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1 JOHDANTO

Haja-asutuksen jätevedet ovat Länsi-Uudellamaalla yksi merkitt ävimmistä hajakuormitusläh-
teistä. Lisäksi ne täällä - kohtuullisen taajaan asutulla alueella - aiheutt avat helposti  ympäristö-
haitt oja kuten liett yneitä ja umpeen kasvaneita ojia, sekä hajuhaitt oja naapurustossa. Jäteve-
sistä ollaan alueellamme kiinnostuneita sekä positi ivisessa, ett ä negati ivisessa mielessä. Asian 
tärkeys tunnistetaan omalla tonti lla vaikkakin jätevesijärjestelmän uusimista pidetään aika mo-
nimutkaisena prosessina ja jätevesijärjestelmien uudistamisia ei ole tehty juurikaan.

Tämä oli ti edossa kun Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankett a 2009-2010 lähdetti  in toteutt a-
maan. Hankkeen alkaessa muuta faktaa jäteveden käsitt elyn ti lasta alueellamme ei kuitenkaan 
oikeastaan ollut, vaan kehitt ämis- ja neuvontatoiminta joudutti  in perustamaan lähinnä olet-
tamuksiin. Tiedossa oli, ett ei yleisellä tasolla liikkuvalla ti edotuksella voida enää vastata asuk-
kaiden ti edonjanoon, koska jäteveden käsitt elyn lähtökohdat kiinteistöjen kesken vaihtelevat 
melkoisen paljon ja liikkeellä oli paljon epäkorrekti a ti etoa lainsäädännön vaati muksista ja lait-
teistojen toimivuudesta.

Tähän ongelmaan vuonna 2004 perustett u Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä halusi löy-
tää ratkaisuja selvitt ämällä ensinnäkin haja-asutuksen jätevesien käsitt elyn nykyti lan hankkeen 
toiminta-alueella suhteessa lainsäädännön vaati muksiin. Tämä halutti  in toteutt aa kiinteistö-
käynti en muodossa, koska yhtäältä epäilti in, ett ä asukkailta selvityksen muodossa saatavat ti e-
dot olisivat riitt ämätt ömiä - ja toisaalta, koska kiinteistökäynnin yhteydessä asukkaille voitaisiin 
jakaa puolueetonta räätälöityä ti etoa asiassa etenemiseen. Toiseksi halutti  in selvitt ää, miksi 
uudistamisia ei ole tehty. Lähtöolett amuksena pidetti  in, ett ä erityisalueilla esiintyy normaali-
ti lannett a enemmän haasteita jäteveden käsitt elyn suhteen. Näitä ongelmia kartoitetti  in kiin-
teistökäynneillä ja niihin yritetti  in löytää ratkaisuja hankkeessa. Hankkeessa oli siis kehitett ävä 
tehokas kartoitus- ja neuvontatyön toimintamalli.

Hankett a toteutetti  in aikana, jolloin koko hajajätevesikentt ä eli murrosvaihett a. Hankkeen alus-
sa Valti oneuvoston asetusta 542/2003 oli toteutett u viisi vuott a ilman ett ä uudistamisia olisi 
kovinkaan laajasti  tapahtunut ja annett ua siirtymäkautt a oli enää puolet jäljellä. Markkinoilla oli 
alkanut esiintyä huolestutt avia lieveilmiöitä, kuten aggressiivista markkinointi a, jonka johdosta 
erityisesti  vanhuksille oli myyty turhan monimutkaisia, kalliita ja käytt öön sopimatt omia jäte-
vesilaitt eita. Lainsäädäntöön kohdistunut kriti ikki sai aikaan sen, ett ä hankkeen loppuvaiheessa 
eduskunnassa valmistelti in laajempi lainsäädännön uudistus. Lisäksi kiinteistökohtaisen neu-
vontatyön tärkeys tunnustetti  in valtakunnan laajuisesti .

Hankkeen laati mat ohjeistukset perustuvat hankkeen toimiaikana voimassa olleeseen lainsää-
däntöön, erityisesti  asetukseen 542/2003 - lainsäädäntöön jota uudistetti  in vuoden 2011 alussa 
pian hankkeen päätt ymisen jälkeen. Näin ollen hankkeen ohjeistukset joudutaan päivitt ämään 
pian niiden valmistumisen jälkeen. Ohjeistukset ja muu hankkeen materiaali muodostavat kui-
tenkin tukevan pohjan uuden lainsäädännön toimeenpanolle.
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2 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien käsitt ely on tehostunut merkitt ävästi  viimeisten 10–20 vuo-
den aikana samalla kun hajakuormituksen osuus jätevesien kokonaiskuormituksesta on kas-
vanut (Uudenmaan maakuntaohjelma 2007–2010). Vesistöjen hajakuormitus muodostuu mm. 
maatalouden ravinnevalumista, koti talouksien jätevesistä sekä sade- ja sulamisvesien aiheutt a-
masta luonnollisesta ravinteiden huuhtoutumisesta. Haja- ja loma-asutuksen osuus vesistöjen 
hajakuormituksesta on arvioitu olevan koko Suomessa keskimäärin noin 8 % fosforin ja 3 % 
typen osalta (Vesiensuojelun tavoiteohjelma 2015). 

Uudellamaalla, jossa viemäröinnin ulkopuolella olevaa haja-asutusta on runsaasti  ja jossa vesis-
töjen kokonaiskuormitus on suuri niiden kokoon nähden, haja-asutuksen jätevedet ovat vakava 
kuormitustekijä. Esimerkiksi Hiidenveden valuma-alueella loma- ja haja-asutus muodostavat 
yhteensä noin 13 % fosforin ja 9 % typen hajakuormasta. Herkillä saaristoalueilla haja- ja loma-
asutuksella on lisäksi suora yhteys mereen. 

