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Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on toiminut jätevesineuvontaa tarjoavana tahona 

Lappeenrannan seudulla yhdeksän vuoden ajan, vuosina 2011 – 2019. Neuvontaa on tarjottu 

laajasti ja täsmällisesti kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien avulla. Tämän on mahdollistanut 

rahoitus, jota on saatu Ympäristöministeriöltä paikallisen ELY-keskuksen kautta. 

Jätevesilainsäädännön määräajan jätevesijärjestelmien kunnostamiseen haja-asutusalueilla 

umpeuduttua 31.10.2019, myös ympäristöministeriön rahoitus neuvontatyön toteuttamiseen loppui. 

Tämän raportin tarkoituksena on koota yhteen Lappeenrannan seudulla toteutetun 

jätevesineuvonnan vaiheet, ollen yhteenvetona kaikille Jässi-jätevesineuvonnan hankevuosille. 

Hankkeiden tulokset on aiemmin raportoitu vuosittain yhteenvedoissa sekä 

tilannekatsausraporteissa. Tieto on ollut siis hajallaan, joten tämä kaiken kokoava 

yhteenvetoraportin toivotaan palvelevan erityisesti kuntien viranomaisia. Neuvontahankkeiden 

aikana on kerätty tietoa jätevesijärjestelmistä ja niiden kunnosta yli kolmeltatuhannelta kiinteistöltä. 

Aiemmin näin kattavasti tietoa jätevesienkäsittelystä hankealueellamme ei ole ollut saatavilla. 

 

 

Vuonna 2011 tulleen haja-asutusalueiden jätevesilainsäädännön muutoksen myötä 

Ympäristöministeriö alkoi rahoittaa puolueettoman ja maksuttoman jätevesineuvonnan 

toteuttamista haja-asutusalueilla. Ensimmäisenä vuonna avustukset kohdistettiin ainoastaan 

kolmelle pilottialueelle Suomessa. Etelä-Karjala oli yksi näistä pilottialueista, jonne Suomen 

Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, Suomen Omakotiliitto ry ja Suomen Kylätoiminta ry (nykyinen 

Suomen Kylät ry) saivat valtionavustusta yhteishankkeen toteuttamiseen. Näin syntyi Jässi-

jätevesineuvontahanke. Toimintamalli neuvonnan toteuttamiseen saatiin Länsi-Uudenmaan 

vesiensuojeluyhdistys ry:ltä, jossa neuvontaa oli toteutettu jo aiemmin useamman vuoden ajan. 

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry toimi pilottihankkeena kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan 

paikallisena toteuttajana Lappeenrannan seudulla. Jätevesineuvonnalle on ollut alueella tarvetta 

vuodesta toiseen, muun muassa lainsäädännön muuttumisen takia. Onnistuneen pilotoinnin 

jälkeen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry onkin jatkanut itsenäisesti puolueetonta ja maksutonta 

jätevesineuvontaa tarjoavana tahona vuosina 2012 – 2019. Pilottivuosi mukaan luettuna Jässi-

hanke toimi Lappeenrannan seudulla yhteensä yhdeksän vuotta. Lisäksi Jässi-hankkeita on ollut 

Imatran seudulla, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjanmaalla. Myös muita jätevesineuvontaa tarjoavia 

hankkeita on toiminut ympäri Suomen. 

Neuvontaa toteutettiin vuosina 2012 – 2018 pitkälti pilottihankkeessa luodun toimintamallin 

mukaisesti. Neuvonta-alueet valikoitiin vuosittain yhdessä ympäristöviranomaisten eli 
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Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa. Pääasiassa valikoidut alueet ja neuvontakohteet 

sijoittuivat herkille alueille, eli pohjavesialueille tai ranta-alueille ja niiden läheisyyteen. 

Kohdealueiden kiinteistönomistajia lähestyttiin kirjeitse. Kirjeessä kerrottiin hankkeesta ja voimassa 

olevasta lainsäädännöstä sekä tarjottiin jätevesineuvontakäyntiä tietylle päivälle sekä kellonajalle. 

Mikäli neuvonta aika ei kiinteistöomistajalle sopinut, pystyi hän perumaan sen tai siirtämään 

parempaan ajankohtaan. Neuvonta- ja kartoituskäynneillä selvitettiin yhdessä kiinteistönomistajan 

kanssa olemassa olevan jätevesienkäsittelyn tilanne silmämääräisesti tarkastamalla sekä käymällä 

läpi kiinteistön varustelutaso ja käyttö. Käynnin päätteeksi annettiin arvio järjestelmän 

uusimistarpeesta sekä tarvittaessa ohjeita pieniin parannuksiin sekä käyttöön ja huoltoon. Arvio 

jätevesijärjestelmän kunnosta annettiin neliportaisella asteikolla: 

Punainen: Järjestelmä ei täytä asetuksen vaatimuksia ja on uusittava. 

Keltainen: Järjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia 

Vihreä: Järjestelmä nykyisellään kunnossa 

Sininen: Vähäinen jätevesimäärä, arvion yhteydessä voitiin antaa kehotus pienistä 

parannustoimista. 

Uusimistarpeessa olevien kiinteistöjen kohdalla opastettiin myös uusimisprosessissa ja kerrottiin 

kiinteistölle sopivista erilaisista järjestelmävaihtoehdoista. Kiinteistölle jätettiin myös tarvittavaa 

materiaalia jätevesienkäsittelyyn liittyen.  

