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1. Hankkeen kuvaus 

1.1 Taustat 

Vuoden 2011 keväällä astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä koskeva uusi 

lainsäädäntö, jossa lievennettiin vanhan asetuksen vaatimuksia ja samalla mahdollistettiin 

poikkeuksen saaminen asetuksen vaatimuksista kiinteistön omistajan elämäntilanteen tai 

taloudellisen aseman perusteella. Lainsäädännön muutokset olivat omiaan aiheuttamaan 

hämmennystä asukkaiden keskuudessa. Uusien vaatimusten selkeyttämiseksi ympäristöministeriö 

kuulutti haettavaksi järjestöille suunnatun valtionavustuksen haja-asutuksen jätevesineuvonnan 

toteuttamiseksi pilottialueilla vuonna 2011. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, Suomen 

Omakotiliitto ry ja Suomen Kylätoiminta ry yhdistivät voimansa ja saivat avustusta neuvonnan 

pilotointiin ja toteuttamiseen Etelä-Karjalan pilottialueella Lappeenrannan seudulla. 

Valtakunnallisten järjestöjen tavoitteena oli ottaa käyttöön toimintamalli, joka voitaisiin 

pilotoinnin jälkeen ottaa käyttöön valtakunnallisesti. Pilotoinnin jälkeen Jässi -toimintamallilla on 

toteutettu neljä hanketta eri puolilla Suomea vuonna 2012. Jässi hankkeet ovat toimineet 

Lappeenrannan seudulla, Imatran seudulla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla.  

Lappeenrannan seudun Jässi -hanke on jatkoa vuoden 2011 Etelä-Karjalan neuvontapilotti 

hankkeelle. Pilottihankkeessa Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry vastasi kiinteistökohtaisen 

neuvonnan toteutuksesta. Kun valtion harkinnanvaraiset neuvonta-avustukset vuonna 2012 

avattiin koskemaan koko Suomea, haki Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry neuvonta-avustusta 

kiinteistökohtaisen neuvonnan toteuttamiseen Lappeenrannan seudulla. Kaakkois-Suomen ELY- 

keskus myönsi päätöksellään (KASELY144/01.02/2011) neuvonta-avustuksen Saimaan 

vesiensuojeluyhdistys ry:n neuvontahankkeelle ajalle 1.3.2012-15.1.2013.  Tässä raportissa 

käsitellään vuoden 2012 hankkeen tuloksia. 

1.2 Toimija 

Hankkeen toteuttajana on toiminut Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (jatkossa SVSY). Yhdistys on 

perustettu 1964 edistämään vesiensuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistys on Suomen 

vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n (jatkossa SVYL) jäsen. SVYL on ottanut aktiivisen roolin haja-

asutusalueiden jätevesiasioissa ja sen jäsenyhdistyksillä on ollut jätevesineuvontahankkeita 

käynnissä jo 2000-luvun alusta lähtien.  Myös Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry aloitti vuonna 

2011 aktiivisen toiminnan haja-asutusalueiden jätevesien asianmukaisen käsittelyn edistäjänä. 

SVSY:n vahvuutena neuvonnan toteutuksessa on hankealueen hyvä tuntemus sekä 

vesiensuojelullinen asiantuntemus. 

1.3 Tavoitteet 

Vuoden 2011 hankkeessa tavoitteena oli ottaa Lappeenrannan seudulla käyttöön neuvonta- ja 

kartoituskäyntien toimintamalli, jossa onnistuttiin erinomaisesti. Vuoden 2012 hankkeen alkaessa 

alueen asukkaat olivat tietoisia neuvonnan saatavuudesta alueella, joten hankkeen yhtenä 

tavoitteena oli vähentää Lappeenrannan seudun ympäristötoimen henkilöstölle kohdistuvia 
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neuvontapaineita. Yksi hankkeen päätavoitteista oli vakiinnuttaa jätevesineuvonnan asema 

Lappeenrannan seudulla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on vähentää jätevesistä aiheutuvia 

haitallisia vaikutuksia hankealueella. Tavoitteena on myös saada uudistamistarpeessa olevat 

jätevesijärjestelmät uusittua siirtymäajan kuluessa lisäämällä asukkaiden tietoisuutta 

jätevesiasioissa. Tavoitteisiin pyrittiin kiinteistökohtaisella neuvonnalla. Kiinteistökohtaisella 

neuvonnalla kyetään parhaiten räätälöimään neuvot neuvontakohteiden mukaan. Määrällisesti 

hankkeessa tavoiteltiin 550-600 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä. Yleisneuvonnan osalta 

pääpaino oli lehdistötiedotteissa sekä hankkeen nettisivujen kautta tapahtuvassa tiedotuksessa.  

1.4 Toiminta-alue 

Lappeenrannan seudun Jässi -hanketta on toteutettu Lappeenrannan kaupungin, Lemin, 

Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien alueilla. Hankealueella on arviolta noin 15 600 kiinteistöä, 

jotka ovat kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn varassa. Etenkin Pien-Saimaan ranta-alueilla on 

runsaasti vapaa-ajanasutusta. Hankealueella on myös herkkiä pohjavesialueita, jonne osa 

asutuksesta sijoittuu. Toiminta-alueella on kuntien yhteinen Lappeenrannan seudun 

ympäristötoimi, joka on toteuttanut mm. useita Pien-Saimaan kunnostukseen liittyviä hankkeita.  

1.5 Hankkeen suunnittelu ja seuranta 

Hankkeen suunnittelu aloitettiin rahoituspäätöksen vahvistuttua 1.3.2012. Koska alueella oli 

neuvontaa toteutettu jo vuonna 2011 Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toimesta, oli uuden 

hankkeen käynnistäminen tuttua eikä hankkeen suunnittelu vienyt runsaasti aikaa. Hankkeen 

seuraamista varten laadittiin työohjelma, jota päivitettiin hankkeen kuluessa. Hanke on toteutettu 

hankesuunnitelman ja työohjelman mukaisesti. Hankkeen toiminnan ohjaamista ja valvomista 

varten perustettiin ohjausryhmä joka kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa (20.4.2012, 

7.9.2012 ja 8.11.2012).  

Ohjausryhmään nimetyt henkilöt olivat: 

 Juha Skippari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (hankkeen valvoja) 

 Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 

 Eeva-Leena Neuvonen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 

 Raija Aura, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (PISA 2013 hanke) 

 Vesa Tiitinen, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

 Eija Europaeus, Etelä-Karjalan Martat ry (Marttojen jätevesineuvontahanke) 

 Pena Saukkonen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (hankkeen vastuullinen vetäjä) 

 Niina Tiainen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (hankevastaava) 

 

1.6 Organisaatio ja työntekijät 

Hankkeen toteutuksesta vastasi Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Hankkeeseen palkattiin neljä 

työntekijää. Hankevastaava aloitti työnsä 1.3.2012, jolloin hanke käynnistyi. Jätevesineuvojat 

aloittivat työnsä 1.6.2012. Hankkeen vastuullisena vetäjä toimi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n 

toiminnanjohtaja Pena Saukkonen. Yhteensä hankkeelle varattiin työpanosta 20,5 htkk (taulukko 

1). 
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Hankevastaavan työtehtäviin kuului: 

 neuvonnan koordinointi ja työnjohto 

 kiinteistökohtainen neuvonta 

 työstä raportointi vastuulliselle vetäjälle ja ohjausryhmälle 

 kuntayhteyksien ylläpito ja tiedonvaihto 

 neuvontamateriaalin kokoaminen, tuottaminen ja päivitys 

 osallistuminen neuvojien rekrytointiin, perehdyttämiseen ja koulutukseen 

 tiedotus ja mediaesiintyminen 

 hankkeen suunnittelu ja raportointi 

 toimimallin kehittäminen yhdessä laatuvastaavan kanssa 
 

Jätevesineuvojien työtehtäviin kuului: 

 kiinteistökohtaisen neuvontatyön suorittaminen 

 työstä raportointi hankevastaavalle 

 muut mahdolliset hankkeen edellyttämät työtehtävät 
 
 

Taulukko 1. Hankkeen työntekijät, nimikkeet ja työpanos. 

Työtehtävä/nimike Työntekijän nimi työpanos, 
henkilötyökuukautta 

Hankevastaava/Vastaava neuvoja Niina Tiainen 10,5 
Jätevesineuvoja Maria Hintsanen 4 
Jätevesineuvoja Maija Massinen 3 
Jätevesineuvoja Antti Sojamo 3,5 
 YHTEENSÄ 21 

* Hankkeen kokonaistyöpanos nousi suunnitellusta 0,5 htkk, koska Antti Sojama jatkoi työharjoittelussa hankkeessa. 

Hankevastaava oli koulutukseltaan ympäristöalan filosofian maisteri, joka työskenteli hankkeen 

vastaavana neuvojana myös pilotti-hankkeessa vuonna 2011. Jätevesineuvojista yksi työskenteli 

neuvojana myös pilotti-hankkeessa ja oli koulutukseltaan ympäristöinsinööri (AMK). Kaksi muuta 

jätevesineuvojaa olivat ympäristöinsinööriopiskelijoita ja molemmilla oli kokemusta ympäristöalan 

neuvontatyöstä.  

1.7 Laatutyö 

Hankkeen laatu varmistettiin ostamalla laatutyö Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen 

sisaryhdistykseltä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä (jatkossa LUVY). Laatuvastaavana 

toimi Minttu Peuraniemi, haja-asutusalueiden jätevesien asiantuntija. LUVY:llä on useiden vuosien 

kokemus kiinteistökohtaisesta jätevesineuvonnasta ja Jässi-hankkeiden toimintamalli perustuu 

LUVY:n kehittämään neuvonta- ja kartoituskäyntien toimintamalliin. Hankkeen uudet 

jätevesineuvojat osallistuivat Suomen ympäristökeskuksen järjestämään neuvojakoulutukseen 

Helsingissä 3.-4.5.2012. Lisäksi erityisesti kentällä tarvittavan tietotaidon varmistamiseksi 

toteutettiin laatuvastaavan toimesta kaksipäiväinen perehdytyskoulutus Lappeenrannassa 10.-

11.5.2012. 
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Hankkeen oman perehdytyskoulutuksen sisältö: 

 Lainsäädäntö 

 Käytössä olevat jätevesienkäsittelyjärjestelmät 

 Hankealueen kuntakohtaiset määräykset 

 neuvontatekniikka/toimintamalli 

 kiinteistökäyntejä kokeneen neuvojan kanssa 
 

Osana laadunvarmistusta toteutettiin laatuvastaavan toimesta neuvojien monitorointi 26.-

27.6.2012. Monitoroinnin tarkoituksena on varmistaa neuvonnan laatu kentällä. Monitorointien 

avulla mahdollistuu molemminpuolinen palautteenanto. Palautteet monitoroinneista annettiin 

neuvojille sekä suullisesti että kirjallisesti. Palautteet käytiin yhdessä neuvojien kanssa läpi. 

Monitorointien tarkoituksena on kehittää toimintaa ja saada palautetta mm. 

perehdytyskoulutuksen riittävyydestä.  

1.8 Yhteistyö  

Hankkeen toiminta perustui tiiviiseen kuntayhteistyöhön. Neuvontamateriaalien kokoaminen ja 

päivittäminen toteutettiin yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Neuvonta-alueet valittiin 

yhteistyössä seudullisen ympäristötoimen kanssa ja neuvontakohteiden yhteystiedot saatiin 

kunnilta. Hankkeen aikana kokemuksia vaihdettiin ja tulkinta-asioista keskusteltiin kunnan 

edustajien kanssa. Yhteistyö oli luontevaa ja molemminpuolista.  

Ympäri Suomea toimivien Jässi-hankkeiden välinen yhteistyö ja kokemustenvaihto oli myös tiivistä. 

Lappeenrannan seudulla toimii monia muitakin hankkeita mm. PISA 2013 ja Potkua vesihuoltoon 

hanke. Hankkeiden välisen yhteistyön avulla koordinoitiin työnjako hankkeiden välillä. PISA 2013 

hankkeen yhtenä tavoitteena on tehostaa haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä. Yhtenä 

toimenpiteenä jätevesienkäsittelyn tehostamiseksi PISA hanke tarjoaa Pien-Saimaan valuma-

alueella sijaiseville kiinteistöille jätevesijärjestelmien suunnitteluavustusta. Jässi hankkeessa 

markkinoitiin suunnitteluavustuksen mahdollisuutta Pien-Saimaan valuma-alueella. Hankkeiden 

välisellä yhteistyöllä pyritään kokonaisvaltaiseen vesiensuojelun edistämiseen. Yhteistyötä tehtiin 

myös Etelä-Karjalan Marttojen jätevesineuvontahankkeen kanssa. Marttojen hankkeessa 

keskityttiin yleisneuvontaan ja hankkeet toteuttivat kaksi neuvontapistettä kesätapahtumissa 

yhteistyössä. Jässi-hankkeen ja Etelä-Karjalan Marttojen neuvontahankkeen työnjako oli selvä ja 

hankkeiden tavoitteet tukivat toisiaan, Jässin keskittyessä kiinteistökohtaiseen neuvontaan ja 

Marttojen keskittyessä yleisneuvontaan ja tiedon jakamiseen.  

2. Kulut ja rahoitus  
Hankkeelle budjetointiin avustuspäätöksen mukaisesti yhteensä 77 000 € kulut ajalle 1.3.2012-

15.1.2013. Tästä omarahoitusosuutta oli 8 000 €, josta puolet rahoitti Saimaan 

vesiensuojeluyhdistys ry ja puolet Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Kaakkois-Suomen ELY-

keskus myönsi yhdistykselle valtion harkinnanvaraista neuvonta-avustusta 69 000 €. Toteutuneet 

kokonaiskulut olivat yhteensä 76 836 € eli 99,7 % budjetoidusta (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetin toteuma. Luvut pyöristettynä. 

 Budjetti Toteuma Toteuma, % 

Palkka- ja henkilöstökulut 51 500 52 022 100 
Matkakulut 8 750 9 678 110 
Ostopalvelut 4 600 4 500 98 
Hallinnon kustannukset 2 400 2 637 110 
Muut kulut 9 750 7 999 82 

YHTEENSÄ 77 000* 76 836 99,7 

* josta omarahoitusosuutta 8 000€.  