Koti talouksien jätevedet sisältävät typpeä ja fosforia sekä mm. eloperäistä ainesta ja ulostebak-
teereja. Puhdistuskäsitt elyn jälkeen nämä jätevedet puretaan tavallisesti  kiinteistöjen pihapii-
reihin, juomavesikaivojen läheisyyteen sekä mataliin ojiin, lampiin, poukamiin tai latvavesiin. 
Puutt eellisesti  puhdistett una ne lisäävät rehevöitymistä kuten leväkukintoja, veden happipitoi-
suuden vähenemistä ja aiheutt avat terveyshaitt oja kuten ulostebakteerien sekoitt umista uima- 
ja juomavesiin.

Vuonna 2004 astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa uudistava ns. hajajätevesiase-
tus (Valti oneuvoston asetus 542/2003 talousjätevesien käsitt elystä vesihuoltolaitosten viemäri-
verkostojen ulkopuolisilla alueilla). Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien pääs-
töjä ja ympäristön pilaantumista ott aen erityisesti  huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun 
tavoitt eet. Tavoitt eena on siis estää pohja- ja pintavesien sekä talousvesien eli omien tai naa-
purin kaivojen pilaaminen. Asetus säätää puhdistusvaati mukset jätevesien sisältämälle typelle 
ja fosforille sekä biologiselle hapenkulutukselle. Viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien 
kiinteistöjen uusien jätevesijärjestelmien on täytett ävä vaati mukset heti  ja muiden olemassa 
olevien vuoteen 2014 mennessä. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja jäteveden johta-
misesta ympäristöön tuli tehdä jo vuoden 2008 alkuun mennessä.

Hajajätevesiasetuksen toimeenpano edellytt ää niin kiinteistön omistajien kuin viranomaisten-
kin toimia. Vaikka asetus on ollut voimassa useita vuosia, ei jätevesijärjestelmien uusimista ole 
tapahtunut odotett uun tahti in ja uusitt ujenkin järjestelmien suunnitt elussa, asennuksessa ja 
käytössä on havaitt u puutt eita. Em. seikoista johtuen kiinteistöjen omistajien neuvontaan tulee 
panostaa edelleen. Vesiensuojelun kannalta tärkeää on käytt ää rajalliset resurssit erityisesti  nii-
den alueiden tehostett uun neuvontaan, joilla vesiensuojelulliset vaikutukset ovat suurimmat ja 
tästä johtuen toimintamallin luominen ja kohteiden priorisointi  on tärkeä tehtävä.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on käynnistänyt toiminta-alueellaan ti edotus- ja 
neuvontatoiminnan haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimiseksi pian asetuksen as-
tutt ua voimaan. LUVY on vuodesta 2004 alkaen mm. koordinoinut alueensa kunti en hajajäte-
vesiyhteistyötä ja vuosina 2007–2008 hankett a ”Alueellisten jätevesiratkaisujen edistäminen ja 
kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien kehitt äminen”. Länsi-Uudenmaan kun-
nat ovat rahoitt aneet yhteistyötä alusta asti . Yhdistys on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liit-
to ry:n jäsenyhdistys ja siten mukana alan valtakunnallisessa asiantunti javerkostossa mm. ke-
hitt ämässä liiton Opas jätevesien maailmaan –verkkoportaalia (www.vesiensuojelu.fi /jatevesi).

Hankkeen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua ja kestävän kehityksen mukaista asumista 
nykyisillä haja-asutusalueilla. Hankkeen tavoitt eena luoda Länsi-Uudenmaan olosuhteisiin sopi-
va toimintamalli hajajätevesiasetuksen soveltamiseksi painott aen vesiensuojelullisesti  erityisen 
herkkiä sekä maankäytöllisesti  haasteellisia alueita (jatkossa erityisalueet). Hankkeen toinen 
tavoite on kannustaa kiinteistönomistajia uusimaan jätevesijärjestelmänsä vesiensuojelun kan-
nalta edistyksellisellä tavalla, erityisesti  huomioiden käymälä- ja pesuvedet erott elevat ratkai-
sut ja yhteisratkaisut.

Hankkeen tavoitt eet ja toiminta pähkinänkuoressa:

 Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö 

 Asetuksen noudattamisen tilan kartoitus 

 Jätevesien käsittely erityisalueilla 

 Ilmaiset neuvontakäynnit erityisalueiden kiinteistöillä 

3 HANKKEEN HALLINNOINTI JA TOIMIJAT

Hankkeen toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).  Hankkeen to-
teutukseen osallistuivat myös osaltaan Länsi-Uudenmaan kunnat Hanko, Inkoo, Karkkila, Karja-
lohja, Lohja, Nummi-Pusula, Siunti o ja Vihti  sekä Raasepori vuonna 2009. Hankkeen valvojana 
Uudenmaan liitossa toimi ympäristösuunnitt elija Maija Toukola.

Projekti organisaati oon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä LUVY:n projekti työntekijät. 
Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustett una hankkeeseen osallistuvat kunnat, LUVY sekä Uu-
denmaan liitt o. Ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen talouden seuranta ja suuntaaminen ra-
hoitt ajanäkökulmasta sekä hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston muo-
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dostaminen eli kokemusten, ti edon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa. Ohjausryhmä kokoontui 
hankkeen aikana neljä kertaa. Ohjausryhmään kuuluivat kunti en edustajina: ympäristöpäällikkö 
Saija Kajala/Hanko, ympäristöpäällikkö Patrik Skult/Inkoo ja Siunti o, luott amushenkilö Rolf Oi-
nonen/Karjalohja, ympäristöpäällikkö Minna Sulander/Karkkila, ympäristötarkastaja Eija Kanni-
nen/Lohja, rakennustarkastaja Paula Mäenpää/Nummi-Pusula, ympäristötarkastaja Mari Pih-
laja-Kuhna/Vihti  sekä vuonna 2009 ympäristötarkastaja Jouni Stordell/Raasepori. Uudenmaan 
liiton edustajana ja hankkeen valvojana toimi ympäristösuunnitt elija Maija Toukola.

Kunti en asiantunti jatyö tapahtui Länsi-Uudenmaan jätevesiyhteistyöryhmässä, jossa ovat 
edustett uina kunti en ympäristö- rakennusvalvonta- ja ympäristöterveydenhuoltoviranomaiset. 
Työryhmäläiset kuuluvat hankkeen posti tuslistalle, joka sisältää n. 40 jäsentä. Työryhmä on ko-
koontunut hankkeen aikana 11 kertaa.