  

Kiinteistökohtaisen neuvonnan lisäksi tehtiin yleisneuvontaa erilaisissa tapahtumissa sekä toreilla 

pystyttämällä paikalle neuvontapiste. Suomen Kylätoiminta ry:n ja Suomen Omakotiliiton toimesta 

pilottivuonna 2011 toteutettiin laaja yleisneuvontakampanja, jossa jätevesineuvonta jalkautettiin 

useisiin Lappeenrannan seudun kyliin. Pilotti vuonna Saimaan vesiensuojeluyhdistys keskittyi jo 

pääasiassa kiinteistökohtaiseen neuvontaan. Hankkeiden aina neuvoja oli myös aina 

tavoitettavissa puhelimitse sekä sähköpostitse. Puhelinneuvontaa kuitenkin markkinoitiin erikseen 

ainoastaan kahdessa viimeisessä hankkeessa vuosina 2018 – 2019. Vuoden 2019 neuvonta 

painottui muista hankevuosista poiketen puhelinneuvontaan sekä pyynnöstä tehtäviin 

neuvontakäynteihin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Neuvontatyössä kiinteistöllä (2013) Kuva 2: Neuvontapiste Taipalsaaripäivillä 

(vuonna 2018) 
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Vuonna 2018 toteutettiin laaja kirjekampanja, mikä kohdennettiin jo aiemmin neuvotuille 

kiinteistöille. Mukaan rajattiin 2011 – 2015 neuvotuista kiinteistöistä ne, jotka olivat saaneet 

neuvontakäynnillä punaisen arvion (ei ikävapautetut). Tämän tarkoituksena oli välittää ajantasaista 

tietoa jätevesilainsäädännöstä niille, jotka olivat saaneet neuvontaa ennen viimeisintä hajajätevesi 

lainsäädännön muutosta. Kirjeessä tarjottiin myös mahdollisuutta varata uusi neuvontakäynti 

kiinteistölle. Kirje lähetettiin yhteensä yli 600 kiinteistöomistajalle. 

 

 

Nykyäänkin voimassa olevat vaatimukset jätevesienkäsittelylle sekä dokumentoinnille tulivat 

voimaan vuonna 2004 (542/2003) hajajätevesiasetuksen muodossa. Tämän jälkeen rakennettujen 

järjestelmien on tullut täyttää laissa asetetut peruspuhdistusvaatimukset. Näitä 

puhdistusvaatimuksia on kuitenkin voitu tiukentaa kuntakohtaisesti. Hajajätevesiasetusta muutettiin 

vuonna 2011 (196/2011 ja 209/2011) niin, että uudisrakennusten lisäksi myös kaikkien olemassa 

olevien kiinteistöjen tuli täyttää uudet puhdistusvaatimukset. Poikkeuksena tähän olivat vähäisen 

jätevesimäärän kohteet, kuten kantovedelliset mökit sekä ennen 9.3.2011 68 vuotta täyttäneet 

kiinteistönomistajat, jotka saavat vapautuksen uudistamisesta. Tuolloin takarajaksi 

jätevesijärjestelmien uudistamiselle annettiin 15.3.2016. Vuonna 2011 voimaan tullutta 

hajajätevesiasetusta muutettiin vuonna 2015 (343/2015). Tuolloin muutos koski ainoastaan 

siirtymäajan muuttamista vuodesta 2016 päivään 15.3.2018. Ennen tämän päivämäärän 

umpeutumista jätevesilainsäädäntöä kuitenkin muutettiin jälleen. Jätevesiasetuksessa olleet 

määräykset kirjattiin ympäristönsuojelulakiin valtioneuvoston asetuksella (157/2017) sekä tehtiin 

ympäristönsuojelunlain muutos (19/2017). Nämä tulivat voimaan 3.4.2017. Tässä viimeisessä 

muutoksessa kaikkia kiinteistöjä koskenut määräaika lievennettiin koskevaksi vain 

pohjavesialueilla tai alle 100 m päässä vesistöstä olevia kiinteistöjä. Näiden alueiden ulkopuolelle 

jäävien kiinteistöjen tulee uudistaa jätevesienkäsittely suuremman rakennuslupaa vaativan 

remontin yhteydessä, uudistaessa vesijärjestelmiä, tehdessä tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä tai 

vanhan jätevesijärjestelmän mennessä epäkuntoon. Tämän lisäksi ranta- ja pohjavesialueiden 

kiinteistöjä koskeva määräaikaa remontille siirrettiin lokakuun loppuun 2019.   

Kaikkia kiinteistön omistajia kuitenkin koskee vuonna 2000 (86/2000) voimaan tullut 

ympäristönsuojelulaki, jossa on määrätty jätevesille yleinen puhdistusvaatimus sekä siitä 

poikkeaminen. Tätä lakia päivitettiin vuonna 2014 (527/2014), jolloin sinne lisättiin myös, ettei 

ympäristölle saa aiheuttaa pilaantumisen vaaraa.  

Lainsäädännön muutokset eivät ole merkittävästi näkyneet tarjotun neuvonnan toteutumisessa 

suuntaan tai toiseen. Lakimuutokset ovat kuitenkin jatkaneet neuvonnan tarvetta vuodesta toiseen, 

sillä epävarma tilanne ja lain muuttuminen moneen kertaan ovat lisänneet haja-asutusalueilla 

asuvien ja mökkeilevien epätietoisuutta asiaa kohtaan. asialähtöinen 
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Hankkeen muutamana ensimmäisenä vuonna torien ja tapahtumien yleisneuvontapisteillä kävi 

enemmän kyselijöitä kuin myöhempinä vuosina. Vastaavasti taas puhelin ja sähköpostineuvonta 

lisääntyi selvästi parina viimeisenä hankevuotena. Puhelinneuvonnan määrä lisääntyi erityisesti 

viimeisenä hankevuotena 2019, mikä selittyy todennäköisimmin lopullisen määräajan 

lähestymisellä.  