3. Tiedotus ja yleisneuvonta 
Vuonna 2011 Etelä-Karjalan pilottihankkeessa toteutettiin laaja yleisneuvontakampanja, jossa 

jätevesi-ilta tai neuvontapiste jalkautettiin lähes jokaiseen Lappeenrannan seudun kylään. Vuoden 

2012 hankkeessa ei koettu olevan tarvetta näin mittavalle yleisneuvonnalle, joten hankkeessa 

keskityttiin ajankohtaisista asioista tiedottamiseen ja ylläpitävään yleisneuvontaan. Hankkeella oli 

käytössään Jässi -hankkeiden yhteiset verkkosivut osoitteessa www.jatevesihanke.fi.  Hankkeen 

tapahtumista ja kiinteistökohtaisen neuvonnan aikatauluista tiedotettiin verkkosivuilla. Hanke 

julkaisi viisi lehdistötiedotetta, joiden tavoitteena oli jakaa ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa 

haja-asutuksen jätevesistä ja hankkeen etenemisestä. Tiedotuksen tarkoituksena oli tarjota 

asianmukaista tietoa jätevesistä paikallisen median käyttöön. 

Hankkeen julkaisemat tiedotteet: 

 Haja-asutuksen jätevesijärjestelmissä riittää uudistettavaa, 4.1.2013 

 Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta tavoittanut jo lähes 1000 asukasta, 12.10.2012 

 Saostuskaivoilla ei saavuteta jätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksia, 25.6.2012 

 Valtakunnallinen jätevesiviikko 7.-13.5.2012, tapahtuu myös Lappeenrannan seudulla, 

7.5.2012 

 Jässi -jätevesineuvontahankkeen toiminta-alue laajenee Etelä-Karjalassa, 3.4.2012 

Tiedotteet on julkaistu myös hankkeen nettisivulla, jossa ne ovat vapaasti edelleen käytettävissä. 

Lehdistötiedotteiden perusteella media julkaisi mm. seuraavat juttuja: 

 Jätevesiasiat retuperällä Lappeenrannan seudulla, Vartti 9.1.2013 

 Haja-asutusalueilla muhii iso jätepommi, Länsi-Saimaan sanomat 8.1.2013 

 Jätevesijärjestelmien uudistaminen laahaa, YLE Etelä-Karjala verkkouutiset 8.1.2013 

 Jässi onnistui tavoitteessaan, Vartti 14.10.2012 

 Jätevesineuvonta tavoittanut lähes tuhat asukasta Lappeenrannan seudulla, Etelä-Saimaan 

verkkolehti 14.10.2012 

 Jätevesineuvonta alkaa Taipalsaarelta, Etelä-Saimaan verkkolehti 4.5.2012 

 Jässin toiminta-alue laajenee Etelä-Karjalassa, Etelä-Saimaa 6.4.2012 

 Jässi -jätevesineuvontahankkeen toiminta-alue laajenee Etelä-Karjalassa, Ruokolahtelainen 

5.4.2012 

http://www.jatevesihanke.fi/
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 Jätevesineuvontaa saa pian yhä useammassa kunnassa, Vartti 4.4.2012 

Hankkeen viimeisen, tuloksia esittelevän, lehdistötiedotteen pohjalta Etelä-Karjalan radion uutiset 

(YLE) haastatteli hankevastaavaa jätevesiasiassa etenemiseen liittyen 8.1.2013. Lehdistö on 

osoittanut kiinnostusta jätevesineuvontaa kohtaan julkaisemalla muutamia juttuja omasta 

aloitteestaan: 

 Jätevesiremontteja lykätään yhä, Etelä-Saimaa 11.11.2012 

 Sinileville ei pidä antaa eväitä, Etelä-Saimaa 29.7.2012 

3.1 Neuvontapisteet tapahtumissa 

Hankeen neuvoja osallistui kahteen toritapahtumaan neuvontapisteellä. Neuvontapisteet 

järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Marttojen jätevesineuvontahankkeen kanssa. Hankkeessa 

varauduttiin myös osallistumaan muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin asiantuntijan 

puheenvuorolla tai järjestämään jätevesi-ilta esim. kyläyhdistyksen pyynnöstä. Pyyntöjä ei 

mahdollisuudesta huolimatta tullut lainkaan. Hankevastaava kuitenkin esitteli hankkeen toimintaa 

ja tuloksia hankeyhteistyön nimissä Suuressa Pien-Saimaa seminaarissa 23.10.2012. Taulukossa 3 

on esitetty neuvontakontaktien määrät kahdessa toritapahtumassa. 

 

Kuva 1. Hankevastaava neuvomassa huussinhoidosta Muikku ja Pottu kalamarkkinoilla Lappeenrannan 
satamatorilla 26.5.2012. 

 

Taulukko 3. Neuvontapisteet toritapahtumissa ja yksilöityjen neuvontojen määrä. 

Tapahtuma  Yksilöityjen neuvontojen lukumäärä 

Kesämarkkinat Lappeenrannan satamatorilla 
26.5.2012 

14 

Muikku ja Pottu kalamarkkinat Lappeenrannan 
satamatorilla 15.9.2012 

31 

YHTEENSÄ 45 
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3.2 Puhelin- ja sähköpostineuvonta 

Hankkeessa ei markkinoitu erityisesti puhelin- tai sähköpostineuvontaa. Neuvojien yhteystiedot 

olivat esillä hankkeen verkkosivuilla. Edellisen vuoden hankkeessa kokeiltiin puhelinneuvontaa, 

jota markkinoitiin paikallismediassa runsaasti, siitä huolimatta puheluita neuvontapuhelimeen tuli 

erittäin vähän. Vuoden 2012 hankkeessa puhelinneuvontaa annettiinkin vain 10 asukkaalle 

valittujen neuvonta-alueiden ulkopuolelta. Sähköpostitsekin neuvottiin vain kolmea asukasta.  

Neuvonta-alueiden ulkopuolelta tulleet puhelin- ja sähköpostineuvonnoissa neuvontaa annettiin 

pääsääntöisesti asetuksen vaatimuksiin sekä kiinteistölle sopivan järjestelmän valintaan liittyvissä 

asioissa.  

4. Kiinteistökohtainen neuvonta 

4.1 Toimintamalli 

Kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien toimintamalli perustui LUVY:n kehittämään neuvonta- ja 

kartoituskäyntien toimintamalliin, jota testattiin Etelä-Karjalan neuvontapilotissa hyvin tuloksin 

vuonna 2011. Toimintamallin avulla voidaan neuvonnan yhteydessä myös kerätä tehokkaasti 

tietoa neuvonta-alueiden jätevesienkäsittelyn tilasta. Toimintamallin tarkoituksena on käydä 

systemaattisesti läpi kaikki valittujen alueiden kiinteistöt. Tällaisella toimintamallilla kyetään 

vähentämään matkustamisesta aiheutuvia kuluja, helpotetaan työn hallintaa sekä saadaan 

koottua alueittaisia tarkasteluita jätevesienkäsittelyn tilasta. Toimintamallia on verrattu 

nuohoojatekniikkaan: asukkaille lähetetään kirje, jossa ehdotetaan neuvontakäynnin ajankohtaa 

(liite 1). Kiinteistökäynti on asukkaalle vapaaehtoinen ja asukkaalla on mahdollisuus perua tai 

siirtää neuvontakäynti itselleen sopivaan ajankohtaan.  

Neuvonta-alueet, joissa neuvontaa tarjottiin, valittiin yhteistyössä Lappeenrannan seudun 

ympäristötoimen kanssa. Rajallisista resursseista johtuen, neuvonta kohdistettiin erityisesti 

herkille alueille kuten ranta- ja pohjavesialueilla. Yhteistyötä kunnan kanssa tehtiin myös 

kiinteistöjen osoitetietojen hankkimisessa. Hanke puolestaan toimitti kunnan käyttöön 

neuvontakäynneillä kerätyt kartoitustiedot niiden kiinteistöjen osalta, joiden omistajat ovat 

antaneet luvan tietojen luovutukseen kunnalle. Yhteistyö kunnan kanssa on selkeästi molempia 

osapuolia hyödyttävää. Hankevastaava laati myös yhteenvetoraportit jokaisen kunnan alueella 

tehdyistä neuvontakäynneistä. Kuvassa 2 on esitetty hankkeen vaiheet. 
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Tietojen tallennut ja raportointi 
tallennus excell-tiedostoon ja lomakkeiden arkistointi raportointi kunnille 

Kiinteistökäynti 
neuvonta kartoitus  

Tiedotus neuvonnasta 
asukkaille henkilökohtainen kirje tiedotus hankkeen nettisivuilla tiedote paikallislehdistölle 

Reittien suunnittelu 
kiinteistötiedot kunnilta hanke suunnittelee reitit 

Neuvonta-alueiden valinta 
resurssien rajoissa vesiensuojelullinen näkökulma 

Neuvonnan resurssit 
avustuspäätöksen mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Vuokaavio neuvontakäyntien toimintamallin vaiheista. 

Neuvonta- ja kartoituskäynnit suoritettiin toimintamallin mukaisesti räätälöiden ohjeet kuitenkin 

kiinteistön tarpeiden mukaan. Neuvontakäynnit suoritettiin noudattaen jätevesineuvonnan 

yleissuunnitelman ohjeita. Kiinteistökäynneillä käytettävät kartoitus- ja arviolomake on esitetty 

liitteessä 1. 

Kiinteistökäynnin vaiheet: 

1. Kiinteistön jätevesien muodostuminen ja käsittely kartoittaminen kartoituslomakkeen 

mukaisesti. 

2. Kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän vertaaminen lainsäädännön vaatimuksiin 

(valtakunnalliset/paikalliset määräykset). 

3. Tehdään johtopäätös nykyisen jätevesijärjestelmän käyttökelpoisuudesta ja 

uudistamistarpeesta. 

4. Neuvotaan lainsäädännön vaatimuksista, uudistamistarpeesta, järjestelmän uusimisen 

etenemistavasta ja huoltotoimenpiteistä tapauskohtaisesti. 

5. Annetaan kiinteistöomistajalle kirjallinen arvio uudistamistarpeesta sekä räätälöity 

neuvontapaketti.  

 

4.2 Neuvontamateriaali 

Neuvontamateriaalina käytettiin Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n 

neuvontamateriaaleja erityisesti Opas jätevesien maailmaan -verkkosivuja sekä Jätevesiopas -

esitettä. Lisäksi otettiin käyttöön pilottihankkeessa laadittu Kesämökin jätevesiopas. 

Tukimateriaalina käytettiin myös ympäristöhallinnon tuottamaa neuvontamateriaalia. Vuoden 

2011 pilottihankkeessa valmisteltiin aluekohtaiset neuvontamateriaalit LUVY:n ohjeistuksen 
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mukaan, jotka vuoden 2012 hankkeessa päivitettiin. Neuvontakäynneillä käytössä olleet 

kartoituslomakkeet, arviolomakkeet ja saatekirjeet myös päivitettiin hankkeen alussa. 

Jässi -hankkeen kiinteistökäynneillä käytetty neuvontamateriaali: 

 Jätevesiopas (SVYL) 

 Jätevesijärjestelmän selvityslomake (SVYL) 

 Kesämökin jätevesiopas (SVYL, OKL, SYTY) 

 Järjestelmien yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet (SVYL) 

 Toimenpidepäiväkirjamalli (LUVY) 

 Kuntakohtainen etenemisohje yhteystietoineen uudistamistarpeessa oleville kohteille 

(Jässi) 

 Lista Etelä-Karjalan alueella toimivista jätevesisuunnittelijoista (Lappeenrannan seudun 

ympäristötoimi) 

 Kuntakohtainen lista jätevesiurakoitsijoiden yhteystiedoista (Lappeenrannan seudun 

ympäristötoimi) 

Tarvittaessa kiinteistölle on myös annettu ohjeita joko suullisesti tai kirjallisesti ulkohuussin 

kunnostamisesta, yksinkertaisen maaperäkäsittelyn rakentamisesta, lietteiden käsittelystä, 

kunnallisista määräyksistä, vesiosuuskunnista ja sekä kustannuksista. 

4.3 Neuvontakohteiden lyhyt kuvaus 

Keskeinen lähtökohta neuvonta-alueiden valinnalle oli Pien-Saimaan tila. Neuvontaa toteutettiin jo 

vuonna 2011 Pien-Saimaan valuma-alueella. Muiden kuntien alueelta Saimaan 

vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntija ehdotti herkkiä alueita, joissa neuvonnalla olisi 

vesiensuojelullisia vaikutuksia. Alueiden valinnasta keskusteltiin Lappeenrannan seudun 

ympäristötoimen kanssa, jonka jälkeen valitut alueet hyväksytettiin Kaakkois-Suomen ELY-

keskuksella. Taulukossa 4 on lueteltu neuvonta-alueet, alueiden erityispiirteet, tarjottujen 

kiinteistökäyntien ja toteutuneiden käyntien määrä. Neuvonta-alueiden sijoittuminen 

hankealueelle on esitetty liitteenä 2 olevan tilannekatsauksen kuvassa 1. 
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Taulukko 4. Neuvonta-alueet, kiinteistöt, joille neuvontaa tarjottiin ja toteutuneiden kiinteistökäyntien 

määrä. 

Kunta Kohdealue Alueen erityispiirteet Kiinteistöjä, joille 
neuvontaa tarjottiin 

Toteutuneet 
kiinteistökäynnit 

Taipalsaari Kirkkosaari Pien-Saimaan valuma-
alue, ranta-alueita 

316 212 

 Ahokkala-Paakkola Pien-Saimaan valuma-
alue, ranta- ja 
pohjavesialuetta 

98 58 

 Mielakansaari ja ranta-
alueet Kelloselän ja 
Koneenselän valuma-
alueella 

Pien-Saimaan valuma-
aluetta 

56 24 

Savitaipale Kivijärven 
Kuuksenenselän 
valuma-alue 

Osittain ranta-aluetta, 
alueella meneillään 
Kuuksenenselän 
kunnostuksen 
esiselvityshanke 

145 87 

Lemi Kivijärven 
Kuuksenenselän 
valuma-alue 

Osittain ranta-aluetta, 
alueella meneillään 
Kuuksenenselän 
kunnostuksen 
esiselvityshanke 

203 121 

 Kelloselän ja 
Koneenselän valuma-
alueet 

Pien-Saimaan valuma-
aluetta, osittain ranta-
aluetta 

65 38 

Lappeenranta Ylämaa Vilajoen valuma-
aluetta, ranta- ja 
pohjavesialueita 

147 70 

 Tapavainola Alueelle suunnitteilla 
kaupungin 
viemäriverkostoon 
liittyminen 

13 9 

YHTEENSÄ 1043 619 

 

5. Kiinteistökohtaisen neuvonnan tulokset 
Neuvontaa tarjottiin yhteensä 1043 kiinteistönomistajalle. Neuvontakäynti toteutui 

kokonaisuudessaan 619 kiinteistöllä eli 59 % kohdealueiden kiinteistöistä. Tavoite 550-600 

kiinteistökohtaisesta neuvontakäynnistä toteutui. 26 % kohdealueiden kiinteistönomistajista perui 

neuvontakäynnin. Suurin osa käynnin peruneista perusteli perumisen kiinteistön vähäisellä 

käytöllä tai vähäisellä jätevesimäärällä. Muita perumisen syitä olivat: järjestelmä uusittu, 

asukkaalla riittävästi tietoa jätevesiasioista tai ei aikaa kiinteistökäynnille. Osalle peruneista 

neuvonta suoritettiin puhelimessa. 9 % kiinteistönomistajista ei tavoitettu kiinteistöltä 

ehdotettuna aikana. Asumattomia kiinteistöjä oli 4 % kohdealueiden kiinteistöistä.  