Taulukko 1. Hankkeen ohjausryhmän ja työryhmän kokousajankohdat, aiheet ja osallistuja-
määrä henkilöinä ja kunti na.

Päivämäärä, paikka Kokouksen aihe Osallistujamäärä (LUVYn edustajia), hlö / 
Osallistujakunnat, kpl 

17.3.2009, Lohja Työryhmä: Hankkeen suunnittelu 8 (2) / 6 
23.4.2009, Inkoo Työryhmä: Kesän töiden suunnittelu 7 (2) / 7 
26.5.2009, Vihti Työryhmä: Erityisalueiden alustava 

määrittely ja hankkeen seuranta 
6 (1) / 6 

26.8.2009, Lohja Työryhmä: Kesän neuvontakampanjan 
tulokset 

9 (3) / 5 

5.10.2009, Lohja Ohjausryhmä: väliraportin I ja 
maksatushakemuksen hyväksyminen 

9 (2) / 7 

25.11.2009, Vihti Työryhmä: Erityisalueet ja kuntien 
yhteiset määräykset 

8 (2) / 7 

2.2.2010, Lohja Työryhmä: Kuntien osallistuminen, 
vuoden 2010 työsuunnitelma ja 
budjetti, erityisalueet, ranta-alueet 

9 (2) / 9 

4.3.2010, Lohja Ohjausryhmä: väliraportin II ja 
maksatushakemuksen hyväksyminen 

9 (2) / 7 

15.4.2010, Lohja Työryhmä: Kesän neuvontatyön 
suunnittelu, toimeenpanoasetus 

6 (1) / 6 

2.6.2010, Lohja Työryhmä: Kesän neuvonta-aikataulu, 
valtakunnalliset kuulumiset 

  5 (1) / 5 

8.9.2010, Lohja Työryhmä: Lainsäädäntö, 
valtakunnallinen neuvontatyö, kesän 
neuvontatyön eteneminen, syksyn 
ohjelma, seminaari 

6 (2) / 5 

5.10.2010, Lohja Ohjausryhmä: väliraportin III ja 
maksatushakemuksen hyväksyminen 

7 (4) / 4 

1.12.2010, Lohja Työryhmä: Poikkeamiset 
ympäristönsuojelumääräyksistä 

7 (2) / 6 

20.12.2010, Inkoo Työryhmä: Erityisalueiden suositukset 4 (2) / 3 
1.3.2011, Lohja Ohjausryhmä: loppuraportin ja –

maksatushakemuksen hyväksyminen 
10 (3) / 8 
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Hankkeessa LUVY:n tehtäviin kuului:

 •  hankkeen kokonaiskoordinointi 
 •  ohjausryhmän ja työryhmän koollekutsuminen, kokousten sihteerinä toimiminen
 •  hankkeen toteutt aminen ohjausryhmän kanssa sovitulla tavalla työsuunnitelmaa 
     noudatt aen
 •  talous- ja muiden raportti  en laati minen rahoitt ajalle
 •  ti laisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen
 •  ti edotusmateriaalien laadinta ja jakelu
 •  soveltamiskäytännön ja valvonnan mallintamista koskevan työn koordinointi 
 •  jätevesiasiantunti jana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään
 •  esitt eiden, ti edott eiden, neuvonta-aineistojen yms. materiaalien laadinta, 
    verkkosivujen ylläpito

LUVY:ssä hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen, joka tarjosi 
hankkeen käytt öön vesiensuojelun asiantuntemusta. Lisäksi hän yhdistyksen toiminnanjohta-
jana osallistui hankkeen suunnitt eluun ja seurantaan. Hankkeen asiantunti jana ja käytännön 
töiden toteutt ajana toimi Mintt u Peuraniemi ja hänen sijaisenaan erityisalueiden osalta Sanna 
Heltt unen (30.6.2010 asti ) ja Karolina Örnmark (1.9.2010 lähti en). Kartoitus- ja neuvontakäyn-
nit toteutti  vat jätevesineuvojat Karolina Örnmark, Joonas Mämmelä ja Heikki Pulkka Mintt u 
Peuraniemen toimiessa heidän sijaisenaan tarvitt aessa. Minna Tuominen toimi jätevesineuvo-
jana kesällä 2009 Lohjan ja Nummi-Pusulan kunnissa ollessaan Lohjan ympäristöyksikössä ke-
sätöissä ja Karolina Örnmark vastaavasti  Raaseporissa ollessaan ympäristötoimistossa harjoit-
telijana. Heidän työpanoksensa ohjatti  in tällöinkin hankkeen käytt öön. Hankkeen toteutukseen 
osallistui myös LUVY:n toimisto- ja taloushallintohenkilökuntaa (työpanos n. 0,8 kk/vuosi). 

Varsinaisten työntekijöiden lisäksi hankkeessa oli mukana palkatt omia harjoitt elijoita, jotka tar-
josivat hankkeen käytt öön merkitt ävän avun yhteensä noin 20 viikon työpanoksellaan.

Kunnat tarjosivat hankkeelle asiantuntemustaan työryhmän edustajien muodossa, jotka osal-
listuivat työskentelyyn oman työnsä ohessa. Kunnat antoivat hankkeen käytt öön tärkeää työ-
panosta mm. kiinteistöti etojen ja kartt ojen hakemisessa, sekä esimerkiksi posti tuksessa. Osa 
kunnista myös tarjosi jätevesineuvojille työpisteen ja -välineet.  Näitä kustannuksia ei ole sisäl-
lytett y tässä hankkeessa rahoitett avaksi.
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Taulukko 2. Hankkeen työntekijät, tehtävät ja työpanokset.