Neuvontakäynneillä lainsäädännön muutokset ja epävarmuus näkyivät ja kuuluivat ihmisten 

puheissa, kysymyksissä ja asenteissa. Erityisesti 2015 ja 2016 nykyistä edeltävän lakimuutoksen 

jälkeen ja jo uuden ollessa vireillä neuvonnassa kyseltiin paljon määräajasta ja pohdittiin lain 

pysyvyyttä. Monella ei ollut innostusta aloittaa jätevesiremonttia, koska lakia kuitenkin taas 

muutettaisiin. Monet halusivat odottaa, kunnes olisi aivan varmaa mitä pitää tehdä ja milloin. 

Olihan määräaika siirtynyt jo aiemminkin. Vuoden 2017 alussa lopulliset muutokset astuivat 

kuitenkin voimaan. Vielä 2017 ja 2018 neuvonnassa törmäsi kyselyihin siitä, että onkohan laki nyt 

varmasti pysyvä? Vieläkö määräaikaa siirretään tai vedetäänköhän koko laki pois? Vuonna 2019 

nämä epäilykset selvästi vähenivät. Keväällä 2019 neuvonnan määrä alkoi lisääntyä. Lähestyvä 

määräaika 31.10.2019 alkoi aktivoida pohjavesialueiden ja ranta-alueiden asukkaita, mikä näkyi 

viimeisenä hankevuotena vilkkautena yhteydenottojen puolesta.  

 

 

Hankevuosien 2011 – 2019 aikana on tehty kattava määrä neuvontaa sen eri muodoissa: 

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa paikanpäällä kiinteistöillä, tiedotustilaisuuksia, 

neuvontapisteitä tapahtumissa ja toreilla sekä sähköposti ja puhelinneuvontaa. Kuvassa 3 on 

esitetty yhteenvetona toteutunut neuvonta lukuina. 
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*Sähköposti ja puhelinneuvonta on esitetty vain arviona, sillä tarkempi kirjanpito puuttuu vuosilta 2014 – 2015. 

Kuva 3: Vuosina 2011 – 2019 Lappeenrannan seudun Jässi-jätevesihankkeessa toteutettu 

neuvonta lukuina. 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 4) on esitetty 67 eri neuvonta-alueen sijoittuminen hankealueelle 

(Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari). Jokaisesta neuvonta-alueesta on koottu 

aluekohtainen aluekortti, jossa kerrotaan tarkemmin muun muassa neuvontamääristä, alueen 

yleispiirteistä ja jätevesien käsittelystä. Aluekortisto on esitetty kokonaisuudessaan Jässi-hankkeen 

verkkosivuilla (www.jatevesihanke.fi/lappeenranta) sekä hankkeen vuoden 2018 loppuraportissa.   

 

 

 

 

 

 

Neuvontapisteitä toreilla ja 

tapahtumissa 37 kpl 

 Saatuja kontakteja 371 kpl  

Sähköposti ja puhelinneuvontaa 

n. 437 kpl *    

 

KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA: 

 

 Neuvonta-alueita 67 kpl 

 Tarjottu n. 5830 kpl 

 Toteutunut n. 3300 kpl 

 Perutut käynnit n. 26 % 

 Ei tavoitettu kiinteistöltä n.12 % 

 Korvattu jättämällä materiaalia tai 

puhelin/sähköpostineuvonnalla n. 4 % 

 Vakituiset asuinkiinteistöt 1388 kpl 

Vapaa-ajan asunnot 1938 kpl 

 Ikävapautuksen piirissä n. 14 % 

Vuonna 2011 yleisneuvontakampanja: 

31 tilaisuutta  781 kontaktia 

Neuvotuista kiinteistöistä: 

Ranta-alueella (100m) n.1774 kpl 

Pohjavesialueella n.319 kpl 

http://www.jatevesihanke.fi/lappeenranta
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Kuva 4. Kartta Lappeenrannan seudun Jässi-hankkeen neuvonta- alueista vuosina 2011 – 2018  

 

Neuvontakäynneillä jätevesijärjestelmän kunto arvioitiin neliportaisella asteikolla. Arvio jätettiin 

kiinteistökäynnin tuloksena kiinteistönomistajalle. Arviossa otettiin huomioon voimassa olevan 

lainsäädännön lisäksi myös paikalliset ympäristönsuojelumääräykset. Arvio tehtiin aina 

silmämääräisen tarkastelun ja kiinteistönomistajan kertoman sekä järjestelmästä mahdollisesti 

löytyvien asiakirjojen pohjalta.  
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Kuva 5. Lappeenrannan seudun Jässi-hankkeessa 2011 – 2018 neuvotuille kiinteistöille annetut 

arviot jätevesijärjestelmän kunnosta. 

 

Lappeenrannan seudun Jässi-hankkeen hankealue on ominaispiirteeltään selvästi järvivaltainen. 

Myös pohjavesialueita esiintyy paljon salpausselän alueella. Neuvonta kohdennettiinkin 

pääasiassa herkille alueille, eli se painotti selvästi järvien ympäristöä sekä pohjavesialueita. 

Järvipainotteisuus näkyy runsaana vapaa-ajan asuntojen määränä (n. 58 % neuvotuista kohteista), 

mikä taas heijastuu vähäisenjätevesimäärän kohteiden suureen määrään (kuva 5). Vaikka mökkejä 

on alettu nykyisin varustamaan paremmin, niin suurin osa niistä on edelleen kantovettä vastaavia. 