Hankkeessa ei markkinoitu neuvontakäyntejä kohdealueiden ulkopuolelle. Pyyntöjä 

kiinteistökohtaisesta neuvonnasta tuli hyvin vähän ja nämä käynnit pyrittiin aikataulujen salliessa 

toteuttamaan. Osa pyynnöistä havaittiin koskevan suunnittelua ja nämä kiinteistöomistajat 

ohjattiin ottamaan yhteyttä jätevesisuunnittelijaan. Yhteensä näitä ns. ylimääräisiä 

neuvontakäyntejä tehtiin kahdeksalle kiinteistölle. Erikseen pyydetyt neuvontakäynnit suoritettiin 
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samalla toimintamallilla kuin kohdealueiden neuvontakäynnit. Valittujen kohdealueiden 

ulkopuolisten neuvontakäyntien ennakkovalmistelut työllistivät neuvojia normaalia enemmän. 

Jokaisen kohteen kohdalla tuli erikseen selvittää kiinteistön sijainti, alueen erityispiirteet sekä 

määräykset. Kiinteistökäynteihin myös kului usein enemmän aikaa ajomatkan ollessa suuri yhtä 

neuvontakohdetta kohden.  

5.1 Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien taso 

Neuvonnan saaneista kiinteistöistä 49 % oli vakituisesti asuttuja ja 51 % vapaa-ajanasuntoja. 38 % 

kaikista neuvontakohteista muodostui vain vähäisiä jätevesimääriä. 27 % vapaa-ajanasutuksesta ja 

98 % vakituisesti asutuista kiinteistöistä kuului asetuksen puhdistusvaatimuksen piiriin. 

Puhdistusvaatimuksen piiriin kuuluvista kiinteistöistä 66 % jätevesijärjestelmä oli akuutin 

uudistamisen tarpeessa, eli järjestelmä on uusittava 15.3.2016 mennessä. 18 %:lla 

neuvontakohteista jätevesijärjestelmä oli nykyisellään kunnossa ja 18%:lla riitti järjestelmän 

toimivuuden seuranta tai pienet korjaustoimenpiteet. (Kuva 3) 

 

Kuva 3. Asetuksen puhdistusvaatimuksen piirissä olevien neuvontakohteiden jätevesijärjestelmien 

uudistamistarve. 

Neuvontakohteiden kotitalouksien koko vaihteli 1-13 asukkaan välillä, keskimäärin asukkaita oli 

2,2. Yleisin varuste neuvontakohteissa oli WC, joka löytyi 54 % kiinteistöistä. Suihkuja oli 48 % 

neuvontakohteista. Yksiputkiviemäröinti oli käytössä 320 neuvontakohteessa ja erillisviemäröinti 

46 kohteessa. Kiinteistönomistajista vain 4 % arvio kiinteistön varustelutasoa lisättävän seuraavan 

viiden vuoden aikana. Neuvontakäynneillä kartoitettujen jätevesijärjestelmien skaala oli hyvin 

laaja (Kuva 4). Kuvassa 5 on esitetty kohdealueilla esiintyneiden jätevesijärjestelmien 

jakaantuminen.  

 

  

 

 

Kuva 4. Esimerkkejä kiinteistöillä käyttössä olevista eritasoisista jätevesijärjestelmistä. 

66 % 

16 % 

18 % Akuutti uudistamistarve

Järjestelmää vaatii kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa
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Kuva 5. Neuvonta-alueella käytössä olevat jätevesienkäsittelyjärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä 

suuremman jätevesimäärän kiinteistöillä (vapaa-ajan asutus sekä vakituinen asutus). Muihin 

järjestelmiin, joita esiintyi alle 4 % kohteista kuuluu mm. maasuodattamo kaikille jätevesille, 

kuivakäymälä yhdistettynä harmaan veden erilaisiin käsittelyjärjestelmiin. 

Raportin liitteenä 2 on esitetty tilannekatsaus jätevesienkäsittelyn tilasta Lappeenrannan seudulla. 

Tilannekatsaus sisältää yksityiskohtaisemman kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien tulosten 

tarkastelun. Katsauksen tarkoituksena on toimia työkaluna suunniteltaessa jatkotoimia 

hankealueella. 

5.2 Annetut toimenpide-ehdotukset 

Kiinteistökäynneillä annettiin asukkaille toimenpide-ehdotuksia oman jätevesijärjestelmän 

parantamiseksi tapauskohtaisesti. Jokaista kiinteistöomistajaa kehotettiin perehtymään omaan 

järjestelmäänsä ja tekemään jätevesiselvitys sen puuttuessa. Myös huoltotoimenpiteistä ja 

toimenpiteiden kirjaamisesta ohjeistettiin. Uudistamistarpeessa olevilla kohteilla neuvottiin 

asukasta ottamaan yhteyttä jätevesisuunnittelijaan ja ohjeistettiin toimenpidelupaprosessista. 

Suunnittelijoiden ja jätevesiurakoitsijoiden yhteystiedot jätettiin asukkaalle tiedoksi. Neuvojat 

eivät ottaneet kantaa valittavaan jätevesijärjestelmään, mutta asukkaille esiteltiin hänen 

kiinteistöllään mahdolliset käsittelyjärjestelmät. Asukkaille pyrittiin esittelemään 

järjestelmävaihtoehtoja mahdollisimman laajasti. Vaihtoehtojen pois rajaamiseen vaikuttavista 

määräyksistä keskusteltiin asukkaan kanssa. Valtaosassa neuvontakohteista oli käytössä 

yksiputkiviemäröinti ja tämän on luonnollisesti vaikuttanut annettuihin järjestelmävaihtoehtoihin. 

Lappeenrannan seudulla on useissa kunnissa myös voimassa ympäristönsuojelumääräykset, joiden 

mukaan jätevesien imeyttäminen pohjavesialueilla on kielletty ja yksiputkiviemäröidyissä 

kohteissa jätevedet on tällöin johdettava umpisäiliöön. Kuvassa 6 on esitetty neuvojien 

ehdottamat järjestelmät uudistamistarpeessa olevilla neuvontakohteilla. 

47 % 

6 % 

3 % 

6 % 3 % 

19 % 

3 % 

5 % 
8 % 

Saostussäiliö mustille ja harmaille
jätevesille

Umpisäiliö + maahanimeytys

Umpisäiliö + saostussäiliö

Umpisäiliö kaikille jätevesille

umpisäiliö + yksinkertainen
maaperäkäsittely

Maahanimeytys kaikille jätevesille

Laitepuhdistamo kaikille jätevesille

Yksinkertainen maaperäkäsittely
harmaille jätevesille

Muut
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Kuva 6. Neuvojien ehdottamat käsittelyjärjestelmät uudistamistarpeessa olevilla neuvontakohteilla. 

5.3 Työajan jakautuminen työtehtävittäin 

Hankkeessa varattiin 20,5 henkilötyökuukauden panos ajalle 1.3.2012-15.2013. Antti Sojamo jatkoi 

kuitenkin harjoittelijana hankkeessa työsuhteen jälkeen 0,5kk, joten kokonaistyöpanos oli 21 htkk. 

Neuvontaa annettiin aikavälillä 2.5.-3.10.2012. Hankkeen valmisteluun, hallinnointiin, neuvonnan 

suunnitteluun ja tiedottamiseen kului hankkeen koko työajasta 38 %. Hankkeen valmisteluun 

kuului mm. neuvontamateriaalin päivittäminen, neuvonta-alueiden valinta ja kuntayhteyksin 

ylläpito. Neuvonnan suunnitteluun lukeutui mm. neuvontapakettien valmistelu, 

reittisuunnitelmien tekeminen ja kirjeiden lähettäminen. 23 % hankkeen kokonaistyöajasta 

käytettiin kiinteistökohtaisiin neuvontakäynteihin. Neuvontakäyntien kesto vaihteli 0,5-1,5h. 

Käynnin kestoon vaikutti mm. kiinteistöllä olevien jätevesijärjestelmien määrä ja kunto. Neuvojilla 

oli viikossa neljä kenttäpäivää ja yksi toimistopäivä, jolloin valmisteltiin seuraavan viikon käynnit ja 

tallennettiin neuvontakäyntien tiedot. Hankevastaava oli toimistolla kaksi päivää viikossa hoitaen 

hankkeen hallinnollisia tehtäviä. (Kuva 7) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kokonaistyöajan jakautuminen merkittävimpien työtehtävien kesken. 

umpisäiliö/mustat jätevedet

umpisäiliö/harmaat jätevedet

Maapuhdistamo, jonka tyypin
suunnittelilja valitsee

Imeytyskenttä/ mustat ja/tai harmaat

Maasuodattamo/mustat ja/tai harmaat

Harmaavesisuodatin

laitepuhdistamo

Liittyminen viemäriverkostoon

38% 

23% 

10% 

28% 

2% 
Hankkeen valmistelu, hallinnointi,
neuvonnan suunnittelu ja
tiedottaminen

Neuvonta

Matkat

Tietojen tallennus ja raportointi
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5.4 Tuloksellisuus 

Hankkeen tuloksellisuus on laskettu Suomen Ympäristökeskuksen laskentakaavalla, jossa x on 

yleisneuvonnalla tavoitetut henkilöt, y on yksilöllisellä neuvonnalla ja z on kiinteistökohtaisella 

neuvonnalla tavoitetut henkilöt. 

 

             
                      

(     )  (     )  ( )
 

 

Hankkeessa annettiin kiinteistökohtaista neuvontaa 619 kiinteistöllä. Yksilöllistä neuvontaa 

annettiin toritapahtumissa 45 henkilölle ja yleisneuvontaa (puhelin- ja sähköpostineuvonta) 13 

henkilölle. Sijoittamalla nämä arvot vertailuluvun laskentakaavaan saadaan hankkeen 

tuloksellisuutta kuvaavaksi vertailuluvuksi 120,6. 

 

             
      

(      )  (      )  (   )
       

 

Etelä-Karjalassa vuonna 2011 toteutetussa pilottihankkeessa vertailuluku oli 303,6. Tällöin 

hankkeessa tehtiin myös kattavaa yleisneuvontaa. Pieni vertailuluku kertoo Jässi-hankkeen 

toimintamallilla toteuttavan kiinteistökohtaisen neuvonnan kustannustehokkuudesta. 

6. Palaute neuvonnasta  
Neuvonnan saaneilta kiinteistönomistajilta pyydettiin palautetta neuvontatyön ja toimintamallin 

kehittämiseksi. Palautetta saatiin kiinteistökäynneillä myös suoraan asukkailta. Palautetta 

pyydettiin yhteensä 200 neuvonnan saaneelta kiinteistönomistajalta ja palautekyselyyn vastasi 35 

% kyselyn saaneista. Kysely on esitetty liitteessä 3. Kyselyssä keskityttiin selvittämään asukkaiden 

tyytyväisyyttä neuvontakäyntiin ja saamiinsa ohjeisiin. Palaute oli kokonaisuudessaan hyvin 

positiivista. 83 % vastaajista arvio neuvontakäynnin sujuneen hyvin, 45 % olivat tyytyväisiä 

neuvontakäynnin jälkeen ja 38 % vastaajista koki saaneensa tarvitsemaan tietoa. 

Yksityiskohtaisemmat tulokset palautekyselystä on esitetty liitteessä 4. 

Hanke on pyytänyt palautetta toiminnastaan myös alueen kuntien rakennus- ja 

ympäristövalvonnan henkilöstöltä. Kunnille suunnattu palautekyselyn toteuttaminen aivan 

hankkeen päättyessä aiheutti sen, ettei kyselyn tuloksia ole esitetty tässä raportissa.  

Hankkeen edustaja osallistui Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n järjestämään 

neuvojakonferenssiin 1.-2.11.2012, jonne kutsuttiin Jässi-hankkeiden neuvojat. Konferenssissa 
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pyrittiin kokemusten vaihdon kautta kehittää Jässi -hankkeissa käytössä olevaa toimintamallia 

hankkeiden laatuvastaavan johdolla.  

7. Johtopäätökset 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Jässi -hanke on toteutettu yhteistyössä hankealueen kuntien 

kanssa. Yhteistyö kuntien kanssa on ollut luontevaa ja molemmat osapuolet ovat hyötyneet 

yhteistyöstä. Vuoden 2012 hanke on ollut jatkoa vuonna 2011 aloitetulle neuvontatyölle 

Lappeenrannan seudulla ja hankkeen käynnistäminen keväällä sujui jouhevasti tutun 

toimintamallin ja toimivan yhteistyön johdosta. Hankkeen alkaessa jo maaliskuussa jäi neuvonnan 

valmisteluun riittävästi aikaa ja kentällä tapahtuva neuvonta saatiin käyntiin tehokkaasti heti 

neuvojien aloittaessa työt.  

Toimivasta yhteistyöstä kuntien kanssa johtuen sai hanke käyttöönsä kiinteistötiedot 

hankealueilta erinomaisesti. Kiinteistötietojen keruuta helpotti kuntien työntekijöillekin vuodesta 

2011 tuttu toimintatapa. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen jätevesilausuntoja ja -

tarkastuksia tekevä henkilöstö on antanut hankkeen neuvojille pyydettäessä myös tulkinta apua 

kuntien ympäristösuojelumääräysten osalta. Mahdollisissa tulevissa hankkeissa kuntien 

rakennusvalvontaviranomaisten kanssa tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Kaikissa kunnissa 

toimenpideluvan jätevesijärjestelmän uusimiseen myöntää kunnan rakennusvalvonta. Erityisesti 

toimenpidelupaprosessiin liittyvissä kysymyksissä tiivis ja toimiva yhteistyö myös 

rakennusvalvontaviranomaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Neuvonta-alueista ja 

aikatauluista tulisi jatkossa tiedottaa myös kuntien nettisivuilla. Tavoitteena olisi, että 

Lappeenrannan seudulla asukkaat tiedostaisivat neuvontahankkeen ja kuntien välisen yhteistyön 

ja luottamus neuvojien antamiin neuvoihin lisääntyisi. Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on 

onnistunut vakiinnuttamaan asemansa jätevesienkäsittelyn asiantuntijana hankealueella.  