Työtehtävä Nimi Työssäoloajanjakso Työpanos, 
kk 

Kunta, johon 
työpanos 
kohdistettu 

Toiminnanjohtaja, 
hankkeen 
vastuullinen vetäjä 

Jaana Lehtonen 1.1.2009-31.12.2010 / n. 0,5 
kk/vuosi 

0,7 Kaikki 
hankekunnat 

Asiantuntija, 
haja-asutuksen 
jätevedet 

Minttu Peuraniemi 1.1. -31.8.2009/100 % työaika 
1.9.2009-30.6.2010/80 % 
työaika 
1.7.-31.8.2010/100 % työaika 
1.9.-31.12.2010/80 % työaika 

21,2 
 
 

Kaikki 
hankekunnat 

Hanketyöntekijä Sanna Helttunen 1.9.2009-30.6.2010/20 % 
työaika 

2 Kaikki 

Jätevesineuvoja, 
hanketyöntekijä 

Karolina Örnmark 17.8.-16.10.2009/100 % työaika 
17.5.-31.12.2010/100 % työaika 

9,5 Hanko, Inkoo, 
Karkkila, 
Siuntio 
(erityisalueet: 
kaikki ) 

Jätevesineuvoja 
 

Joonas Mämmelä 17.5.-13.8.2010/100 % työaika 3 Karjalohja, 
Lohja, 
Nummi-
Pusula 

Jätevesineuvoja Heikki Pulkka 9.8.-15.10.2010/100 % työaika 1,5 Vihti 
Toimistohenkilöku
nta 

Sirpa Heikkinen 
Teija Törmi 
Paula Lehtinen 

1.1.2009-31.12.2010 0,8 Kaikki 

YHTEENSÄ Hankkeen kuluiksi laskettava työpanos 38,7  
Kuntien  
kesätyöntekijät 
/harjoittelijat (ei 
hankkeen kuluja) 

Karolina Örnmark 
Minna Tuominen 

27.4.-31.7.2009 
13.7.-28.8.2009 

3 
1,5 

Raasepori 
Lohja 
/Nummi-
Pusula 

Hankkeen 
harjoittelijat 
(palkattomat) 

Minna Matilainen 
Martina 
Qvarnström 
Veera Komulainen 

26.4.-18.6.2010 
28.6.-23.7.2010 
1.6.-27.8.2010 

5 Kaikki 

YHTEENSÄ Koko työpanos  48,2  

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat mm. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distys ry (VHVSY), Käymäläseura Huussi ry, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitt o ry ja muut 
alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ELY-keskus, Natur 
och Miljö r.f., Keski-Suomen vesihuoltoyritt äjien koulutushanke, Lohjan Saaristo-hankkeet, Ko-
kemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Järkeä jätevesiin-hanke ja Pohjois-Karjalan ELY-
keskuksen jätevesineuvontahanke. Näiden yhteistyökumppaneiden kanssa vaihdetti  in akti ivi-
sesti  kokemuksia ja ti etoa.
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4 HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

Hankkeen kokonaisbudjetti   vuosille 2009-2010 oli yhteensä 142 207 €. Hankett a rahoitti  vat Uu-
denmaan liitt o (66 544 €, rahoitusosuus 46,79 %), Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (kun-
nilta peritt ävä vapaaehtoinen jäsenmaksu, 56 000 €, rahoitusosuus 39,38 %) sekä lisäksi osa 
kunnista (19 663 €, rahoitusosuus 13,83 %).

Hankkeen budjetti   ylitt yi hiuksen hienosti  (1 %), mikä johtui odotett ua korkeammista, henki-
löstömäärästä riippuvaisista matkakuluista sekä toimisto- ja vuokrakustannuksista. Henkilöstö-
määrää kasvatetti  in erityisesti  vuodelle 2010, jott a kartoitus- ja neuvontakäynti en määrä saati in 
mahdollisimman suureksi. Vuoden 2010 budjetti  a korjatti  in momentti  en osalta vuoden 2009 
tuloksen jälkeen vastaamaan paremmin toteutuneita kustannuksia, tämä budjeti n korjaus ei 
ole mukana alla olevassa taulukossa, koska siitä ei ole tehty muutoshakemusta.

Taulukko 3. Hankkeen budjetti   ja toteutuneet menot vuosina 2009-2010, € (luvut pyöristett y).

 BUDJETTI 
YHTEENSÄ 
2009-2010 

I JAKSO 
1.1.-
31.8.2009 

II JAKSO 
1.9.-
31.12.2009 

III JAKSO 
1.1.-
31.12.2010 

TOTEUMA 
YHTEENSÄ 
2009-2010 

VERTAILU 
(toteuma/ 
budjetti), 
% 

Palkka- ja henkilöstökulut 115 895 27 446 20 337 71 508 119 290 103 
Matkakulut 6 420 731 2 007 5 557 8 295 129 
Ostopalvelut 1 464 0 0 586 586 40 
Koneiden ja laitteiden 
hankinta 

1 200 0 600 600 1 200 100 

Toimisto- ja vuokra-
kustannukset 

11 404 215 4 388 8 591 13 193 116 

Luontaissuoritukset 0 0 0 0 0 0 
Muut menot 5 824 408 252 1 038 1 699 29 
YHTEENSÄ 142 207 28 800 27 584 87 880 144 264 101 

Vuoden 2010 ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010 korjatun budjeti n toteuma käy ilmi alla ole-
vasta taulukosta.
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Taulukko 4. Vuoden 2010 alkuperäinen ja korjatt u budjetti   ja sen toteuma (luvut pyöristett y).