Neuvonta näillä kohteilla on ollut myös tärkeää, jotta on saatu ehkäistyä pesuvesien laskemista 

suoraan vesistöön. Lisäksi on voitu hillitä mökkien varusteluintoa. Varustelun lisääminen ei 

nimittäin aina näy automaattisesti myös jätevesienkäsittelyn parantumisena. 

34 % 

11 % 

12 % 

43 % 

Uudistamistarpeessa

Pientä parannusta tai seurantaa vailla

Kunnossa oleva

Vähäinen jätevesimäärä
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Kuva 6. Lappeenrannan seudun Jässi-hankkeessa 2011 – 2018 neuvotuille kiinteistöille annetut 

arviot jätevesijärjestelmän kunnosta vain vähäistä suuremman jätevesimäärien kiinteistöillä. 

 

Vähäistä suurempien jätevesimäärien kohteissa suurin osa jätevesijärjestelmistä (kuva 6) ei 

täyttänyt asetettuja puhdistusvaatimuksia. Kaikista Jässi-hankkeen aikana 2011 – 2018 

neuvotuista vähäistä suuremman jätevesimäärän kohteiden kiinteistöistä 60 % katsottiin 

uudistamistarpeessa oleviksi. Pieniä parannuksia tai seurantaa vailla järjestelmistä oli 19 %. 

Yleisimmin pienet parannukset liittyivät t-haarojen lisäämiseen, kaivojen tiiveyden tarkastamiseen, 

imeytyskentän toimivuuden seuraamiseen/tarvittaessa uusimiseen, fosforinpoiston tehostamiseen 

sekä umpisäiliöön täyttymishälyttimen lisäämiseen. Kunnossa olevien järjestelmien määrä oli 21 

%. Kuntoon laitettujen järjestelmien määrä on voinut neuvontakäyntien jälkeen lisääntyä, sillä 

ensimmäisistä neuvontakäynneistä on kulunut jo lähes kymmenen vuotta. Osa neuvotuista on siis 

varmasti laittanut jätevesijärjestelmänsä jo kuntoon. Vastaavasti kuitenkin osa neuvontakäynneillä 

kunnossa oleviksi arvioiduista järjestelmistä voivat nyt olla kunnostusta vailla olevia tai kokonaan 

uusittavia. Esimerkiksi imeytykseen perustuvat järjestelmät voivat tukkiutua tai betoniset 

saostuskaivot voivat olla tiivistystä vailla.   

Kuntakohtaisesti tarkastellessa annetuissa arvioissa voi havaita joitakin eroja eri kuntien välillä 

(Kuva 7). Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella neuvotuista kiinteistöistä oli suurempi osa 

vapaa-ajanasuntoja kuin Lappeenrannassa. Tämä näkyy myös suurempana osuutena vähäisten 

jätevesimäärän kohteissa. Kolmesta kunnasta eniten uudistamistarpeessa olevia kiinteistöjä oli 

Savitaipaleella, ja vähiten Taipalsaarella. Pieniä parannuksia tai seurantaa vaativia järjestelmiä oli 

suhteessa kunnossa oleviin järjestelmiin lähes yhtä paljon joka kunnassa. Tarkemmat neuvonnan 

kuntakohtaiset yhteenvedot löytyvät liitteestä 1. 

 

 

60 % 19 % 

21 % 

Uudistamistarpeessa

Pientä parannusta tai seurantaa vailla

Kunnossa oleva
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37 % 

13 % 12 % 

38 % 
29 % 

8 % 

10 % 

53 % 

38 % 

9 % 9 % 

44 % 
26 % 

12 % 

15 % 

47 % 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Lappeenrannan seudun JÄSSI-hankkeen neuvonnassa annetut arviot hankekunnittain. 

 

Erilaisten jätevesijärjestelmien kirjo on ollut laaja neuvotuilla kohteilla (kuva 8). Syntyvien 

jätevesien määrä ja laatu vaihtelevat kiinteistöstä riippuen paljon. Myös varustelussa vakituisesti 

asutuilla, mutta erityisesti vapaa-ajan kiinteistöillä on suuriakin eroja. Tämän myötä myös 

erityyppisiä jätevesienkäsittelymenetelmiä on paljon. Järjestelmän tyyppiin ja rakennustapaan 

vaikuttavat paljon myös rakennuksen ikä ja tämän myötä järjestelmän rakennusvuosi. 

Eniten kiinteistöillä on käytössä edelleen pelkkiä saostuskaivo käsittelyjä, joko 2- tai 3-osaisia.  

Näihin johdetaan erottelematta kaikki taloudessa syntyvät jätevedet, sekä harmaat että mustat. 

Tämä on suoraan verrannollinen siihen, että uudistamistarpeessa olevia jätevesijärjestelmiä on 

paljon. Mikäli jätevesijärjestelmä on jossain vaiheessa päivitetty pelkästä saostuskaivokäsittelystä 

nykyaikaisempaan versioon, on se yleensä maahanimeytys kaikille jätevesille. 

Kaksoisviemäröidyissä kohteissa yleisimmin käytetään umpisäiliötä wc-vesille ja harmaiden vesien 

käsittelynä imeytyskenttää. Lähes yhtä yleinen on umpisäiliö kaikille syntyville jätevesille.   

Pientä seurantaa tai parannusta vailla olevat järjestelmät olivat yleensä kaikkien syntyvien 

jätevesien tai pelkkien harmaiden vesien imeytysjärjestelmät. Kentät joko olivat iäkkäitä, 

tukkeutuneita tai puuston tai muun kasvuston peittämiä. Myös t-haarat saattoivat puuttua ennen 

kenttää olevista saostuskaivoista. 