Toteutettujen hankkeiden perusteella on havaittu, että ympäristöalan opiskelijoilla on riittävät 

valmiudet toteuttaa neuvontaa. Neuvonnan oppii vain tekemällä ja näkemällä erilaisia tilanteita 

kiinteistöillä. Hankkeen neuvojat kokivat perehdytyskoulutuksen hyödylliseksi ja riittäväksi. 

Erityisesti neuvojat kertoivat saaneensa vinkkejä omaan neuvontaansa kokeneemman neuvojan 

kanssa yhdessä tehdyillä kiinteistökäynneillä. Toimintamalliin kuuluvan neuvojien monitoroinnin 

merkitys neuvojien ammatilliselle kehitykselle oli suuri. Kaikki neuvojat kokivat, että 

laatuvastaavan tekemän monitoroinnin aikana heille syntyi varmuus omasta osaamisestaan ja he 

saivat hyödyllisiä kehittämisideoita kiinteistökäyntien suorittamiseen. Vuonna 2012 Jässi -

toimintamallilla toteutettiin neljä hanketta eri puolella Suomea. Suurin hyöty samalla 

toimintamallilla toteuttavissa hankkeissa on yhteistyöverkosto, jossa neuvojat voivat vaihtaa 

kokemuksiaan. Neuvojalla on aina puhelinsoiton päässä henkilö 

(hankevastaava/laatuvastaava/toinen neuvoja), joka vastaa nopeastikin hankaliin kysymyksiin.  

Vuoden 2011 pilottihankkeen johtopäätösten perusteella hankealueella keskityttiin 

täysipainoisesti kiinteistökohtaiseen neuvontaa ja hyvin toteutetun yleisneuvontakampanjan 

jälkeen ylläpitävään yleisneuvontaan tiedottamisen keinoin. Kiinteistökohtaista neuvontaa voidaan 
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pitää paikan päällä tehtyjen havaintojen ja henkilökohtaisen kontaktin perusteella 

vaikuttavuudeltaan hyvänä neuvonnan muotona. Tässä jatkohankkeessakin kiinteistökohtainen 

neuvonta onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja toimivan toimintamallin ansiosta neuvonta saatiin 

kustannustehokkaaksi. Vaikka toimintamallilla tavoitetaan myös ne asukkaat, joilla 

jätevesijärjestelmä vastaa jo asetuksen vaatimuksia, koettiin nämäkin neuvontakäynnit 

tarpeellisiksi. Käynneillä saatiin mahdollisuus neuvoa asukkaita jätevesijärjestelmän oikeaoppisen 

käytön ja huollon merkityksestä järjestelmän toimivuudelle. Myös vähäisen jätevesimäärän 

kohteilla neuvonta koettiin tärkeänä. Asukkaille jaettiin käynneillä tietoa mm. varustelutason 

lisäämisen vaikutuksista jätevesijärjestelmän vaatimuksiin.  

Lappeenrannan seudulla on kahden vuoden aikana annettu onnistuneet jätevesineuvontaa ja 

asukkaiden tietoisuus jätevesimääräyksistä on lisääntynyt. Myös paikallinen media on ottanut 

neuvontahankkeen huomioon ja julkaisseet luotettavaan sekä ajantasaiseen tietoon perustuvia 

juttuja. Tiedottamisella kyetään edelleen vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin jätevesiasiassa. Kahden 

vuoden aikana alueella on annettu jätevesineuvontaa noin tuhannella kiinteistöllä. Lappeenrannan 

seudulla olevista arviolta 15 600 haja-asutusalueen kiinteistöistä vasta murto-osa on saanut 

neuvontaa. Osa näistä kiinteistöistä sijaitsee herkillä alueilla. Jotta näiden kiinteistöjen 

jätevesijärjestelmät saadaan uudistettua siirtymäajan kuluessa, tarvitaan seudulla edelleen 

laadukasta jätevesineuvontaa.  
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Tunnistenumero:  
________/__/__ 

KIINTEISTÖN TIEDOT 

KIINTEISTÖN LUVAT, lupanro  KIINTEISTÖN SIJAINTI 

 RAVA    Pohjavesialueella  I  II  III 

 TESU   Ranta-alueella, etäisyys rantaan  _________ m 

 YS   Taajaan rakennetulla alueella 

 VL   Potentiaalisella vesiosuuskunta-alueella 

 Muu, mikä? 
 

  Muu, mikä? 

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ  

 Ympärivuotinen asuminen  Vapaa-ajan asuminen, käyttö ________vrk/kk 

 Kesäasuminen, käyttö __________kk/vuosi  Erillinen sauna   Vähäinen vesimäärä* 

 Ulkokäymälä (kunto: hyvä/huono)  Muu rakennus, mikä? Käyttötarkoitus: 
 

Asuinrakennuksen huoneistoala ___________m2 (mitattu/arvioitu) Asukkaita, _____ kpl 
 

VEDENHANKINTA  

 Vesijohto  Kunnan  Vesiosuuskunnan 

 Porakaivo  Rengaskaivo 

 Järvi  Muu 

 Yhteinen kaivo  Kantovesi 
 

 Vesimittari käytössä Arvioitu veden käyttö _________ l/hlö/vrk (m3/vuosi) 

 Arvioitu etäisyys talousvesikaivolta nykyiseen käsittelyjärjestelmään:  _____ m 
 

VARUSTELU  

 WC  DT: 

 Tiskikone  Kompostoiva  Erotteleva 

 Pyykkikone  Muu, mikä? 

 Suihku  Muu, mikä? 

 Sauna  Käytetään fosfaatittomia pesuaineita 

 Lämminvesivaraaja (täytetään vähäisen jätevesimäärän rajatapauksissa), tilavuus ___________litraa 

 Seuraavan 5 vuoden aikana on odotettavissa muutoksia varustelutasossa 
* Täytä myös kohta yksinkertainen maaperäkäsittely, tai muu käsittelyyn liittyvä kohta. Jos muuta kuin vähäinen vesimäärä, täytä oma lomake. 
  

TIEDON KERÄYS 
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus   PVM 

Kiinteistönomistaja/edustaja: 

 
Nimi ja allekirjoitus 

 Neuvontakäynnillä kerätyt tiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojelutoimen käyttöön 

Kiinteistörekisteritunnus 
 

Jätevesijärjestelmän sijainti, koordinaatisto/projektio 

 YKJ  KKJ2  EUREF 

Katuosoite 
 

P I 

Postinumero- ja toimipaikka 
 

Tontin pinta-ala 
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Tunnistenumero:  
________/__/__ 

VIEMÄRÖINTI  

 1-putkiviemäröinti  2-putkiviemäröinti 

 WC:n erillisviemäröinnin mahdollisuus   Kyllä  Ei  Ei tietoa 

 Virtsan erillisviemäröinti, mihin? 
 

 Ulosteen erillisviemäröinti, mihin? 

 Alipainekäymälä, minne johdetaan?  Muuta, esim. keittiö erillisviemäröity? 
 

 

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT  

Rakennusvuosi:  Tehdyt muutokset: 

Suunnittelija: 

Rakentaja/asentaja: 

 Vastaava työnjohtaja: 

 Tarkastettu rakennusvaiheessa,  kuka? 

 Suunnitelma/selvitys  Käyttö- ja huolto-ohjeet 

 Toimenpidepäiväkirja ja kuitit 

 Huoltosopimus, yritys: 

 WC-vedet  Harmaat vedet 

 Mitoituksen asukasmäärä  Mitoituksen vesimäärä 

 Puhdistustulos tutkittu  Vuosi: 
 

JÄTEVEDEN PÄÄSTÖ  

 Oja  Maaperä (täytä myös yksinkertainen maaperäkäsittely) 

 Salaoja  Vesistö 

 Muu, mikä?  Ei tietoa 

  
Päästön etäisyys vesistöön ______ m 

 Purku naapurin tontille 
Rasite olemassa 

 Näytteenotto käsittelemättömästä vedestä  Näytteenotto käsitellystä vedestä 

 Erillinen näytteenottokaivo  Näytteenotto ei mahdollista 
 

  

 YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY 

 Kivipesä tai imeytys kaivo (alleviivaa) 
Tilavuus: _____ m3 

 Imeytysputki 
Pituus: ___m 

 Kasvillisuussaareke 
Pinta-ala: _____m2 

 Muu, mikä? 

 Saostussäiliö   

SAOSTUSSÄILIÖ Kaikki Musta Harmaa 

Rakennusvuosi: Osioita: ___ kpl 

Tilavuus yhteensä: ___ m3  Nykyinen tyhjennysväli: ____ krt/vuosi 
Tyhjentäjä: 

 Muovi  Lasikuitu 

 Teräs  Betoni 

 Muu, mikä?  Ei tietoa 

 T-haarat  Pohja 

 Tarkistukset  5 vuoden välein   
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Tunnistenumero:  
________/__/__ 

 

  

 PIENPUHDISTAMO 
 Valmistaja  Malli 

Prosessi  Aktiiviliete  Biosuodin  Bioroottori 

Toiminta  Jatkuvatoiminen  Panos   

 (Ylijäämä)lietteen tyhjennys: _______ krt/(vuosi/kk) 
 Minne liete viedään: 

 Biologisen prosessin toimivuus tarkistettu  ______ krt/(vuosi/kk/viikko) 
 Kemiallisen prosessin toimivuus tarkistettu  _______ krt/(vuosi/kk/viikko) 

 Rakenteen ja toiminnan tarkistukset 10 vuoden välein 

 UMPISÄILIÖ, valmistusvuosi:________ 
 WC-vedet  Virtsa 

 Tiskikoneen vedet  Kaikki jätevedet 

 Harmaat vedet  Muuta, mitä? 

 Muovi  Lasikuitu 

 Teräs  Betoni 

 Muu, mikä?  Ei tietoa 

 Tilavuus: _________ m3  Täyttymishälytin 

 Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi  Tyhjentäjä: 

 Tarkistukset  5 vuoden välein   

 MAAHANIMEYTTÄMÖ 
 Saostussäiliö  Kentän pinta-ala: _______ m2 

 Imeytysputket: _____ kpl  Tuuletusputket: ______ kpl 

 Kallio  Hiekka 

 Savi  Turve 

 Muu, mikä? 

 Maaperän soveltuvuus tarkistettu __.__.____ (pvm) 
Menetelmä: 

 Tehostettu imeytys levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:  

 Pohjaveden ylin pinnankorkeus:  ___ m maanpinnan alapuolella 
Tarkistettu __.__.____, mittausmenetelmä: 

 MAASUODATTAMO 
 Saostussäiliö  Kentän pinta-ala: _______ m2 

 Imeytysputket: _____ kpl  Tuuletusputket: ______ kpl 

 Kokoomakaivo  Eristys muusta maasta: 

 Suodatusmateriaalin soveltuvuus tarkistettu  __.__.____ (pvm) 
Menetelmä: 

 Tehostettu suodatus levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli: 

 Tehostettu fosforinpoisto (käytössä/vain asennettu) 
 Esisaostus  Jälkisaostus 
 Rakennettu kenttään  Muu, mikä? 
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Tunnistenumero:  
________/__/__ 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET – Käynnillä tultiin seuraavaan johtopäätökseen jätevesijärjestelmän uusimistarpeen 
suhteen: 

 Järjestelmä ei täytä vaatimuksia, se on uusittava viimeistään 15.3.2016 
 

     Järjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia 
    Järjestelmä vaatii seurantaa 

 Järjestelmä nykyisellään kunnossa 
 

 Jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, järjestelmä ei vaadi toimenpiteitä 
 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa  Kyllä  Ei 
 

JOHTOPÄÄTÖKSET – Asukkaalle esitellyt vaihtoehdot ja ehdotetut toimet  
Jätevesijärjestelmän dokumentointi / alustava aikataulu 

 Laaditaan selvitys /   Laaditaan suunnitelma / 

 Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet jätetty kiinteistölle 

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen / kuormituksen vähentäminen 

 WC:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä 
lisäkäymäläksi 

 WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi 
huuhtelukäymäläksi 

 Mietojen pesuaineiden käyttö  Fosforinpoiston tehostaminen 

 Saostussäiliöiden kunnostus  Saostussäiliöiden osioiden lisäys 

 Hälyttimen lisääminen umpisäiliöön  Muu, mikä? 
 

Jätevesijärjestelmän uudistaminen, jätevesien johtaminen… 

 umpisäiliöön  mustat  harmaat 

 maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija valitsee  imeytyskenttään 

 maasuodattamoon  harmaavesisuodattimeen 

 laitepuhdistamoon  muu, mikä? 
 

 Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä 
järjestelmässä 

 Liittyminen viemäriverkostoon 

 Esite vaihtoehdoista jätetty kiinteistölle   

 LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA 
 
 
 
 
 
 
 Kuvien käyttöoikeus 
 Saa käyttää verkkosivuilla ja neuvontatarkoituksiin (jos ihmisiä mukana) 

 Saa käyttää vain yhdistyksen sisäisesti 
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ARVIO 
jätevesijärjestelmän 
uusimistarpeesta  

Tunnistenumero:  
________/__/__ 

TAUSTATIEDOT: 
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus   

 
Kiinteistökäynnin päivämäärä: 

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka tai rekisterinro: 
 

Kiinteistönomistaja/edustaja: 
 
 
Nimi ja allekirjoitus 

Kiinteistön käyttö: 
□ ympärivuotinen asuminen  
□ vapaa-ajan asuminen, käyttö____ 

Selvitys jätevesijärjestelmästä 
olemassa □ kyllä □ ei 

Käyttö- ja huolto-ohjeet 
olemassa □ kyllä □ ei 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset 
olemassa □ kyllä □ ei 

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä päädyttiin pintapuolisen tarkastelun jälkeen siihen, että käytössä on 
 
 
 
 

JOHTOPÄÄTÖS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*: 
 

 

 

 

 

Järjestelmä uusittava viimeistään 15.3.2016 
Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä asetuksen 209/2011 puhdistusvaatimuksia. 
Jätevesijärjestelmän uusimista varten on tehtävä jätevesijärjestelmän suunnitelma ja 
haettava toimenpidelupa. 
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 Järjestelmää kunnostettava tai tehostettava 
 Järjestelmän toimivuutta seurattava 

Suositellut toimenpiteet:  
 

 

 

 

 

 

Järjestelmä kunnossa 
Järjestelmän asianmukainen toimivuus edellyttää hyvää huoltoa käyttö- ja huolto-
ohjeiden mukaisesti. 