 BUDJETTI 
YHTEENSÄ 
2009-2010 

BUDJETTI 
2010, 
alku-
peräinen 

BUDJETTI 
2010,  
Ory 
5.10.2010 

TOTEUMA, 
jakso 
1.1.-
31.12.2010 

YLI-
JÄÄMÄ/ 
ALIJÄÄMÄ 

VERTAILU 
(toteuma/ 
budjetti 
_Ory), % 

Palkka- ja henkilöstökulut 115 895 61 620  70 000 71 508 -1 508 102 
Matkakulut 6 420 3 825 6 200 5 557 + 643 90 
Ostopalvelut 1 464 732 542 586 -44 108 
Koneiden ja laitteiden 
hankinta 

1 200 600 600 600 0 100 

Toimisto- ja vuokra-
kustannukset 

11 404 6 104 6 000 8 591 -2 591 143 

Luontaissuoritukset 0 0 0 0 0 0 
Muut menot 5 824 3 112 2 482 1 038 +1 444 42 
YHTEENSÄ 142 207 75 993 85 824 87 880 -2 079 102 

5 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Länsi-Uudenmaan toimintamalli asetuksen soveltamiseksi

Hankkeen tavoitt eena oli ryhtyä kokoamaan jätevesiasetuksen toteutt amiseksi tarvitt avat 
dokumenti t, ohjeet ja toimintamallit yhdeksi kokonaisuudeksi siten, ett ä se olisi alueellisesti  
käytett ävissä asetuksen soveltamisen toimintamallina. Olemassa olevia ohjeita täydennetti  in 
hankkeessa tuotetuilla materiaaleilla, kuten erityisalueiden minimisuosituksella, tyyppitapaus-
ten menett elytapaohjeilla, jätevesien käsitt elyn lähtöti lanteella (liite 5) sekä kartoitus- ja neu-
vontatyön toimintamallilla. Toimintamalli pohjautuu ympäristöhallinnon oppaaseen 2/2009 ja 
sen alueellisiin sovellutuksiin, joille haetti  in tarkennett ua tulkintaa Länsi-Uudenmaan hajajäte-
vesityöryhmässä. Toimintamalli on toistaiseksi olemassa vain paperiversiona.

5.1.1  Erityisalueet

Hankkeessa pureudutti  in erityisalueiden (vesiensuojelun ja maankäytön suunnitt elun kannalta 
erityisen herkät alueet) jätevesiproblemati ikkaan yhtäältä tukeutuen ympäristöhallinnon op-
paan 2/2009 ohjeistukseen ja kunti en määräyksiin ja toisaalta tutkien vaati mustenmukaisuutt a 
ja jäteveden käsitt elyn haasteita erityisalueilla kartoitus- ja neuvontakäynti en yhteydessä ja jo 
annett ujen poikkeuslupien kautt a.

Lähtöoletuksena pidetti  in, ett ä erityisalueiksi katsotaan mm. luokitellut pohjavesialueet, ranta-
alueet, taajaan asutut alueet ja lievennett yjen vaati musten alueet. Lähtökohtana oli, ett ä nämä 
alueet ovat niiden ti lasta riippumatt a yhtä tärkeitä. Hankkeen kuluessa selkisi, ett ä lähtöolett a-
mus erityisaluetyypeistä oli liian suppea ja ett ä jokainen määritelty erityisalue sisältääkin todel-
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lisuudessa laajan skaala erilaisia alueita, joille jäteveden käsitt elyn vaati mukset tulisi asett aa eri 
tasoille. Esimerkkinä tästä pohjavesialueet, joiden maaperäolosuhteet voivat poiketa toisistaan 
niin paljon, ett ä jäteveden käsitt elyn ja päästöjen rajoitukset voisivat olla erilaisia.

Hankkeessa onnistutti  in kuitenkin muodostamaan yleinen minimisuositus pohjavesialueille, 
ranta-alueille ja ti iviisti  asutuille alueille siten, ett ä erityisaluetyypit voiti in ott aa jollakin tasolla 
huomioon. Lievennett yjen vaati musten alueiden määritt ämistä ei koett u mielekkäänä alueel-
lamme. Suositukset kokonaisuudessaan löytyvät tämän raporti n liitt eestä 1. Seuraavassa ti ivis-
telmä minimisuosituksista:

Jäteveden käsitt ely pohjavesialueilla:

Jätevesien imeytt äminen on pohjavesialueilla pääasiassa kiellett y. Ensisijaisesti  asutuksen jä-
tevedet on pyritt ävä johtamaan pohjavesialueen ulkopuolelle käsitt elyä varten ja toissijaisesti  
umpisäiliöön välivarastointi a varten.

Jäteveden käsitt elyn vähimmäistasona on pidett ävä seuraavaa:
 •  Käsitt elemätt ömän jäteveden maahan imeytt äminen on kiellett y. Myös jäteveden   
         maahanimeytyskentt ä käsitt elyjärjestelmänä on kiellett y. Ainoastaan YSL 103 §:n 
     mukaisia vähäisiä jätevesimääriä voidaan käsitellä yksinkertaisessa
      maaperäkäsitt elyssä, joita ovat esimerkiksi imeytyskaivo, -putki tai kivipesä. 
 •  Käymäläjätevesien käsitt ely ja purkaminen pohjavesialueilla on kiellett y.
 •  Harmaat jätevedet voidaan käsitellä ti iviissä maasuodatt amossa tai muulla 
     vastaavalla BAT:n perustuvalla menett elytavalla, jossa varmistetaan ett ä 
     ohijuoksutusvesiä tai muutoin puhdistamatt omia jätevesiä ei joudu pohjaveteen. 
     Puhdistetut jätevedet johdetaan purkupaikkaan, josta aiheutuu pienin
      mahdollinen riski pohjavedelle ja talousvesikaivoille.

Käytännössä em. minimisuositus tarkoitt aa, ett ä kiinteistölle, joilla syntyy enemmän kuin vähäi-
siä jätevesimääriä, on ensisijaisesti  valitt avana seuraavia jätevesijärjestelmiä:
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Taulukko 5. Hankkeen minimisuosituksen sovellutukset pohjavesialueilla.