Lappeenranta n=1192 Lemi n=535 Savitaipale n=628 Taipalsaari n=991 
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Kuva 8. Lappeenrannan Jässi-hankkeessa 2011 – 2018 neuvottujen vähäistä suuremman 

jätevesimäärän kiinteistöjen jätevesienkäsittelyjärjestelmät. 

  

  

 

 

 

Kuva 9. Erilaisia jätevesijärjestelmiä: Imeytyskentän osat, harmaavesisuodin sekä vanhat 

saostuskaivot. 

41 % 

18 % 

9 % 

8 % 

2 % 

4 % 

4 % 

4 % 

3 % 
2 % 2 % 

1 % 1 % 1 % 
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Neuvonnan yhteydessä pyrittiin aina myös selvittämään olemassa olevien järjestelmien ikä. Sen 

perusteella pystyttiin myös arvioimaan järjestelmän kuntoa, puhdistustehoa sekä toteutustapaa. 

Aina ikää ei kuitenkaan saatu selville esimerkiksi silloin, kun järjestelmästä ei löytynyt tai ollut 

lainkaan olemassa papereita tai silloin kun kiinteistön omistus oli vaihtunut. Suurin osa 

järjestelmistä (68 %) oli rakennettu ennen 2000-luvun alkua (kuva 10). Ikäjakaumassa on mukana 

myös vähäisten jätevesimäärien kohteita.  

 

Kuva 10. Ikäjakauma Lappeenrannan seudun Jässi-hankkeessa 2011 – 2018 neuvottujen 

kiinteistöjen jätevesijärjestelmillä. 

 

Jässi-hanke on toteuttanut neuvontaa saanneille kiinteistöomistajille palautekyselyn viitenä 

vuotena.  Suomen Ympäristökeskus (SYKE) valmisteli vuonna 2014 neuvonnan vaikuttavuuden 

arvioinnin kyselyn, jota avustusta saaneiden järjestöjen toivottiin toteuttavan. Kyselyn tarkoituksena 

oli kerätä tietoa neuvontaa saanneilta kiinteistönomistajilta jätevesijärjestelmien tilanteesta ja 

neuvonnan vaikutuksesta uusimistoimenpiteiden käynnistämiseen. Lisäksi vuosina 2011 – 2012 

Jässi-hankkeessa keräsi palautetta toimintamallin omalla palautekyselyllä. 

Pääsääntöisesti kyselyt kohdennettiin neuvonnassa punaisen arvion saanneille kiinteistöille, joilla 

ei ollut ikävapautusta. Vuonna 2014 palautekyselyssä oli mukana myös keltaisen arvion saaneet 

kiinteistöt. Palautekyselyn vastausprosentti oli useimmiten melko huono (12 % - 42 %), joten kovin 

yleistäviä johtopäätöksi vuositasolla ei ole yleensä voinut tehdä.  

Useimmiten palautekyselyihin vastanneet kokivat saaneensa neuvontakäynniltä tarvitsemaansa 

tietoa tai olivat muutoin tyytyväisiä saamaansa neuvontaan. Vain muutamille oli jäänyt 

27% 

41% 

32% 

ennen 80-lukua 1980-2000 2000-jälkeen
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neuvonnasta sekava tai pettynyt olo. Kyselyn mukaan kiinteistönomistajilla usein oli jo 

entuudestaan jotain tietoa jätevesiasioista, jota oli saatu esimerkiksi mediasta, viranomaiselta, 

kyläillasta tms. tai internetistä. Tämän lisäksi myös neuvonta toi usein jotain uutta tietoa 

kiinteistönomistajalle. Nämä uudet tiedot liittyivät esimerkiksi oman järjestelmän 

toimintaperiaatteisiin, järjestelmän huoltoon, vedenkulutukseen tai kiinteistön sijaintiin nähden 

rantaan tai pohjavesialueeseen. 

Vaikka tietoa ja ymmärtämystä jätevesijärjestelmien uusimiseen on ollut ja sitä on saatu 

neuvontakäynnillä, se ei kuitenkaan ole näkynyt juuri jätevesijärjestelmien uusimisessa. Vuosittain 

kyselyihin vastanneista vain muutat kertoivat uusineensa järjestelmänsä tai aloittaneensa 

tekemään kunnostamiseen tähtääviä toimenpiteitä.  

Palautekyselyiden perusteella jätevesiremontin edistymistä auttavaksi asiaksi koettiin useimmiten 

lupaprosessin keventäminen sekä taloudellinen avustuksen saaminen suunnitteluun ja remontin 

toteuttamiseen. Lisäksi neuvontatyössä jäi mielikuva, että monet epäilivät lain pysyvyyttä ja ovat 

halunneet jäädä odottamaan sen lopullista muotoa ennen jätevesiremonttiin ryhtymistä.  