 

 

 

 

 

Vähäinen jätevesimäärä 
Puhdistusvaatimus (YSL 86/2000) ei koske tätä kohdetta nykyisellään. 
Kuvaus jätevesimäärästä:  

Suositellut pienet parannukset: 

 

MUISTILISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 

 Selvitys laaditaan  Järjestelmän kunnostustoimet tehdään mahd. pian 

 Jätevesisuunnitelma teetetään  Säiliöt tyhjennetään viimeistään _____________ 

 Toimenpidelupa uudistamiseen haetaan  Toimivuuden seurantatoimenpiteet tehdään 

 Järjestelmä uusitaan viimeistään ____________  Määräaikaishuollot (Vna 209/2011):  

 Muuta: 
 

KIINTEISTÖLLE ANNETTU TIEDOKSI SEURAAVAT OHJEET JA ESITTEET: 

 JÄTEVESIOPAS-esite/Kesämökin JÄTEVESIOPAS-esite  Esite jätevesiverkkosivuista 

 Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet  Käyttöpäiväkirjamalli 

 Kuntakohtainen ohje toimenpideluvasta  Lista suunnittelijoista 

 Lista suunnitelman sisältövaatimuksista  Selvityslomake 

 Muuta: 
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  20.6.2012 
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HYVÄ VASTAANOTTAJA 

 

Jässi -jätevesineuvontahanke tekee ilmaisia ja puolueettomia jätevesineuvonta- ja kartoituskäyntejä Tai-

palsaaren Kirkkosaarella. Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvojat kiertävät alueen kiinteistöt 

yksi kerrallaan touko-kesäkuun 2012 aikana. Kiinteistökäynnillä käydään läpi mm. nykyinen jätevesijärjes-

telmä, jätevesijärjestelmän selvitys, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käyttöpäiväkirja. Kiinteistökäynnin yh-

teydessä sinulla on mahdollista kysyä neuvoja jäteveden käsittelystä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä 

sekä saada vinkkejä asiassa etenemiseen. Kiinteistökäynnin tuloksena saat myös kirjallisen arvion järjes-

telmäsi uudistamistarpeesta.  – Varaa mielellään muistiinpanovälineet mukaan! Kiinteistökäynti kestää n. 

1 h ja se on sinulle maksuton ja vapaaehtoinen. 

 Jätevesineuvoja on tulossa kiinteistöllesi                                                               . 

Kiinteistökäynti edellyttää kiinteistönhaltijan tai hänen edustajansa paikalla oloa. Jos ajankohta ei sovi si-

nulle, ota ystävällisesti yhteyttä neuvojaan uuden ajankohdan varaamiseksi (ark. klo 9-16). Huom! Jos neu-

voja ei heti vastaa puhelimeen, hän on todennäköisesti kiinteistökäynnillä ja soittaa takaisin, kunhan va-

pautuu. Neuvojan yhteystiedot ovat: 

Niina Tiainen / 044 779 0470   

Lainsäädännön vaatimus ja Jässi-hanke 

Asetus jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) astui voimaan 

15.3.2011. Asetus on valtakunnallinen ja se koskee sekä ympärivuoden asuttuja että vapaa-ajan asuntoja 

haja-asutusalueilla. Asetus sisältää uudenlaisia vaatimuksia jäteveden käsittelylle. Mm. perinteiset sako-

kaivot eivät yksinään enää riitä saavuttamaan jäteveden puhdistusvaatimuksia, vaan käsittelyä on tehos-

tettava entisestään. Ennen vuotta 2004 rakennetuilla asuintaloilla ja vapaa-ajan asunnoilla on aikaa järjes-

telmän uusimiseen 15.3.2016 asti. Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulee kuitenkin olla tehtynä 

jokaisella kiinteistöllä jo nyt, samoin nykyisen järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. 

Jässi -jätevesihanke on ympäristöministeriön rahoittama neuvontahanke, joka auttaa kiinteistönomistajia 

jätevesiasioissa Lappeenrannan seudulla. Hanketta toteuttaa Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry yhteistyös-

sä alueen kuntien kanssa. Käytä hyväksesi tilaisuus saada puolueetonta ja ilmaista jätevesineuvontaa ton-

tillasi. 

Lisätietoa Jässi -jätevesihankkeesta ja jätevesiasioista antaa: Niina Tiainen, Jässi-jätevesihanke/ Saimaan vesiensuoje-

luyhdistys ry, 044-7790470, niina.tiainen@svsy.fi 

Katso myös verkkosivut Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi  

JÄSSI -hankkeen nettisivut: www.jatevesihanke.fi  

http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
http://www.jatevesihanke.fi/


 

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY  
                          Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 
                          PL 17, 53851 LAPPEENRANTA 

 

 
 Puhelin   020 7790 470 etunimi.sukunimi@svsy.fi 
                                       Telefax 020 7790 479             www.svsy.fi 
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Termien selityksiä 

Erityisalue Vesiensuojelullisesti ja maankäytön suunnittelullisesti jätevesien käsittelyn kannalta 

haasteelliset alueet 

Harmaa jätevesi Asumisessa erilaisista pesutoiminnoista syntyvä jätevesi, johon ei sisälly 

käymäläjätevettä 

Jätevesiasetus Valtioneuvoston asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, säädetty YSL 86/2000 nojalla, sellaisena kun 

sen on laissa 196/2011. 

Jätevesijärjestelmä Rakennusten jätevesirakenteet, johon sisältyvät putkistot, tuuletus, 

käsittelyjärjestelmä ja purkujärjestelyt. 

Käsittelyjärjestelmä Jätevesijärjestelmän osa, jossa jätevesiä käsitellään mekaanisesti, biologisesti ja/tai 

kemiallisesti. 

Kaksiputkiviemäröinti Rakennuksen sisäinen putkisto, jossa harmaat jätevedet johdetaan omana jakeenaan 

omassa putkistossaan käsittelyjärjestelmään ja käymälävedet omana jakeenaan 

omassa putkistossaan yleensä umpisäiliöön. Putkistot voivat olla myös talon 

ulkopuolella jolloin rakennuksessa on kaksiputkiviemäröinnin mahdollisuus, mutta 

jakeet käsitellään yhteisessä järjestelmässä. 

Yksiputkiviemäröinti Rakennuksen sisäinen putkisto, jossa käymäläjätevedet ja harmaat jätevedet 

johdetaan samassa putkessa yhteiseen käsittely- tai säilystysjärjestelmään. 

Kohde Neuvonta- ja kartoituskäynnit kohdistuivat kiinteistöille, joilla voi olla käytössä yksi tai 

useampia kohteita. Yksi kohde on kyseessä silloin, kun kiinteistöllä on vain yksi 

rakennus, jolla syntyy jätevesiä, nämä jätevedet johdetaan jätevesijärjestelmään. 

Kaksi kohdetta on esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä on sekä kesämökki, 

että erillinen sauna, joissa molemmissa on käytössä oma jätevesijärjestelmänsä. 

Kuitenkin kiinteistö, jossa on asuinrakennus ja vähäisen jätevesimäärän erillinen 

saunarakennus on laskettu yhdeksi kohteeksi. Myös kahdella kiinteistöllä voi olla 

yhteinen jätevesijärjestelmä. 

Tiiviisti asuttu alue Alue, jossa on tavanomaista haja-asutusta tiiviimpää asutusta. Esimerkiksi kylä- tai 

vapaa-ajan asutuskeskittymät tai kaavoitetut, mutta ei viemäröidyt alueet. Useasti 

alueella on talousvesikaivoja ja jätevesijärjestelmiä tai purkupaikkoja lähekkäin. Näillä 

alueilla on korkeampi riski jäteveden naapurustossa aiheuttamiin ympäristöhaittoihin, 

kuten hajuhaittoihin, esteettisiin haittoihin tai talousvesikaivojen pilaantumiseen. 

Vähäinen jätevesimäärä YSL 196/2011 3 a luvussa tarkoitetut muut kuin vesikäymälän jätevedet, joiden määrä 

on niin vähäinen, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, jolloin ne 

voidaan johtaa puhdistamatta maahan. Vähäisen jätevesimäärän kohteita ei koske 

jätevesiasetuksen puhdistusvaatimus. Hankkeessa vähäinen jätevesimäärä on tulkittu 

Ympäristöopas 2011 -haja-astutuksen jätevedet mukaisesti. 
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1. Johdanto 
 

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on toteuttanut vuonna 2012 JÄSSI -jätevesineuvontahanketta 

Lappeenrannan seudulla (Kuva 1). ”Haja-asutuksen jätevedet Lappeenrannan seudulla -tilannekatsaus 

2012” on Lappeenrannan seudun Jässi -jätevesihankkeen, neuvonta- ja kartoituskäynneillä kerätyn tiedon 

pohjalta koottu selvitys haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvien määräysten noudattamisen tilasta 

hankealueella. Tilannekatsaus on jatkoa Etelä-Karjalan jätevesineuvontapilotissa, Jässi 2011, tehdylle 

neuvonta- ja kartoitustyölle. Hanketta on vuonna 2012 rahoittanut ympäristöministeriö Kaakkois-Suomen 

ELY -keskuksen kautta jätevesineuvonnan harkinnanvaraisilla avustuksilla. 

 
Kuva 1. Karttaan merkittynä neuvonta-alueet vuosina 2011 ja 2012. (Keltainen = vuosi 2011, vihreä = vuosi 2012) 

 

Neuvonta- ja kartoituskäyntejä tehtiin vuonna 2012 yhteensä 619 kiinteistöllä. Neuvonta-alueet valittiin 

yhdessä alueen seudullisen ympäristötoimen kanssa vesiensuojelullisin perustein. Käytetyn toimintamallin 

mukaan alueiden kiinteistöt pyrittiin käymään systemaattisesti läpi. Kohdealueiden kiinteistöistä käytiin 

kaiken kaikkiaan läpi 59 %, joten yhteydenottoja kiinteistöille tehtiin 1043 kpl. Läpikäydyistä kiinteistöistä  

49 % oli vakituisesti asuttuja ja 51 % oli vapaa-ajanasuntoja. 11 kiinteistöllä oli lisäksi erillinen 

saunarakennus, jossa muodostui vähäistä suurempia jätevesimääriä ja vedet johdettiin omaan 

jätevesienkäsittelyjärjestelmään. Tässä tilannekatsauksessa käsitellään erillisiä jätevesijärjestelmiä eli 

kohteita, joita neuvonta-alueella käytiin läpi 630 kpl.  

Neuvonta- ja kartoituskäynnillä pyrittiin käymään tarkasti läpi kiinteistön tilanne jätevesien käsittelyn 

osalta. Lisäksi käynnillä selvitettiin, onko kiinteistöllä tehtynä asetuksen vuodesta 2008 vaatima selvitys 

jätevesijärjestelmästä ja onko järjestelmästä olemassa käyttö- ja huolto-ohjeet ja niihin liittyvä 

toimenpidepäiväkirja kuitteineen. Jätevesijärjestelmän käyttökuntoa arvioitaessa kerättiin ykstyiskohtaista 

tietoa mm. kiinteistön käytöstä (käyttöaste), varustelusta, veden käytöstä sekä itse jätevesijärjestelmän 

rakenteista. Kerättyjen tietojen perusteella jätettiin kiinteistölle kirjallinen arvio jätevesijärjestelmän 

tehostamistarpeesta. Arvio perustui neliportaiseen asteikkoon: 
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 punainen: järjestelmä uusittava viimeistään 15.3.2016 

 keltainen: järjestelmä vaatii pieniä kunnostustoimia tai toimivuuden seurantaa 

 vihreä: järjestelmä kunnossa 

 sininen: vähäinen jätevesimäärä 

Tämä tilannekatsaus kuvailee ensisijaisesti jätevesienkäsittelylle asetettujen määräysten toteutumista 

neuvonnan kohdealueilla. Raportin tarkoituksena on kuitenkin toimia työvälineenä jatkotoimia, kuten 

asukkaiden aktivoimista suunniteltaessa. Lappeenrannan seudulla on vuosien 2011-2012 aikana toteutettu 

lähes 1 000 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä. Yhdistettynä tämän raportin tiedot vuoden 2011 Etelä-

Karjalan neuvontapilotin lähtötilanne raportin tietoihin saadaan alueen jätevesienkäsittelystä hyvä käsitys 

yleisellä tasolla. 

2. Haja-asutuksen jätevedet Lappeenrannan seudulla 
  

Jässi -jätevesihankkeen toiminta-alueella viemäriverkostojen ulkopuolisen asutuksen määrä on n. 15 600. 

Vakituisesti asuttuja näistä kiinteistöistä on n. 6800 ja vapaa-ajan asuntoja n. 8800 (Taulukko 1). Tarkkaa 

tietoa siitä, kuinka suuri osa haja-asutuksesta sijoittuu nk. erityisalueille, ei ole saatavilla. Näiden neljän 

kunnan alueella on kuitenkin paljon pohjavesialueita sekä ranta-alueita, joten oletettavaa on, että melko 

suuri osa asutuksesta sijaitsee jollakin erityisalueella. Hanke-alueella vajaalla 40 %:lla kiinteistöistä 

varustelun oletetaan olevan vähäistä ja kiinteistöjen käyttöaste on alhainen. Niiden tuottamasta 

todellisesta jätevesimäärästä tai laadusta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa. Asutuksen sijainti liitettynä 

syntyvän jäteveden määrään ja laatuun vaikuttaa siihen minkälainen kuormitus asutuksesta syntyy.  

Taulukko 1.Arvio haja-asutuksen määrästä JÄSSI-hankkeen toiminta-alueella. Tiedot Lappeenrannan seudun 
ympäristötoimesta. 

Kunta Asuinkiinteistöt Vapaa-ajan asunnot 

Lappeenranta 4400 2960 
Lemi 600 1200 
Taipalsaari 900 3300 
Savitaipale 900 1400 
Yhteensä 6800 8860 
 

Hankkeen aikana neuvonnan saaneista, 239 (38 % kohteista) kiinteistöllä syntyi vain vähäisiä 

jätevesimääriä. Vähäisen jätevesimäärän kiinteistöistä seitsemän oli vakituisesti asuttuja, muut 232 olivat 

vapaa-ajan asuntoja. Vähäistä suurempia jätevesimääriä muodostui 380 kiinteistöllä ja 11 pihasaunalla (391 

kpl) (62 % kohteista). Vähäisen jätevesimäärän kohteilla riittää jätevesijärjestelmän selvityksen tekeminen. 

Vähäistä suurempia jätevesiä muodostuessa koskee kohdetta tämän lisäksi asetuksen puhdistusvaatimus. 