Jäteveden laatu Käsittelyn periaate Periaatteen sovellutukset 

Käymäläjäteveden / -
tuotteen käsittely 

Kuivakäymälä Käymäläjätteen kompostointi tiiviissä rakenteessa 

Vesikäymälä Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön 
Tyhjennys tarpeen mukaan 

Vähän vettä käyttävä 
käymälä 

Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön 
Tyhjennystarve minimoituu 

Harmaan jäteveden 
käsittely 

Biologinen puhdistus, 
puhdistetun  
jäteveden purku ojaan 
tai vastaavaan 

Tiivis maasuodatuskenttä eri muodoissaan 

Kaikkien jätevesien 
(mustan ja harmaan) 
käsittely yhdessä 

Ei mahdollista  Johdetaan alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi 
 Umpisäiliö 

Jäteveden käsitt ely ranta-alueilla:

Ranta-alueilla tulee pidätt äytyä käytt ämästä vesikäymälää. Jos kiinteistöllä on jo vesikäymälä, 
tulee ensi ti lassa harkita kuivakäymälän käytt öön siirtymistä. Ranta-alueilla tulee käytt ää biolo-
gisesti  hajoavia, turvallisia pesuaineita, joiden ravinnepitoisuudet ovat mahdollisimman vähäi-
set. Jos alueella on ennestään käytössä runsaasti  vesikäymälöitä ja vesistö on erityisen herkkä 
kuormitukselle, on asutuksen jätevedet ensisijaisesti  pyritt ävä johtamaan yleiseen olemassa 
olevaan jätevesiviemäriin siten, ett ä itse jätevesien käsitt ely tapahtuu hallituissa olosuhteissa ja 
kuormitus saadaan alueelta pois.

Jäteveden käsitt elyn vähimmäistasona rantaviivan suojavyöhykkeellä (< 15 m etäisyydellä ran-
taviivasta) on pidett ävä seuraavaa:
 •  Jätevesien käsitt ely, purkaminen ja säilytt äminen on kiellett y. 
 •  Käymälän rakentaminen ja käymäläjätt een käsitt ely on kiellett y.
 •  Myös YSL 103 §:n mukaisia vähäiset jätevesimäärät johdetaan tämän alueen 
     ulkopuolelle, jossa ne voidaan käsitellä yksinkertaisessa maaperäkäsitt elyssä, joita 
     ovat esimerkiksi imeytyskaivo, -putki tai kivipesä.

Käytännössä minimisuositus tarkoitt aa, ett ä suojavyöhykkeellä voi syntyä vähäisiä määriä har-
maata jätevett ä, kuten rantasaunan pesuvedet. Näiden jätevesienkin käsitt elyjärjestelmä on 
kuitenkin pyritt ävä sijoitt amaan suojavyöhykkeen ulkopuolelle.

Jäteveden käsitt elyn vähimmäistasona vesistön lähialueella (< 100 m etäisyydellä rantaviivasta) 
on pidett ävä edellä mainitun lisäksi seuraavaa:
 •  Käymäläjäteveden käsitt ely ja purkaminen on kiellett y. 
 •  Harmaat jätevedet voidaan käsitellä maaperäkäsitt elyssä, eli maasuodatt amossa 
     tai maahanimeytyksessä (maaperän salliessa) 
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Käytännössä minimisuositus tarkoitt aa ett ä kiinteistölle, joilla syntyy enemmän kuin vähäisiä 
jätevesimääriä, on ensisijaisesti  valitt avana seuraavia jätevesijärjestelmiä:

  Taulukko 6. Hankkeen minimisuosituksen sovellutukset ranta-alueilla.

Jäteveden laatu Käsittelyn periaate Periaatteen sovellutukset 

Käymäläjäteveden / -
tuotteen käsittely 

Kuivakäymälä Käymäläjätteen kompostointi tiiviissä rakenteessa: 
Suodosnesteen/virtsan käyttämiseen pihan lannoituksena 
kiinnitettävä erityistä huomiota, mahdollisuus yhteiseen 
tyhjennettävään umpisäiliöön selvitettävä. 

Vesikäymälä, ei  
suositella! 

Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön: 
Tyhjennys tarpeen mukaan 

Vähän vettä käyttävä 
käymälä 

Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön: 
Tyhjennystarve minimoituu 

Harmaan jäteveden 
käsittely 

Biologinen puhdistus, 
puhdistetun  
jäteveden purku 
mahdollisimman kauas 
vesistöstä 

 Maasuodatuskenttä eri muodoissaan 
 Maahanimeytyskenttä eri muodoissaan: 
Edellyttää soveltuvaa maaperää 
 Ympärivuotisen, kiinteän asutuksen harmaan jäteveden 
laitepuhdistamo: 
Ohijuoksutukset ohjataan tehostettuun purkujärjestelyyn 

Kaikkien jätevesien 
(mustan ja harmaan) 
yhteiskäsittely 

Ei mahdollista  Umpisäiliö kaikille jätevesille 
 Johtaminen alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi 

Jäteveden käsitt ely taajaan asutuilla alueilla:

Taajaan asutuilla alueilla keskeistä on katsoa aluett a kokonaisuutena ja löytää laajemman alu-
een olosuhteet ja käytt ö huomioiden sopivat käsitt elyratkaisut ja purkupaikat jätevesille. Jäte-
vesien käsitt elyn toimintavarmuuteen ja purkupaikkojen sopivaan sijoitt eluun on kiinnitett ävä 
erityistä huomiota. Taajaan asutt ujen alueiden jätevedet on ensisijaisesti  pyritt ävä johtamaan 
keskitett yihin jätevesiratkaisuihin joko niin, ett ä koko alueen jätevedet kerätään yhteen ja kä-
sitellään alueen ulkopuolella (esimerkiksi liitt yminen kunnalliseen viemäriin, tai yhteispuhdis-
tamo) tai kokonaisuutena suunnitellen niin, ett ä useamman kiinteistön jätevedet johdetaan 
yhteiskäsitt elyyn.

Ehdotuksia jätevesien käsitt elyn järjestämiseksi taajaan asutuilla alueilla:

 1)  Taajaan asutt u alue, jossa pääsääntöisesti  kaikki liitt yneet yhteiseen talousvesi  
       johtoon

      Jätevedet pyritään viemäröimään keskitetysti , mutt a myös tontti  kohtainen 
      käsitt ely on mahdollista. Asumisviihtyisyyteen liitt yvien haitt ojen minimoimi  
      seksi suositellaan käymäläjätevesien johtamista umpisäiliöön ja harmaiden 
      jätevesien maaperäkäsitt elyä (maasuodatt amo tai maahan imeytys). Jos kyseessä 
      yksivesijärjestelmä, niin suositellaan käsitt elyä maasuodatt amossa, jossa 
      tarvitt aessa fosforin tehostett u poisto. Laitepuhdistamoja voidaan käytt ää 
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       ainoastaan yksitt äistapauksissa, jolloin purkujärjestelyt tulee suunnitella 
       kokonaisvaltaisesti  ojien toimivuus uudessa käytt ötarkoituksessa huomioiden.
       Seikkaperäinen laitt eiston valinta ja suunnitt elu on avainasemassa, jott a 
       asuinympäristön viihtyisyys ei laskisi tehostetun jäteveden käsitt elyn myötä.