 

 

Lappeenrannan seudun Jässin-hankkeissa on kerätty vuosina 2011 – 2019 tehdyn neuvonnan 

yhteydessä paljon tietoa haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelystä ja sen tilanteesta 

hankealueella (Lappeenranta, Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale). Jätevesihankkeissa kerätty 

aineisto kattaa tietoa yli 3300 kohteelta ja 67 eri alueelta. Hankealueen piirteisiin kuuluu 

järvivaltaisuus sekä salpausselän läheisyydessä pohjavesialueiden runsaus. Neuvonta on 

painottunut pääsääntöisesti näille herkille alueille, mikä erityisesti järvien läheisyydessä on näkynyt 

runsaana vapaa-ajan asuntojen määränä. Runsas vapaa-asuntojen määrä on näkynyt taas 

suurena vähäisenjäteveden kohteiden määränä. Vähäistä suurempien jätevesien kohteista yli 

puolet on ollut uudistamista vailla. Osassa neuvontakohteista on kuitenkin voitu jo uusia vanha 

järjestelmä, sillä ensimmäiset neuvontakäynnit ovat olleet vuonna 2011. Vastaavasti neuvonnassa 

osa kunnossa oleviksi arvioiduista järjestelmistä voivat nyt olla nyt kunnostusta tai täyttä uudistusta 

vailla. Jätevesijärjestelmien kuntoon saattamista on hidastanut useasti muutoksen alla ollut 

lainsäädäntö. Tämä on tuonut epävarmuutta sekä odottavan tunnelman kiinteistöomistajien 

keskuuteen. Kunnostustoimiin ei ole haluttu ryhtyä, enne kuin on ollut varmuus lainsäädännön 

pysyvyydestä. Kunnostustoimien hitauteen on myös vaikuttanut monella taloudellinen tilanne. 

 

1. Kuntakohtaiset yhteenvedot vuosien 2011 – 2018 neuvonnasta 
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 Neuvontaa tarjottu 2149 kpl 

 Neuvonta toteutunut 1192 kpl 

 Toteumaprosentti 56 % 

 Ranta-alueen kiinteistöt n. 483 kpl 

 Pohjavesialueen kiinteistöt 155 kpl 

 Oma talousvesikaivo 938 kpl 

37 % 

13 % 12 % 

38 % 

Uudistamisen
tarpeessa

Pienrä parannusta tai
seurantaa vaativa

Kunnossa oleva

Vähäinen
jätevesimäärä

34% 39% 
27% 

ennen 80-lukua 1980-2000 2000-jälkeen

 

Yhteenveto Lappeenrannassa tehdystä jätevesineuvonnasta 
 

Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä ohjaa lainsäädäntö. Lainsäädäntö määrittelee jätevesien käsittelyn 

peruspuhdistustasoa, dokumentointia sekä uudistamisen aikataulua. Lisäksi kunnilla voi olla käytössä 

ympäristönsuojelumääräykset, joilla vaatimuksia tiukennetaan. Lappeenrannassa on voimassa yhteiset 

ympäristönsuojelumääräykset Lemin ja Savitaipaleen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2011  - 2018 

Neuvonnan toteustus 

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on toteuttanut 

Ympäristöministeriön rahoittamana 

jätevesineuvontakäyntejä Lappeenrannassa vuosina 2011 

– 2018. Neuvontaa on tehty 36 eri neuvonta-alueella 

yhteensä 1192 kiinteistöllä. Näistä 636 oli vakituisesti 

asuttuja ja 556 vapaa-ajanasuntoja. Valittujen alueiden 

kiinteistönomistajia lähestyttiin kirjeitse. Kirjeessä 

ehdotettiin aikaa neuvontakäynnille, mikä oli mahdollista 

siirtää tai perua. Toteutettu neuvonta oli puolueetonta ja 

kiinteistönomistajalle vapaaehtoinen. 

Neuvontakäynnillä käytiin yhdessä asukkaan kanssa 

silmämääräisesti ja keskustellen läpi nykyinen 

jätevesienkäsittely. Lisäksi keskusteltiin järjestelmän 

huollosta ja dokumentoinnista. Käynnin päätteeksi 

jätettiin arvio järjestelmän toimintakunnosta sekä muuta 

tarvittavaa materiaalia huoltoon ja uudistamisessa 

etenemiseen liittyen. 

Jätevesienkäsittelyn tila 

Kaikista Taipalsaarella neuvotuista kiinteistöistä 38 % 

oli vähäisen jätevesimäärän piiriin kuuluvia, eli ne 

luokiteltiin kantovettä vastaaviksi syntyvien 

jätevesimäärien mukaan. Kohteista 37 % luokiteltiin 

uudistamistarpeessa oleviksi, eli läpi käydyistä 

kiinteistöistä 481 ei täyttänyt lain asettamaa 

puhdistusvaatimusta. Pientä parannusta tai 

seurantaa vailla oli 13 % järjestelmistä ja kunnossa 

oli 12 %. Jätevesijärjestelmistä yli n. 70 % on 

rakennettu ennen 2000-lukua. Neuvotuista kohteista 

n. 483 kuuluu lain määrittämälle 100 m ranta-

alueelle ja 155 pohjavesialueelle. 

www.jateveshanke.fi/lappeenranta 

Neuvonnassa annettu arvio jätevesijärjestelmän 

uudistanistarpeessa neuvotuila kiinteistöillä (n=1192). 

Vähäistä suurempien jätevesimäärien käsittelyjärjestelmien 

ikäjakauma neuvotuilla kiinteistöillä (n=699). 
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Tarkempia aluekohtaisia tietoja löydät aluekorteista Jässi-hankkeen verkkosivuilta. 

www.jatevesihanke.fi/lappeenranta  Jätevesien käsittelyn tila 

Kaikki Jässi-hankkeessa neuvotut alueet Lappeenrannassa. 
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 Neuvontaa tarjottu 950 kpl 

 Neuvonta toteutunut 535 kpl 

 Toteumaprosentti 56 % 

 Ranta-alueen kiinteistöt n. 312 kpl 

 Pohjavesialueen kiinteistöt 20 kpl 

 Oma talousvesikaivo 367 kpl 

29 % 

8 % 

10 % 

53 % 

Uudistamisen tarpeessa

Pienrä parannusta tai
seurantaa vaativa

Kunnossa oleva

Vähäinen jätevesimäärä

18% 

46% 
36% 

ennen 80-lukua 1980-2000 2000-jälkeen

 

