 
 Järjestelmää ei voinut arvioida 

 
Milloin asukas aikoo uusia järjestelmän? 

 Ei uusimistarvetta 
 Heti, akuutti uusimistarve 
 Lähivuosina 
 Myöhemmin tai ei ollenkaan 
 Hakee lykkäystä (ranta- ja pv-alueet) 
 Ikään perustuva lykkäys 

 
Neuvojan suositukset kiinteistölle 

 Maaperäkäsittely kaikille jätevesille 
 WC:n vaihto kuivakäymäläksi 
 Umpisäiliö kaikille jätevesille 
 Umpisäiliö pelkille vessavesille 
 Maaperäkäsittely pelkille pesuvesille 
 Pesuvesisuodatin 
 Laitepuhdistamo 
 Viemäriin liittyminen 

 
 Ilmanvaihdon tehostaminen 
 Hälyttimen lisääminen umpisäiliöön 
 Huoltotoimenpiteitä 

 
Lisätiedot pienistä parannustoimista: 
 
___________________________________________ 

Lisätiedot toimiva järjestelmä / muut: 
 
___________________________________________ 

 

 

Saako neuvontakäynnin tiedot tallentaa? 

 Saa tallentaa  Ei saa tallentaa  
 

Saako kiinteistökäynnin tiedot luovuttaa kunnalle? 

 Saa luovuttaa  Vain yhteenveto 

 
Lisätiedot: 
 



  

 
Arvioinnin on tehnyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry valtion rahoittamassa neuvonta-hank-
keessa. Tämä ei ole viranomaisen lausunto eikä suunnitelma uudesta järjestelmästä. 
  

+ 

 

Neuvontakäynnillä tehty arvio kiinteistön jätevesijärjestelmästä 
 

Arvion tehnyt jätevesineuvoja  
 
 

Kiinteistökäynnin päivämäärä 

 

Kiinteistön osoite  
 
 

Henkilö, jonka kanssa keskusteltu 

 

 

 
 

 

Jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain (527/2014) puhdistusvaatimuksia. 
Ennen kunnostustöiden aloittamista tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvon-
taan lupatarpeen ja kunnostustöiden laajuuden selvittämiseksi.  

□ Uusittava 31.10.2019 mennessä. □ Uusittava viimeistään luvanvaraisen re-
montin yhteydessä. 

 
 

 

Jätevesijärjestelmä vaatii pieniä kunnostustoimia: 
 

 

 

 

Jätevesijärjestelmä on arviointihetkellä rakenteellisesti kunnossa. Järjestelmää tulee 
tarkkailla ja huoltaa ohjeiden mukaan, jotta puhdistusteho pysyy yllä. Järjestelmän 
ikääntyessä tai kiinteistön käytön muuttuessa tulee järjestelmän toimivuus arvioida 
uudelleen. 

 

 

 

□ Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen eikä sitä koske ympäristönsuojelulain 
(527/2014) puhdistusvaatimukset. Vedenkäytön tai varustetason muuttuessa tulee 
nykyisen järjestelmän riittävyyttä tarkastella uudelleen. 

□ Kiinteistö on vapautettu ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimuksista ikä-
vapautukseen perustuen. 

 

Lisätiedot/ohjeet: 
 
 

 
 
 
 

 
Arvio perustuu järjestelmän pintapuoliseen tarkasteluun. Lopullinen järjestelmävalinta tehdään suunnitteluvaiheessa. 

 

Lisätietoja jätevesiasioista: 
Xx kunnan ympäristöpäällikkö xxx puh.  
Xx kunnan rakennusvalvoja xxx puh.  
Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja www.kvvy.fi/osaajia 
Viranomaistietoa jätevesistä www.ymparisto.fi/hajajatevesi 
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