 2)  Taajaan asutt u alue, jossa pääsääntöisesti  kaikilla kiinteistöillä oma talousvesikaivo

       Jätevedet pyritään viemäröimään keskitetysti , mutt a tontti  kohtainen jätevesien 
       käsitt ely on mahdollista, kunhan huolellinen suunnitt elu varmistetaan. 
       Maahanimeytystä käsitt elyjärjestelmänä tulee vältt ää. Käymäläjätevedet tulee 
       johtaa umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellä maasuodatt amossa. Harmaiden 
       jätevesien laitepuhdistamoa käytett äessä tulee kiinnitt ää huomioita laitt eiston 
       toimintavarmuuteen ja purkujärjestelyjen toimivuuteen kokonaisvaltaisesti . 
      Purkujärjestelyn suunnitt elu on tehtävä kokonaisvaltaisesti , ei vain tontti  kohtaisesti .

Taulukko 7. Hankkeen minimisuosituksen sovellutukset taajaan asutuilla alueilla.

Jäteveden laatu Käsittelyn periaate Periaatteen sovellutukset 

Käymäläjäteveden / -
tuotteen käsittely 

Kuivakäymälä Käymäläjätteen kompostointi tiiviissä rakenteessa siten, että 
naapureille ei aiheudu haittaa käymäläjätteen käsittelystä tai 
itse käymälästä. 

Vesikäymälä  Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön: 
Tyhjennys tarpeen mukaan 
 Maaperäkäsittely: 
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja 

Vähän vettä käyttävä 
käymälä 

 Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön: 
Tyhjennystarve minimoituu. 
 Maaperäkäsittely: 
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja  

Harmaan jäteveden 
käsittely 

Biologinen puhdistus, 
puhdistetun  
jäteveden purku-
järjestelyyn  
kiinnitettävä erityistä 
huomiota: suunnittelu 
kokonaisvaltaisesti, ei 
vain tonttikohtaisesti 

 Maasuodatuskenttä eri muodoissaan 
 Maahanimeytyskenttä: 
Mahdollinen vain alueilla, joissa ei ole käytössä 
talousvesikaivoja ja joilla maaperä on soveltuva imeytykseen 
 Ympärivuotisen, kiinteän asutuksen harmaan jäteveden 
laitepuhdistamo yksittäistapauksissa 
Toimintavarmuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota 

Kaikkien jätevesien 
(mustan ja harmaan) 
yhteiskäsittely 

Biologis-kemiallinen 
maaperäkäsittely 
mahdollista alueilla, 
joilla ei käytössä  
talousvesikaivoja.  
Jäteveden purku-
järjestelyyn  
kiinnitettävä erityistä 
huomiota: suunnittelu 
kokonaisvaltaisesti, ei 
vain tonttikohtaisesti 

 Umpisäiliö kaikille jätevesille 
 Johtaminen alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi 
 Käsittely tehostetulla fosforinpoistolla varustetussa 
maasuodattamossa: 
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja  
 Laitepuhdistamo vain yksittäistapauksissa 
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja, 
purkupaikan toimivuus uudessa käyttötarkoituksessaan 
huomioitava tarkasti 
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Suoja- ja varoetäisyyksistä koskien erityisalueita ja ositt ain myös normaalin vaati -
mustason alueita:

Jätevesijärjestelmiä suunnitellessa ja lupia myöntäessä on tärkeää varmistaa, ett ä jäteveden 
vaikutusalueella sijaitseviin herkkiin kohteisiin on jätett y tarpeeksi suuri välimatka erikoisti lan-
teiden varalta. Tämä koskee kaikkia erityisalueita, ja osaksi myös normaalivaati musten alueita. 
Tässä ohjeessa tarkoitetaan varoalueella sitä etäisyytt ä herkästä kohteesta, jonka välimatkan 
etäisyydelle tullessa täytyy kiinnitt ää erityisen tarkkaa huomiota jätevesien käsitt elyn ja purun 
järjestämiseen. Vähimmäissuojavyöhykkeellä tarkoitetaan aluett a, josta on pyritt ävä pitämään 
sekä jäteveden käsitt ely, purku ett ä säilytys kokonaan poissa. Jos suojavyöhykkeelle sijoitetaan 
jätevesirakenteita, on niiden hälytysjärjestelmiin, tyhjennyksiin ja valvontaan kiinnitett ävä eri-
tyistä huomiota.

Taulukko 8. Hankkeen suositt elemat vähimmäissuojaetäisyydet ja varoalueet.

 Musta jätevesi Harmaa jätevesi Purkupaikka, varoalue 

Vähimmäis-
suojavyöhyke 

Varoalue Vähimmäis-
suojavyöhyke 

Varoalue Musta 
vesi 

Harmaa 
vesi 

Talousvesikaivo 30 100 20 50 100 50 

Vesistö 50 100 15 50 100 15 

Muut 
mahdolliset 
häiriintyvät 
kohteet, kuten 
rakennukset, 
rajat, tiet… 

5 20 5 10 5 5 

5.1.2  Kartoitus- ja neuvontatyön toimintamalli

Hankkeessa kehitetti  in toimintamalli, joka mahdollistaa yhtäaikaisesti  asukkaiden puolueett o-
man ja tapauskohtaisesti  räätälöidyn neuvonnan ja asiantuntevan ti edonkeruun haja-asutuksen 
jätevesijärjestelmiä koskien. Toimintamallia pilotoiti in vuonna 2009 Siunti on, Raaseporin, Loh-
jan ja Nummi-Pusulan kunnissa 183 kohteessa. Korjatt ua toimintamallia testatti  in laajennetulla 
toiminta-alueella vuonna 2010, jolloin tehti in käyntejä 405 kohteessa. Yhteensä jalkautetulla 
neuvonnalla tavoitetti  in 554 kiinteistöä ja kartoitetti  in 588 jätevesikohdett a.