Yhteenveto Lemillä tehdystä jätevesineuvonnasta 
 

Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä ohjaa lainsäädäntö. Lainsäädäntö määrittelee jätevesien käsittelyn 

peruspuhdistustasoa, dokumentointia sekä uudistamisen aikataulua. Lisäksi kunnilla voi olla käytössä 

ympäristönsuojelumääräykset, joilla vaatimuksia tiukennetaan. Lemillä on yhteiset määräykset Lappeenrannan 

ja Savitaipaleen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2011  - 2017 

Neuvonnan toteustus 

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on toteuttanut 

Ympäristöministeriön rahoittamana 

jätevesineuvontakäyntejä Lemillä vuosina 2011 – 2014 

sekä 2017. Neuvontaa on tehty 8 eri neuvonta-alueella 

yhteensä 535 kiinteistöllä. Näistä 182 oli vakituisesti 

asuttuja ja 333 vapaa-ajanasuntoja. Valittujen alueiden 

kiinteistönomistajia lähestyttiin kirjeitse. Kirjeessä 

ehdotettiin aikaa neuvontakäynnille, mikä oli mahdollista 

siirtää tai perua. Toteutettu neuvonta oli puolueetonta ja 

kiinteistönomistajalle vapaaehtoinen. 

Neuvontakäynnillä käytiin yhdessä asukkaan kanssa läpi 

silmämääräisesti ja keskustellen nykyinen 

jätevesienkäsittely. Lisäksi keskusteltiin järjestelmän 

huollosta ja dokumentoinnista. Käynnin päätteeksi 

jätettiin arvio järjestelmän toimintakunnosta sekä muuta 

tarvittavaa materiaalia huoltoon ja uudistamisessa 

etenemiseen liittyen. 

Jätevesienkäsittelyn tila 

Kaikista Lemillä neuvotuista kiinteistöistä 53 % oli 

vähäisen jätevesimäärän piiriin kuuluvia, eli ne 

luokiteltiin kantovettä vastaaviksi syntyvien 

jätevesimäärien mukaan. Kohteista 29 % luokiteltiin 

uudistamistarpeessa oleviksi, eli läpi käydyistä 

kohteista 156 ei täyttänyt lain asettamaa 

puhdistusvaatimusta. Pientä parannusta tai 

seurantaa vailla oli 8 % järjestelmistä ja kunnossa oli 

10 %. Jätevesijärjestelmistä yli puolet on rakennettu 

ennen 2000-lukua. Neuvotuista kohteista n. 312 

kuuluu lain määrittämälle 100 m ranta-alueelle ja 20 

pohjavesialueelle. 

www.jateveshanke.fi/lappeenranta 

Neuvonnassa annettu arvio jätevesijärjestelmän 

uudistanistarpeessa Lemillä neuvotuila kiinteistöillä (n=535). 

Vähäistä suurempien jätevesimäärien käsittelyjärjestelmien 

ikäjakauma Lemillä neuvotuilla kiinteistöillä (n=229). 
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Kaikki Jässi-hankkeessa neuvotut alueet Lemillä. 

 

Tarkempia aluekohtaisia tietoja löydät aluekorteista Jässi-hankkeen verkkosivuilta. 

www.jatevesihanke.fi/lappeenranta  Jätevesien käsittelyn tila 
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 Neuvontaa tarjottu 1176 kpl 

 Neuvonta toteutunut 628 kpl 

 Toteumaprosentti 53 % 

 Ranta-alueen kiinteistöt n. 331 kpl 

 Pohjavesialueen kiinteistöt 34 kpl 

 Oma talousvesikaivo 451 kpl 

38 % 

9 % 
9 % 

44 % 

Uudistamisen tarpeessa

Pienrä parannusta tai
seurantaa vaativa

Kunnossa oleva

Vähäinen jätevesimäärä

29% 

45% 

26% 

ennen 80-lukua 1980-2000 2000-jälkeen

 

Yhteenveto Savitaipaleella tehdystä jätevesineuvonnasta 
 

Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä ohjaa lainsäädäntö. Lainsäädäntö määrittelee jätevesien käsittelyn 

peruspuhdistustasoa, dokumentointia sekä uudistamisen aikataulua. Lisäksi kunnilla voi olla käytössä 

ympäristönsuojelumääräykset, joilla vaatimuksia tiukennetaan. Savitaipaleella on yhteiset määräykset 

Lappeenrannan ja Lemin kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2011  - 2018 

Neuvonnan toteustus 

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on toteuttanut 

Ympäristöministeriön rahoittamana 

jätevesineuvontakäyntejä Savitaipaleella vuosina 2011 – 

2015 sekä 2017 - 2018. Neuvontaa on tehty 11 eri 

neuvonta-alueella yhteensä 628 kiinteistöllä. Näistä 210 

oli vakituisesti asuttuja ja 418 vapaa-ajanasuntoja. 

Valittujen alueiden kiinteistönomistajia lähestyttiin 

kirjeitse. Kirjeessä ehdotettiin aikaa neuvontakäynnille, 

mikä oli mahdollista siirtää tai perua. Toteutettu neuvonta 

oli puolueetonta ja kiinteistönomistajalle vapaaehtoinen. 

Neuvontakäynnillä käytiin yhdessä asukkaan kanssa  läpi 

silmämääräisesti ja keskustellen nykyinen 

jätevesienkäsittely. Lisäksi keskusteltiin järjestelmän 

huollosta ja dokumentoinnista. Käynnin päätteeksi 

jätettiin arvio järjestelmän toimintakunnosta sekä muuta 

tarvittavaa materiaalia huoltoon ja uudistamisessa 

etenemiseen liittyen. 