Vähäistä suurempia jätevesimääriä muodostui 86 vapaa-ajan asunnolla ja 294 vakituisesti asutulla 

kiinteistöllä. Näin ollen 27 % vapaa-ajan asutuksesta ja 98 % vakituisesti asutuista kiinteistöistä eli yhteensä 

61 % kaikista läpikäydyistä kiinteistöistä, on asetuksen puhdistusvaatimuksen piirissä.  
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3. Vaatimusten täyttyminen 
 

Yhdelläkään läpikäydyllä kiinteistöllä ei puhdistettuja jätevesiä johdettu suoraan vesistöön, joten 

suoranaisesti lainvastaisessa tilanteessa ei ollut yksikään kiinteistö. Selvitys nykyisestä 

jätevesijärjestelmästä oli tehtynä 18 %:lla kohteista, joilla neuvontaa annettiin. Nykyisen järjestelmän 

käyttö ja huolto-ohjeet löytyivät vain 5 % kaikista neuvonnan saaneista kohteista. Kiinteistöjen omistajilta, 

joiden kiinteistöllä muodostuu vähäistä suurempia jätevesimääriä, edellytetään huoltotoimenpiteiden 

kirjaamista toimenpidepäiväkirjaan. Kuitenkin vain 4 % vähäistä suuremman jätevesimäärän kiinteistöistä 

oli kirjannut huoltotoimenpiteet muistiin ja kuititkin oli säilyttänyt vain 8 % kiinteistönomistajista. (Taulukko 

2). Yleensä jätevesijärjestelmää koskeva dokumentointi on parempaa ympärivuotisessa, vakituisessa 

asumisessa kuin vapaa-ajan asumisessa. 

Taulukko 2. Jätevesijärjestelmien dokumentoinnin tilanne neuvontakohteilla. Toimenpidepäiväkirja/kuitit kohdassa 
huomioitu vain vähäistä suuremman jätevesimäärän kohteet, joita toimenpiteiden dokumentointi vaatimus koskee. 

 Selvitys tai 
suunnitelma 

Käyttö- ja 
huolto-ohje 

Toimenpide-
päiväkirja 

Kuitit 
toimenpiteistä 

 kpl % kpl % Kpl % kpl % 
Ympärivuotinen 
asutus 

63 20 % 19 6 % 13 4 % 27 9 % 

Vapaa-ajan asutus 49 15 % 11 3 % 4 5 % 6 7 % 
Yhteensä 112 18 % 30 5 % 17 4 % 33 8 % 

 

Kuvassa 2 on esitetty kaikkien neuvontakohteiden jakautuminen annettujen arvioiden suhteen. Vähäisen 

jätevesimäärän kohteita oli 38 % kaikista neuvontakohteista. Kiinteistöillä, joilla syntyi vähäistä suurempia 

jätevesimääriä, tarkasteltiin nykyisten jätevesienkäsittelyjärjestelmien riittävyyttä verrattuna 

lainsäädännön vaatimuksiin. Arviointi tehtiin kiinteistökäynnin yhteydessä pintapuolisena tarkkailuna sekä 

osittain kiinteistön omistajan tietojen pohjalta. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota rakenteiden kuntoon, 

järjestelmän ikään, sijoituspaikkaan sekä syntyvien jätevesien määrään suhteessa olemassa olevaan 

järjestelmään. Käyttökelpoisuuden ja toimivuuden arviointi ei siis perustunut näytteenottoon. Kesän ja 

syksyn 2012 aikana kierretyistä kohteista 18 %:lla (72 kpl) oli nykyisen lainsäädännön vaatimukset täyttävä 

jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Yli puolet (258 kpl) järjestelmistä olivat täyden uusimisen tarpeessa sillä ne 

eivät vastanneet nykyisellään asetuksen vaatimuksiin. 16 % kohteista oli tarvetta jätevesijärjestelmän 

pieniin kunnostustoimiin tai seurantaan. Tällöin toimenpiteinä olivat mm. nykyisen jätevesijärjestelmän 

toiminnan tarkkailu ja toimenpiteisiin ryhtyminen mikäli ongelmia ilmenee tai pienten parannusten 

tekeminen, kuten umpisäiliön täyttymishälyttimen lisääminen, tuuletusputkien hattujen lisääminen tai 

saostussäiliöiden tiiveyden tarkistaminen. (Kuva 3) 
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Kuva 2. Jätevesijärjestelmien (kohteiden) uusimistarve läpikäydyillä kiinteistöillä, sisältäen vähäiset jätevesimäärät. 

 

Kuva 3. Jätevesijärjestelmien (kohteiden) uusimistarve vähäistä suuremman jätevesimäärän kiinteistöillä. 

 

3.1 Kuntakohtaiset vaatimukset Etelä-Karjalassa 

Hankealueella (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari) Lappeenrannan kaupungilla, Savitaipaleen ja 

Lemin kunnilla on voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät 

jätevesiasetusta tarkempia määräyksiä ranta- ja pohjavesialueilla jätevesien käsittelylle. Ranta-alueille on 

annettu maaperäkäsittelyiden imeytysputkistoille vähimmäisetäisyydet vesistöstä, mikäli nämä 

etäisyysvaatimukset eivät täyty on WC-vedet johdettava umpisäiliöön tai käytettävä kuivakäymälää. 

Laitepuhdistamosta on jätevedet ranta-alueella johdettava maaperäkäsittelyyn. Pohjavesialueilla jätevesien 

imeyttäminen on kielletty. WC-vedet on johdettava umpisäiliöön. Harmaat vedet voidaan kuitenkin 

käsitellä täysin tiiviissä maasuodattamossa. 

Ranta-alueen määräykset koskivat neuvonta-alueella 104 kohdetta ja näistä 21 kohteella (21 %) 

jätevesijärjestelmä täytti nykyisellään sekä asetuksen että ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. 

Pohjavesialueen määräykset koskivat 19 kohdetta, joista vain 4 kohteella (21 %) asetuksen ja 

ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset täyttyivät. Näihin tarkasteluihin on huomioitu vain kiinteistöt, 

joilla syntyi vähäisiä suurempia jätevesi-määriä. Muutamilla kiinteistöillä asetuksen vaatimukset olisivat 

täyttyneet, mutta ympäristönsuojelumääräysten mukaiset tiukemmat vaatimukset eivät. 

 

41 % 

10 % 11 % 

38 % 

Akuutti uudistamistarve

Järjestelmää vaatii kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa

Vähäiset jätevesimäärät

66 % 

16 % 

18 % Akuutti uudistamistarve

Järjestelmää vaatii kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa
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4. Käytössä olevat jätevesijärjestelmät 
 

Läpikäydyillä alueilla oli käytössä laaja skaala erilaisia jätevesienkäsittelyjärjestelmiä. Tarkasteltaessa 

vähäistä suuremman jätevesimäärän kohteita, yksi-putkiviemäröinti oli käytössä 346 kohteessa (88 %) ja 

kaksiputkiviemäröinti 45 kohteessa (12 %). Neuvonta-alueella yleisin suurempien kuin vähäisten 

jätevesimäärien käsittelyjärjestelmä on pelkkä saostussäiliö kaikille jätevesille, josta yleisimmin purku 

maaperään. Tällainen käsittely oli käytössä 184 kohteessa (47 % kohteista). Toiseksi yleisin järjestelmä on 

saostuskaivo esikäsittelynä, jonka jälkeen maahanimeyttämö kaikille jätevesille, joka löytyi 74 kohteesta (19 

% kohteista).  Kolmanneksi yleisimpiä järjestelmiä olivat umpisäiliö kaikille jätevesille sekä umpisäiliö WC-

vesille ja maahanimeyttämö harmaille vesille, joita molempia oli 6 % vähäistä suuremman jätevesimäärän 

kohteista. Harvinaisempia järjestelmiä olivat uuden tyyppiset järjestelmät kuten maasuodattamot, 

laitepuhdistamot sekä harmaavesisuodattimet. (Kuva 4) 

 

Kuva 4. Neuvonta-alueella käytössä olevat jätevesienkäsittelyjärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman 
jätevesimäärän kiinteistöillä (vapaa-ajan asutus sekä vakituinen asutus). Muihin järjestelmiin, joita esiintyi alle 4 % 
kohteista kuuluu mm. maasuodattamo kaikille jätevesille, kuivakäymälä yhdistettynä harmaan veden erilaisiin 
käsittelyjärjestelmiin. 

Käytössä olevissa jätevesijärjestelmissä havaittiin olevan eroavaisuuksia ympärivuotisen (vakituisesti 

asutun) ja vapaa-ajan asutuksen välillä. Seuraavissa kappaleissa esitelläänkin jätevesijärjestelmien tilanne 

erikseen ympärivuotisella että vapaa-ajan asutuksella. 

 

4.1 Ympärivuotinen asutus 

Läpikäydyistä ympärivuotisesti asutuista kohteista seitsemällä muodostui vähäisiä jätevesimääriä. Vähäistä 

suurempia jätevesimääriä muodostui 303 vakituisesti asutulla kohteella, näistä 93 % (281 kpl) oli käytössä 

1-putkiviemäröintiin perustuva jätevesienkäsittelyjärjestelmä.  1- putkiviemäröidyillä kohteilla yleisin 

47 % 

6 % 

3 % 

6 % 3 % 

19 % 

3 % 5 % 

8 % 

Saostussäiliö mustille ja harmaille jätevesille

Umpisäiliö + maahanimeytys

Umpisäiliö + saostussäiliö

Umpisäiliö kaikille jätevesille

umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsittely

Maahanimeytys kaikille jätevesille

Laitepuhdistamo kaikille jätevesille

Yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille
jätevesille

Muut
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käsittelyjärjestelmä oli pelkkä saostussäiliö kaikille jätevesille (purku yleisimmin maastoon). Pelkkiä 

saostuskaivokäsittelyitä oli yhteensä 163 kohteella (54 % kohteista). Toiseksi yleisin järjestelmä oli 

saostussäiliö esikäsittelynä jonka jälkeen maaimeyttämö, joita oli 70 kiinteistöllä (23 % kohteista). 

Harvinaisempia järjestelmiä olivat maasuodattamot kaikille jätevesille (9 kpl), umpisäiliö kaikille vesille (18 

kpl) sekä pienpuhdistamo (11kpl). 22 kohteessa (7 %) oli käytössä 2-putkiviemäröintiin perustuva 

järjestelmä. Yleisin järjestelmä 2-putkiviemäröidyissä kohteissa oli umpisäiliö WC-vesille ja 

maahanimeyttämä harmaille vesille, joita oli käytössä 13 kohteella (4 % kohteista). Umpisäiliö WC-vesille ja 

pelkkä saostuskaivokäsittely harmaille vesille oli käytössä 7 kohteessa (2 %). Asukkailta saatujen tietojen 

mukaan 29 % yksiviemäröidyistä kohteista olisi mahdollista muuntaa kaksiputkiviemärijärjestelmiksi. 

Jätevesijärjestelmistä 2 % (5 kpl) oli rakennettu ennen vuotta 1960; 10 % (29 kpl) vuosina 1960-1970; 22 % 

(66 kpl) vuosina 1970-1980; 21 % (63 kpl) vuosina 1980-1990; 16 % (48 kpl) vuosina 1990-2000; 7 % (20 kpl) 

vuosina 2000-2004 ja 15 % (46 kpl) vuoden 2004 jälkeen.  Vuoden 2004 jälkeen rakennetun tai uudistetun 

järjestelmän pitäisi olla vaatimusten mukainen. Järjestelmä oli täyden uudistamisen tarpeessa 66 %:lla 

kohteista.  Suurin osa uudistamistarpeessa olevista järjestelmistä olivat pelkkiä saostuskaivokäsittelyitä, 

joista jätevedet johdetaan maaperään tai ojaan. Muutamissa tapauksissa täysi uudistaminen tuli kyseeseen 

myös järjestelmissä joissa esikäsittelynä saostuskaivot ja tämän jälkeen rakennettu maaperäkäsittely. 

Pienempiä muutoksia tai seurantaa vaativat kohteet olivat useimmiten maaperäkäsittelyyn liittyvät 

järjestelmät ja vanhemmat umpisäiliöt. Nykyisellään kunnossa oleviksi järjestelmiksi luokiteltiin useimmiten 

maasuodattamot ja joitakin maaimeyttämöitä, jotka on rakennettu 2000-luvulla sekä pienpuhdistamot. 

(Kuvat 5 ja 6)  

Läpikäydyistä kohteista 68 oli ikävapautuksen piirissä (23 % kohteista). Näistä 48 kpl (71 %) oli akuutissa 

uudistamistarpeessa, 15 kpl (22 %) olivat kunnostuksen tai seurannan tarpeessa ja 5 järjestelmää olivat 

nykyisellään kunnossa.  

 

Kuva 5. Jätevesijärjestelmien uusimistarve vakituisella asutuksella, jossa syntyy vähäistä suurempia jätevesimääriä. 

 

 

66 % 

17 % 

17 % Akuutti uudistamistarve

Järjestelmää vaatii kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa
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Kuva 6. Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien rakennusvuosi (uusimman osan) ja parantamistarve.  
1) Saostussäiliö kaikille jätevesille, purku maaperään 2) Maahanimeytys kaikille jätevesille, 3) Saostussäiliö kaikille 
jätevesille, purku ojaan 4) Umpisäiliö kaikille jätevesille 5) Umpisäiliö + maahanimeytys, 6) Laitepuhdistamo kaikille 
jätevesille, 7) Muut sekalaiset järjestelmät, 8) Maasuodattamo kaikille jätevesille, 9)Umpisäiliö + saostussäiliö ja 10) 
Yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille vesille. 

 

4.2 Vapaa-ajan asunnot  

Neuvonnan saaneista vapaa-ajanasutuskohteista 232:ssa (73 %) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä ja 88 (28 

%) kohteessa muodostui vähäistä suurempia jätevesimääriä (Kuva 7). Tässä luvussa kuvaillaan niiden vapaa-

ajanasuntojen jätevesien käsittelyä, joissa muodostui vähäistä suurempia jätevesimääriä. 

 

Kuva 7. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä vapaa-ajanasunnoilla, sisältäen vähäisen jätevesimäärän 

kohteet. 
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Vapaa-ajanasunnoista 25 (29 %) kohteessa muodostui pelkästään harmaita vesiä ja käymälänä oli 

kuivakäymälä. Suurimmalla osalla kohteista luokiteltiin olevan käytössä hyväkuntoinen ulkokäymälä, 

useimmiten kompostoivakäymälä. Pelkkiä harmaita jätevesiä käsiteltiin yleisimmin yksinkertaisessa 

maaperäkäsittelyssä (14 kpl eli 54 %). 

Samaan järjestelmään johdettiin käymälävesiä ja harmaita vesiä 39 (45 %) kohteessa. Yleisin jätevesien 

käsittelyjärjestelmä näillä kohteilla oli pelkät saostuskaivot (26 kpl, 30 % kohteista). Toiseksi yleisimmin 

käytössä oli umpisäiliö (6 kpl, 7 % kohteista). Neljässä kohteessa kaikki vedet käsiteltiin 

maahanimeyttämössä (5 % kohteista). Harvinaisempia käsittelyjärjestelmiä olivat laitepuhdistamot (1 kpl) 

ja yksinkertainen maaperäkäsittely (2 kpl). 