Jätevesienkäsittelyn tila 

Kaikista Savitaipaleella neuvotuista kiinteistöistä 44 

% oli vähäisen jätevesimäärän piiriin kuuluvia, eli ne 

luokiteltiin kantovettä vastaaviksi syntyvien 

jätevesimäärien mukaan. Kohteista 38 % luokiteltiin 

uudistamistarpeessa oleviksi, eli läpi käydyistä 

kohteista 250 ei täyttänyt lain asettamaa 

puhdistusvaatimusta. Pientä parannusta tai 

seurantaa vailla oli 9 % järjestelmistä ja vastaavasti 

kunnossa oli 9 %. Jätevesijärjestelmistä yli 70 % on 

rakennettu ennen 2000-lukua. Neuvotuista kohteista 

noin 331 kuuluu lain määrittämälle 100 m ranta-

alueelle ja 34 pohjavesialueelle. 

www.jateveshanke.fi/lappeenranta 

Neuvonnassa annettu arvio jätevesijärjestelmän 

uudistanistarpeessa neuvotuila kiinteistöillä (n=628). 

Vähäistä suurempien jätevesimäärien käsittelyjärjestelmien 

ikäjakauma neuvotuilla kiinteistöillä (n=251). 



  

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 
    Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 

    PL 17, 53851 LAPPEENRANTA 

  

 

Tarkempia aluekohtaisia tietoja löydät aluekorteista Jässi-hankkeen verkkosivuilta. 

www.jatevesihanke.fi/lappeenranta  Jätevesien käsittelyn tila 

Kaikki Jässi-hankkeessa neuvotut alueet Savitaipaleella. 
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 Neuvontaa tarjottu 1615 kpl 

 Neuvonta toteutunut 991 kpl 

 Toteumaprosentti 61 % 

 Ranta-alueen kiinteistöt n. 648 kpl 

 Pohjavesialueen kiinteistöt 110 kpl 

 Oma talousvesikaivo 744 kpl 

26 % 

12 % 

15 % 

47 % 

Uudistamisen
tarpeessa

Pienrä parannusta tai
seurantaa vaativa

Kunnossa oleva

Vähäinen
jätevesimäärä

22% 

40% 38% 

ennen 80-lukua 1980-2000 2000-jälkeen

 

Yhteenveto Taipalsaarella tehdystä jätevesineuvonnasta 
 

Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä ohjaa lainsäädäntö. Lainsäädäntö määrittelee jätevesien käsittelyn 

peruspuhdistustasoa, dokumentointia sekä uudistamisen aikataulua. Lisäksi kunnilla voi olla käytössä 

ympäristönsuojelumääräykset, joilla vaatimuksia tiukennetaan. Taipalsaarella ympäristönsuojelumääräyksiä ei 

ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2011  - 2018 

Neuvonnan toteustus 

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on toteuttanut 

Ympäristöministeriön rahoittamana 

jätevesineuvontakäyntejä Taipalsaarella  vuosina 2011 – 

2015 sekä 2017 - 2018. Neuvontaa on tehty 12 eri 

neuvonta-alueella yhteensä 991 kiinteistöllä. Näistä 360 

oli vakituisesti asuttuja ja 631 vapaa-ajanasuntoja. 

Valittujen alueiden kiinteistönomistajia lähestyttiin 

kirjeitse. Kirjeessä ehdotettiin aikaa neuvontakäynnille, 

mikä oli mahdollista siirtää tai perua. Toteutettu neuvonta 

oli puolueetonta ja kiinteistönomistajalle vapaaehtoinen. 

Neuvontakäynnillä käytiin yhdessä asukkaan kanssa läpi 

silmämääräisesti ja keskustellen nykyinen 

jätevesienkäsittely. Lisäksi keskusteltiin järjestelmän 

huollosta ja dokumentoinnista. Käynnin päätteeksi 

jätettiin arvio järjestelmän toimintakunnosta sekä muuta 

tarvittavaa materiaalia huoltoon ja uudistamisessa 

etenemiseen liittyen. 

Jätevesienkäsittelyn tila 

Kaikista Taipalsaarella neuvotuista kiinteistöistä 47 % 

oli vähäisen jätevesimäärän piiriin kuuluvia, eli ne 

luokiteltiin kantovettä vastaaviksi syntyvien 

jätevesimäärien mukaan. Kohteista 26 % luokiteltiin 

uudistamistarpeessa oleviksi, eli läpi käydyistä 

kiinteistöistä 260 ei täyttänyt lain asettamaa 

puhdistusvaatimusta. Pientä parannusta tai 

seurantaa vailla oli 12 % järjestelmistä ja kunnossa 

oli 15 %. Jätevesijärjestelmistä yli n. 60 % on 

rakennettu ennen 2000-lukua. Neuvotuista kohteista 

n. 648 kuuluu lain määrittämälle 100 m ranta-

alueelle ja 110 pohjavesialueelle. 

www.jateveshanke.fi/lappeenranta 

Neuvonnassa annettu arvio jätevesijärjestelmän 

uudistanistarpeessa neuvotuila kiinteistöillä (n=991). 

Vähäistä suurempien jätevesimäärien käsittelyjärjestelmien 

ikäjakauma neuvotuilla kiinteistöillä (n=511). 



  

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 
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Tarkempia aluekohtaisia tietoja löydät aluekorteista Jässi-hankkeen verkkosivuilta. 

www.jatevesihanke.fi/lappeenranta  Jätevesien käsittelyn tila 

Kaikki Jässi-hankkeessa neuvotut alueet Taipalsaarella. 
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