24 (28 %) vapaa-ajan asunnolla oli käytössä 2-putkiviemäröintiin perustuva käsittelyjärjestelmä. Näissä 

kohteissa käymälävedet johdettiin umpisäiliöön ja harmaat vedet käsiteltiin yleisimmin 

maahanimeyttämössä (10 kpl, 12 % kohteista). Yhtä yleinen käsittelyjärjestelmä oli WC vesien johtaminen 

umpisäiliöön ja harmaiden vesien käsittely yksinkertaisessa maaperäkäsittelyssä (10 kpl, 12 % kohteista).  

Neljässä kohteessa WC-vedet johdettiin umpisäiliöön ja harmaat vedet saostuskaivokäsittelyn kautta 

maaperään (5 % kohteista). 

66 % neuvonnan kohteina olleista vapaa-ajan kiinteistöistä oli jätevesijärjestelmän uusimisen tarpeessa. 

Uusimistarvetta oli erityisesti pelkissä saostuskaivokäsittelyissä sekä kohteilla, joissa vedet käsiteltiin 

ainoastaan yksinkertaisessa maaperäkäsittelyssä. Umpisäiliöt ja maaperäkäsittelyt vaativat pienempiä 

muutoksia tai järjestelmän toimivuuden tarkkailua. Asetuksen vaatimukset täyttäviä järjestelmiä olivat 

useimmiten maahanimeyttämöt. (Kuva 8 ja 9) 

 

Kuva 8. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä vapaa-ajan kiinteistöillä, joilla muodostuu vähäistä suurempia 

jätevesimääriä. 

66 % 
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22 % 
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Kuva 9. Vapaa-ajan asutuksen vähäistä suurempien jätevesimäärien jätevesijärjestelmien rakennusvuosi (uusimman 
osan) ja parantamistarve. 1) Saostussäiliö mustille ja harmaille jätevesille, 2) Yksinkertainen maaperäkäsittely 
harmaille vesille, 3) Umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsittely, 4) Umpisäiliö + maahanimeytys, 5) Muut sekalaiset 
järjestelmät, 6) Umpisäiliö kaikille jätevesille, 7) Maahanimeytys harmaille vesille, 8) Umpisäiliö + saostussäiliö ja 9) 
Maahanimeytys kaikille jätevesille. 

 

4.3 Vähäiset jätevesimäärät 

Vähäisiä jätevesimääriä muodostui 239 kohteessa eli 38 % kaikista neuvontakohteista, joista seitsemän oli 

vakituisesti asuttuja ja loput vapaa-ajan asuntoja. 52 (22 %, kohteista, joilla syntyi vähäisiä jätevesimääriä) 

kohteessa ei vähäisille jätevesimäärille ollut mitään käsittelyjärjestelmää, jolloin sisään kannetut vedet 

johdettiin putkella seinän ulkopuolelle maahan tai kaadettiin käytettynä maastoon.  Niissä kohteissa, joissa 

oli käsittelyjärjestelmä johdettiin pesuvedet 87 (36 %) tapauksessa imeytyskaivoon, 58 (24 %) tapauksessa 

kivipesään ja 28 (12 %) kohteessa imeytysputkella maaperään sekä 8 (3 %) kohteessa 

kasvillisuussaarekkeeseen. Yhdessä kohteessa vähäiset vedet johdettiin umpisäiliöön ja kahdessa kohteessa 

vähäiset harmaat vedet käsiteltiin maaimeyttämössä.  Kolmessa kohteessa yksinkertaista 

maaperäkäsittelyä oli tehostettu saostussäiliö esikäsittelyllä.  

Vähäisen jätevesimäärän kohteilla ei pesuvesiä missään kohteessa johdettu suoraan vesistöön, monissa 

kiinteistöissä imeytyspaikka kuitenkin sijaitsi hyvin lähellä rantaviivaa. Vähäisten jätevesimäärien 

kiinteistöillä parannusehdotukset koskivatkin lähinnä imeytyspaikan siirtämistä kauemmas vesirajasta tai 
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saostussäiliön lisäämistä ennen tiskivesien käsittelyjärjestelmää, mikäli vedet johdettiin putkella ulos 

rakennuksesta. Kohteissa, joissa pesuvedet johdettiin käsittelemättä maahan, suositeltiin johtamaan vedet 

asetuksen vaatimuksen mukaisesti hallitusti maaperään imeytymään joko imeytyskaivon tai kivipesän 

kautta. 

5. Johtopäätökset 
 

Vaatimusten piirissä olevat kohteet ja uudistamistarve 

Vuosina 2011 ja 2012 kerätyn tiedon perusteella voidaan varovaisesti arvioida, että hankkeen toiminta-

alueen haja-asutuksesta 6000-9300 kiinteistöä jäisi asetuksen puhdistusvaatimuksen ulkopuolelle vähäisen 

jätevesimäärän johdosta. Akuutissa uudistamistarpeessa puolestaan olisi 3900-6000 kiinteistöä ja 

vastaavasti alueella olisi 1200-1700 kohdetta, joissa jätevesijärjestelmän pieni kunnostaminen tai 

toiminnan seuranta on riittävää. Asetuksen puhdistusvaatimusten voidaan puolestaan arvioida täyttyvän 

vain 1100-1700 kiinteistöllä.  Edellä esitetyt arviot on tehty hankkeiden aikana annettujen johtopäätösten 

jakauman perusteella.  Valtaosa neuvonta-alueista on sijainnut ranta-alueilla, tämä saattaa osaltaan 

vääristää vähäisen jätevesimäärän kohteiden arvioita. Ranta-alueilla sijaitsee runsaasti kantoveden varassa 

olevia kesämökkejä.   

Vuonna 2012 neuvonnan ohessa kartoitetuista kohteista 39 % lukeutui vähäisen jätevesimäärän piiriin, 

tämä on n. 20 % vähemmän kuin vuonna 2011. Kokonaisuudessaan kartoitettujen vapaa-ajanasuntojen 

määrä oli noin 20 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna ja tämä voi osaltaan selittää alhaisemman määrän 

vähäisen jätevesimäärän kohteita. Vuonna 2012 neuvontaa pyrittiin suuntaamaan enemmän 

puhdistusvaatimuksen piiriin kuuluville kiinteistöille, jotta tavoitettaisiin ne kohteet joiden järjestelmät ovat 

akuutin uudistamisen tarpeessa. Silti neuvontaa tehtiin edelleen myös ranta-alueille, joissa usein sijaitsee 

enemmän vapaa-ajanasutusta. Neuvonnan antaminen myös vähäisen jätevesimäärän kiinteistöillä on 

perusteltua, jotta vältytään virheinvestoinneilta ja saadaan asukkaat tietoisiksi varustetason lisäämisen 

vaikutuksista jätevesijärjestelmän vaatimusten suhteen. 

Verrattaessa jätevesijärjestelmien uusimistarvetta vuoden 2011 tuloksiin, havaitaan tulosten mukailevan 

toisiaan. Akuutin uudistamistarpeen piirissä oli vuonna 2012 64 % vähäistä suuremman jätevesimäärän 

kohteista, kun vastaava luku edellisenä vuotena oli 63 %. Asetuksen puhdistusvaatimukset täyttäviä 

järjestelmiä oli tänä vuonna 19 % kohteista ja vuonna 2011 tämän arvion sai 17 % kohteista. Pieniä 

parannuksia tai jätevesijärjestelmän toimivuuden seurantaa vaadittiin vuonna 2012 17 % kohteista, kun 

vuonna 2011 vastaava luku oli 20 %. Erilaisten jätevesijärjestelmien jakautuminen noudatteli samaa linjaa 

vuoden 2011 kanssa. Tästä syystä arviot järjestelmien uusimistarpeestakin olivat samankaltaiset. 

Lakimuutosten voimaantullessa arvioitiin, että ikävapautuksen piiriin tulisi noin 30 % haja-asutusalueiden 

kiinteistöistä. Keväällä 2012 Suomen ympäristökeskus selvitti yhteistyössä väestörekisterikeskuksen kanssa 

ikävapautuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen määrän. Tämän uuden selvityksen perusteella 55 000 

kiinteistöä lukeutuu ikävapautuksen piiriin, tämä on n. 18 % kaikista haja-asutusalueen kiinteistöistä. 

Vuoden 2012 neuvontakohteista Lappeenrannan seudulla 23 % vakituisesti asutuista kiinteistöistä kuului 

ikävapautuksen piiriin. Jos tämä yleistetään koko hankealueelle, olisi ikävapautuksen piirissä n. 1 500 

kiinteistöä.  
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Osa Etelä-Karjalan uudistamistarpeessa olevista kohteista olisi mahdollista liittää viemäriverkostoon.  Etelä-

Karjalan alueella on käynnissä Potkua vesihuoltoon hanke, jonka tavoitteena on edistää vesiosuuskuntien 

perustamista potentiaalisille alueille. Päällekkäinen työ vältettiin näiden kahden hankkeen välillä ja JÄSSI 

kohdisti neuvontansa alueille, jotka eivät kuuluneet potentiaalisen yhteisviemäröinnin tai osuuskunnan 

piiriin.  

Selvitysvaatimus ja erot vapaa-ajan ja vakituisen asutuksen välillä 

Jokaisella haja-asutusalueen kiinteistöllä tulee olla selvitys nykyisestä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä. 

Jätevesijärjestelmästä tulee olla myös ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Mikäli kiinteistöllä syntyy 

vähäistä suurempia jätevesimääriä, tulee kiinteistön omistajan dokumentoida huoltotoimenpiteet.  

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä oli tehtynä 18 % vuoden 2012 neuvontakohteista. Edellisenä 

vuonna selvitys oli tehtynä 26 % neuvontakohteista. Suurin syy selvityksen tekemättä jättämiseen on 

luultavasti ollut asukkaiden tietämättömyys kyseistä vaatimuksesta. Toinen syy voidaan olettaa olevan 

selvityksen täyttämisen vaikeus, mm. termit koetaan vaikeana. 

Selvitys oli tehtynä hieman yleisemmin vakituisesti asutuilla kohteilla (20 %) kuin vapaa-ajan asutuksen 

kohteilla (16 %).  Niissä vapaa-ajankohteissa joissa muodostui vähäistä suurempia jätevesimääriä, oli 

selvitys tehtynä jopa useammin kuin vakituisesti asutuilla kiinteistöillä (24 %).  Tähän voidaan olettaa 

olevan syynä se, että edellä mainitut kohteet ovat suhteellisen uusia rakennuksia tai niiden varustelutasoa 

on paranneltu, jolloin myös jätevesiasia on usein paremmin huomioitu.  

Tulevaisuuden jätevesiratkaisut 

Kuten edellä on mainittu, on osalla uusimistarpeessa olevalla kiinteistöllä mahdollisuus liittyä 

viemäriverkostoon. Isolla osalla akuutissa uusimistarpeessa olevista kohteista jätevesien käsittely on 

kuitenkin ratkaistava kiinteistökohtaisesti. Kiireisimmin uusimistarpeessa ovat pelkästään saostuskaivo 

esikäsittelyn varassa olevat järjestelmät. Kaikilla uusimistarpeessa olevilla kiinteistöillä tulee ensisijaisesti 

selvittää WC-vesien ja harmaiden vesien erilliskäsittelyn mahdollisuus. Asukkaiden oman arvion mukaan 29 

% olisi mahdollisuus erillisviemäröintiin. Erillisviemäröinnin mahdollisuutta tulee selvittää muillakin kuin 

erityisalueilla. Vuosien 2011 ja 2012 aikana tehdyillä neuvontakäynneillä on havaittu asukkaiden olevan 

enenevässä määrin kiinnostuneita maaperäkäsittelyvaihtoehdoista laitepuhdistamoiden sijaan.  

Tulevaisuus ja aktivointitarpeet 

JÄSSI -jätevesihankkeen toiminta-alueella (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari) tulisi vuosittain 

uusia 1000-2000 jätevesijärjestelmää, jotta asetuksen vaatimukset täyttyisivät vuonna 2016. Nykyisin 

uusitaan kymmeniä, ei edes satoja järjestelmiä vuosittain. Ennen kaikkea erityisalueilla (ranta- ja 

pohjavesialueet) sijaitsevien akuutin uusimistarpeen jätevesijärjestelmien uusimista tulisi kiirehtiä. 

Tehokkaiden aktivoimistoimien, kuten neuvonnan ja oikean tiedon saatavuuden, merkitys on suuri, jotta 

järjestelmien uudistamistoimet tehdään laadukkaasti. 

 

’ 
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6. Lähteet    

  
 

YSL 196/2011 Laki ympäristönsuojelulain muutoksesta 
 
Valtioneuvoston asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
 
Peuraniemi, M. & Örnmark, K. 2010: Haja-asutuksen jätevedet, lähtötilanne 2011. Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry. 
 
Tiainen, N. 2012: Haja-asutuksen jätevedet Lappeenrannan seudulla, lähtötilanne 2012. Saimaan 
vesiensuojeluyhdistys ry. 
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                SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY 

                SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY  
 

PALAUTE 
Jätevesi-

neuvonnasta 
 

 
Hyvä vastaaja, 
 
Täytä lomake rastimalla/ympyröimällä sopivin kohta ja/tai kirjoittamalla vapaan tekstin ruutuihin. 
Kaikissa kohdissa voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Tarvittaessa voit jatkaa tekstiä 
myös viimeiselle sivulle. Laita lopuksi täytetty lomake vastauskuoressa postilaatikkoon viimeistään 
20.9.2012. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ja kaikista 
vastauslomakkeista tehdään yhteenveto seurantaa varten. Olemme kiitollisia palautteestasi 
kehittäessämme toimintaamme entistäkin parempaan suuntaan! 
 
________________________________________________________________________________ 

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIASIAT, kuinka tuttuja nämä ovat? 

_________________________________________________________________________________ 
KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNTI 
Kiinteistökäynnillä käytiin läpi nykyinen jätevesijärjestelmä ja kiinteistön tarpeisiin räätälöity 
neuvontapaketti. 
 
Miten kiinteistökäynti sujui mielestäsi?  
(hyvin, ok, huonosti) 

   
 
Mikä oli kiinteistökäynnissä parasta/huonointa?  
 

Parasta: 

 

 

 

Huonointa: 

Kiinteistökäynnistä yllätti (positiivisesti tai negatiivisesti): 

 

 

 Eivät lainkaan tuttuja, kuulin asiasta ensimmäistä kertaa neuvojan vierailulla. 
 Hieman tuttuja, olen lukenut asiasta lehdestä tai kuullut tuttavalta. 
 Hyvin tuttuja, olen etsinyt/saanut tietoa jäteveden käsittelystä seuraavista lähteistä: 
  Kunnan viranomaisilta  Kyläyhdistyksen tms. tiedotustilaisuudesta 
  Internetistä  Koulutuksesta 
  Rautakaupasta  Muualta, mistä? 

_____________________ 
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PALAUTE 
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Ajatuksesi/tunnelmat kiinteistökäynnin jälkeen: 

 Tyytyväinen                 Pettynyt 
 Sain tarvitsemaani tietoa  Sekava 
 Innostuin/kiinnostuin jätevesiasiasta  Helpottunut 
    

 Muu, mikä?____________________________________________ 
 
Suosittelisitko kiinteistökäyntiä tuttavillesi? 

  
Kyllä 

  
Ei 

  
En osaa sanoa 

________________________________________________________________________________ 
NEUVONTAMATERIAALI  
Oliko neuvontamateriaali ymmärrettävää?   Kyllä  Ei  En osaa sanoa 
Oliko materiaali mielestäsi tarpeeksi kattava?  Kyllä  Ei  En osaa sanoa 
Esiteltiinkö materiaaleja riittävästi?  Kyllä  Ei  En osaa sanoa 

 

Parannuksia, toiveita tai lisäyksiä neuvontamateriaaliin: 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
TOIMENPITEET KIINTEISTÖKÄYNNIN JÄLKEEN…. 
 Olen tutustunut jaettuun materiaaliin                
 Olen tehnyt ehdotetut huoltotoimenpiteet  

Olen laatinut/teettänyt jätevesiselvityksen 
 Olen ollut yhteydessä jätevesisuunnittelijaan 
 Olen teettänyt jätevesisuunnitelman 
 Olen pohtinut järjestelmäni uusimista 
 Olen uusinut jätevesijärjestelmäni kokonaan 
 Olen hakenut toimenpidelupaa kunnasta 
 Olen seurannut asiasta uutisointia 
 Muuta, mitä? 

 
 
 
 

Jos et ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, miksi et? 
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PALAUTE 
Jätevesi-

neuvonnasta 
 

 

Minkälaisella aikataululla suunnittelit ryhtyä neuvojan esittämiin toimiin? Mitä ajattelit tehdä?  

Tänä vuonna (2012): 
 

2013 – 2014:  
              

Siirtymäajan loppupuolella 2015: 
 

 
Jätevesiasiassa etenemistä auttaisi omalla kohdallani…. 

 Sopivan järjestelmän löytyminen 
 Luotettavan suunnittelijan löytyminen  
 Ilmainen suunnittelu 
 Toimenpidelupaprosessin keventäminen 
 Lisätieto viemäriverkoston laajenemisesta tai siihen liittymisestä 
 Lisätieto vesiosuuskunnan perustamisesta 
 Taloudellisen avustuksen saaminen 
 Varmuus siitä, että uusi järjestelmäni täyttää vaatimukset 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varmuus siitä, että uusi järjestelmäni hyödyttää ympäristöä 
Valvonta, viranomaistarkastus 
Naapurikin parantaa järjestelmäänsä 
Naapurin maanviljelijä lopettaa lannoituksen 
Naapurivaltiot vähentävät kuormitustaan Itämereen 
Muu, mikä ?  

 

Mitä muita terveisiä haluaisit lähettää hankkeen vetäjille? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
KIITOS PALJON PALAUTTEESTA! 
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                SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY 

                SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY  

KOOSTE KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESINEUVONNAN PALAUTEKYSELYSTÄ 
Lappeenrannan seudun Jässi -jätevesihanke 
 
Jässi -jätevesihankkeessa kerättiin palautetta kiinteistökohtaisista neuvontakäynneistä toimintamallin 
kehittämiseksi. Palautetta kerättiin elo- ja lokakuussa 2012 kesän aikana neuvonnan saaneilta kiinteistöiltä.  
 
Vuoden 2011 pilotti -hankkeessa toteutetussa palautekyselyssä keskityttiin keräämään tietoa ovatko 
asukkaat ymmärtäneet saamansa neuvot oikein ja onko neuvontakäynnin jälkeen ryhdytty toimenpiteisiin. 
Vuonna 2012 palautekyselyä muokattiin siten, että vastausten perusteella kyettiin arvioimaan asukkaiden 
tyytyväisyyttä maksuttomaan ja puolueettomaan jätevesineuvontaan. Palautekysely koostui sekä 
monivalintakysymyksistä että avoimista kysymyksistä. Kysymykset oli jaoteltu seuraavasti 
 

 Ensimmäisessä osassa johdateltiin aiheeseen kysymällä, kuinka tuttuja haja-asutuksen jätevesiasiat 
ovat ja mistä asukkaat ovat saaneet tietoa aiheeseen liittyen? 

 Toisessa osassa kysyttiin asukkaiden tyytyväisyyttä neuvontakäyntiin sekä neuvontamateriaaliin.  

 Kolmas osa koostui kysymyksistä, jotka koskivat kiinteistökäynnin jälkeen tehtyjä toimenpiteitä 
sekä suunniteltua ajankohtaa jolloin jätevesiremontti toteutetaan.  

 Viimeisessä osiossa kysyttiin toimenpiteistä, jotka auttaisivat jätevesiasiassa etenemisessä.  
 
 
Kyselyn toteuttaminen 

Palautekysely toteutettiin kahdessa erässä 28.8.2012 ja 15.10.2012. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 
200 kesän 2012 aikana neuvonnan saaneelle kiinteistöomistajalle. Vastausaikaa annettiin 
molemmissa kyselyissä noin kuukausi. Palautekyselyitä lähetettiin eniten akuutin 
uudistamistarpeen kiinteistöille ja toiseksi eniten vähäisen jätevesimäärän kohteille. 
Innokkaimmin palautekyselyyn vastasivat asukkaat, jotka olivat neuvontakäynnillä saaneet 
johtopäätöksen, ettei nykyistä järjestelmää tarvitse uudistaa tai tehostaa (vihreät ja siniset). 
Uudistamistarpeessa olevilta kiinteistöiltä saatiin kuitenkin odotettua enemmän vastauksia. 
Palautekyselyyn vastasi 35 % kyselyn saaneista kiinteistöomistajista. (Taulukko 1)   
 
Taulukko 1. Palautekyselyiden jakautuminen kiinteistökäynnillä annetun uudistamistarve arvion 
perusteella.  

Arvio 
uudistamistarpeesta 

Lähetetyt 
palautekyselyt 

Vastauksen antaneet vastausprosentti 

punainen 93 26 28 % 

ketainen 36 8 22 % 

vihreä 30 15 50 % 

sininen 41 21 51 % 

yhteensä 200 70 35 % 

 
 
Jätevesitietous 

Palautekyselyssä tiedusteltiin asukkaiden aiempaa tietämystä haja-asutuksen jätevesistä sekä 
tiedonhankinta lähteitä. Suurin osa vastaajista arvio jätevesiasioiden olevan heille hyvin tuttuja 
(59 % vastaajista), 39 % prosenttia kertoi jätevesiasioiden olevan hieman tuttuja. Ainoastaan yksi 
vastaaja kertoi, että kuuli jätevesiasioista ensimmäisen kerran kiinteistökäynnin yhteydessä. 
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Ei vastannut

Mikäli jätevesiasiat olivat asukkaille ennestään hyvin tuttuja, pyydettiin heitä valitsemaan 
kuudesta vaihtoehdosta, mistä he olivat tietonsa saaneet. Moni vastaajista valitsi useita 
vastausvaihtoehtoja. Yhteensä vastauksia tähän kysymykseen saatiin 63 kpl.   Yleisimmin tietoa oli 
saatu kunnan viranomaisilta (37 % vastauksista) ja internetistä (32 % vastauksista). 15 % kertoi 
saaneensa tietoa kyläyhdistyksen tms. tiedotustilaisuudesta. Vuonna 2011 hankealueella 
järjestettiin Jässi hankkeen toimesta jätevesi-ilta lähes jokaisessa kylässä, joten vastaajien voidaan 
olettaa osallistuneen oman kylänsä jätevesi-iltaan. 18 kpl vastaajista oli saanut tietoa myös muista 
tietolähteistä, kuten televisiosta tai lehdistä. (Kuva 1)  
 
 

 
 
Kuva 1. Jäteveden käsittelyn tietolähteet. 

 
Tyytyväisyys neuvontakäyntiin ja neuvontamateriaaliin 

Kiinteistökohtaisella neuvontakäynnillä käytiin läpi kiinteistön jätevesijärjestelmä ja verrattiin sitä 
lainsäädännön vaatimuksiin. Kiinteistökäynnin päätteeksi asukkaalle jätettiin arvio 
jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta sekä kyseisen kiinteistön tarpeisiin räätälöity 
neuvontapaketti. Vastaajista suurin osa (83 %) arvioi neuvontakäynnin sujuneen hyvin. 
Ainoastaan yksi asukas arvio, että neuvontakäynti sujui huonosti. (Kuva 2) 51 kiinteistönomistajaa 
suosittelisi neuvontakäyntiä tuttavilleen. 9 vastaajaa ei osannut sanoa suosittelisiko vai ei.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Käynnin sujuminen asukkaiden antaman palautteen perusteella.  

Vastanneiden mielestä parasta neuvontakäynnissä oli asiantuntemus (10 vastausta). Positiiviksi 
asioiksi nostettiin myös henkilökohtainen neuvonta ja varmistuksen saaminen oman 
jätevesijärjestelmän toimivuudesta. Ainoastaan kaksi vastaaja oli kirjoittanut kiinteistökäynnin 
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yllättäneen negatiivisesti, mutta tarkemmin ei ollut eritelty, mikä negatiivisuuden aiheutti. 
Kiinteistökäynnin jälkeen asukkaista suurin osa (45 % vastauksista) arvioivat olleensa tyytyväisiä ja 
saaneensa tarvitsemaansa tietoa (39 %). Muutaman vastauksen mukaan asukkaat olivat 
pettyneitä ja sekavissa tunnelmissa. Asukas, joka kertoi olevansa pettynyt, vaikutti olevan 
pettynyt jätevesiasioihin yleisesti, hän oli yrittänyt tiedustella ohjeita aikaisemmin kunnan 
virastolta saamatta ohjeistuksia. Sekava -vastausvaihtoehdon valinneet, olivat puolestaan itse 
kuvitelleet järjestelmänsä olevan kunnossa. (Kuva 3) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Asukkaiden ajatukset/tunnelmat kiinteistökohtaisen neuvontakäynnin jälkeen. 

Palautekyselyssä tiedusteltiin asukkailta mielipidettä käytetystä neuvontamateriaalista. Kaikkien 
kysymykseen vastanneiden mielestä (62 kpl) neuvontamateriaali oli ymmärrettävää. 90 % 
vastaajista koki, että neuvontamateriaali oli riittävän kattava ja 79 % mielestä materiaalia myös 
esiteltiin riittävästi. Parannusehdotuksiksi ehdotettiin mm. neuvontamateriaalin saantia 
englanninkielisenä sekä kuvien ja nettiosoitteiden lisäämistä neuvontamateriaaliin.  
 

Toimenpiteet kiinteistökäynnin jälkeen 
Kiinteistökäynnin jälkeen suurin osa asukkaista oli tutustunut jaettuun neuvontamateriaaliin (57 % 
vastauksista).  Myös jätevesiasioiden uutisointia oli seurattu (11 % vastauksista) sekä laadittu 
jätevesiselvityksiä (10 % vastauksista).  Yksi kiinteistöomistaja oli ollut yhteydessä 
jätevesisuunnittelijaan, mutta ei ollut vielä hakenut uudelle järjestelmälle toimenpidelupaa. (Kuva 
4) 
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Kuva 4. Toimenpiteet kiinteistökäynnin jälkeen.  

Suurin osa kiinteistönomistajista (46 %), joiden jätevesijärjestelmän oli täyden uusimisen 
tarpeessa (26 kpl), arvioivat uusivansa järjestelmänsä vuosien 2013-2014 aikana. 35 % 
vastanneista kertoivat uusivansa järjestelmänsä vasta siirtymäajan loppupuolella. (Kuva 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Uudistamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien (26 kpl) suunniteltu jätevesiremontin ajankohta.  

 
Palautekyselyn lopussa kysyttiin asukkailta, mitkä tekijät auttaisivat heitä jätevesiasiassa 
etenemisessä. Tähän osiaan vastauksia saatiin valitettavan vähän, vain 29 kiinteistöomistajaa oli 
vastannut viimeiseen kysymykseen. Useimmat vastaajista kuitenkin olivat valinneet useita 
vastausvaihtoehtoja, joten vastauksia oli yhteensä 78 kpl. Suurin osa vastaajista kokivat 
tärkeimmäksi asiaksi tarvitsevansa varmistuksen siitä, että uusi järjestelmä hyödyttää ympäristöä. 
Myös taloudellisen avustuksen saaminen helpottaisi useita vastaajista etenemään jätevesiasiassa. 
(Kuva 6) 

 
 

Kuva 6. Asiat, jotka auttaisivat neuvonnan saaneita asukkaita jätevesiasiassa etenemisessä. 
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Yhteenveto 

Palautekyselyyn vastattiin kohtuullisella aktiivisuudella (35 %). Huomattavaa kuitenkin on, että 
asukkaat joille ei neuvontakäynnillä ehdotettu toimenpiteitä vastasivat aktiivisemmin kuin 
uudistamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien kiinteistöjen omistajat. Osaan kyselyistä oli 
vastattu vain osittain ja vapaan sanan kohdat oli jätetty hyvin usein tyhjiksi. Vastausten 
perusteella voidaan kuitenkin todeta asukkaiden olleen tyytyväisiä kiinteistökohtaiseen 
neuvontaan. Huomionarvoista oli se, että myös vähäisen jätevesimäärän kiinteistöomistajat olivat 
kokeneet neuvontakäynnin hyödylliseksi ja olivat tyytyväisiä saamaansa neuvontaan.  
 
Palautekyselyn perusteella kovinkaan moni kiinteistönomistaja ei ollut ryhtynyt suurempiin 
toimenpiteisiin kiinteistökäynnin jälkeen. Tähän voi olla selityksenä palautekyselyn toteuttamisen 
ajankohta hyvinkin pian kiinteistökäynnin jälkeen. Neuvojien mukaan kiinteistöomistajat 
useimmiten kertoivat ryhtyvänsä vasta siirtymäajan lopulla toimenpiteisiin, koska odottavat mikäli 
lainsäädäntö vielä muuttuukin. Palautekyselyn perusteella saadut vastaukset tukevat neuvojien 
havaintoa. Asukkailta pyydettiin myös parannusehdotuksia sekä neuvontamateriaaliin että 
neuvonnan toimintamalliin. Ehdotukset jäivät vähäisiksi. Palautekyselyn perusteella saatiin 
kuitenkin arvokasta tietoa ihmisten asenteesta ja mielipiteistä kiinteistökohtaisen neuvonnan 
osalta.  
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