Toimintamallin suunnitt elun lähtökohtana oli, ett ä kiinteistökäynnit tehdään systemaatti  sesti  
alueitt ain säästäen tällä tavalla matkustamisesta aiheutuvia kuluja, helpott aen neuvojan taus-
tati edon saanti a ja koko toiminnan hallintaa. Toinen lähtökohta oli, ett ä neuvontatyötä voisivat 
tehdä alan opiskelijat harjoitt elunaan tai kesätyönään, tätä silmällä pitäen hankkeessa kehitet-
ti in neuvojan perehdytyskoulutus, jota räätälöiti in eri taustaisten neuvojien tarpeeseen.
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Laatu ja kuntakohtainen räätälöitävyys varmistetaan kunti en välisellä yhteistyöllä 

Kartoitus- ja neuvontakäynti en toimintamallin taustalla on kunti en välinen pitkä yhteistyö, jon-
ka keskeinen elementti   on kunti en yhteinen vastaava neuvoja. Vastaava neuvoja tuntee pitkälti  
toimialueen kunti en käytännöt ja kuntakohtaiset määräykset ja hänen tehtävänään on varmis-
taa, ett ä kussakin kunnassa toimiva neuvoja tuntee sekä alueen yhteiset linjaukset, ett ä kun-
nan määräykset ja neuvott avaa aluett a koskevat erityispiirteet. Yksitt äisen neuvojan ei tarvit-
se tuntea kaikkien kunti en erityispiirteitä vaan hän voi keskitt yä oman toimialueensa asioihin. 
Työmäärä, joka muutoin kohdistuisi kuntaan neuvojan ohjaamisen suhteen, kohdistuu tässä 
toimintamallissa ennen kaikkea vastaavaan neuvojaan – seikka joka selkeästi  säästää kunti en 
työmäärää samalla kuitenkin varmistaen neuvonnan laadun alueen kunti en kesken. Vastaava 
neuvoja vastaa, ett ä neuvonta on sitä, mitä kunnan kanssa on sovitt u.

Kunti en rajallisista resursseista johtuen yksitt äisen kunnan ei olisi mahdollista ryhtyä laajamit-
taiseen jalkautett uun neuvontaan. Hankkeen toimintamallissa pienenkin kunnan resurssit voi-
daan yhdistää suurempaan kokonaisuuteen, josta kunta saa osuutensa mukaisen työpanoksen. 
Esimerkiksi n. kahden viikon pituista työsuhdett a jonkin kunnan alueella sijaitsevan kylän kar-
toitus- ja neuvontakäynti en tekemiseksi on lähes mahdotonta organisoida ilman suurempaa 
kokonaisuutt a. Kun useamman kunnan muutaman viikon työpanokset yhdistetään, tulee ky-
seeseen jo kohtuullinen harjoitt elija- tai kesätyöpanos jonka työnjohto on mahdollista järjestää.

Neuvonnan perusyksikkö ja neuvonnan laajennett avuus

Toimintamalli perustuu neuvonnan perusyksikköön, joka on laajennett avissa vuosi vuodelta 
laajemmaksi. Perusyksikköön kuuluvat vastaava neuvoja, vanhemmat neuvojat sekä uudet neu-
vojat. Kiinteistökäyntejä tekevät varsinaisesti  neuvojat ja vanhemmat neuvojat ja ajankäytön 
salliessa myös vastaava neuvoja. Käytännössä vastaavan neuvojan työajasta suurin osa kuluu 
neuvojien työn suunnitt eluun, ohjaamiseen sekä siitä ti edott amiseen ja raportointi in, erityisesti  
jos hankkeessa on muitakin tehtäviä kuin kiinteistökäynnit. Vanhemmat neuvojat ovat tehneet 
neuvontaa aikaisempina vuosina ja he tukevat ja osaltaan johtavat (uusien) neuvojien työtä. 
Vastaava neuvoja vastaa kaikkien neuvojien ti etotaustasta ja toimii taustatukena ja työnjohtaja-
na kaikille neuvojille. Neuvojat raportoivat joko suoraan vastaavalle neuvojalle (perusyksikkö a) 
tai vanhemmalle neuvojalle (perusyksikkö b).
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Kaavio 1.   Länsi-Uudenmaan neuvonnan perusyksikkö koostuu vastaavasta neuvojasta, van-
hemmista neuvojista, sekä uusista neuvojista. Erityisesti  toiminnan alkuvaiheessa neuvojat toi-
mivat sekä vastaavan neuvojan ett ä vanhemman neuvojan alaisuudessa (perusyksikkö b).

Kehitett yä neuvontamallia on helppo laajentaa omalla toiminta-alueella ja myös alueen ulko-
puolelle. Neuvoja voi työn opitt uaan ott aa ohjatt avakseen uusia neuvojia ja tulla vanhemmak-
si neuvojaksi (kaavio 2) ja vastaava neuvoja tai vanhempi neuvoja voi kokemuksen kerrytt yä 
perustaa oman perusyksikkönsä vaikkapa muualle Suomeen (kaavio 3). Näin toimintamalli on 
kopioitavissa minne tahansa maan kolkkaan.

 

Kaavio 2. Neuvonnan laajentaminen Länsi-Uudenmaan toimintamallin mukaisesti . Neuvojasta 
voi kehkeytyä vanhempi neuvoja, joka voi ott aa ohjatt avakseen uusia neuvojia.
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Kaavio 3. Neuvonnan laajentaminen Länsi-Uudenmaan mallin mukaisesti  uusille alueille. Vas-
taava neuvoja tai vanhempi neuvoja voi ”perustaa” uuden perusyksikön vaikkapa toiselle puo-
len maata.

Neuvonnallinen vai kartoituksellinen lähestymistapa?

Vuonna 2009 testatti  in kahden tyyppistä lähestymistapaa neuvonnan toteutt amiseksi: Neuvon-
nallista ja kartoituksellista lähestymistapaa. Neuvonnallisessa lähestymistavassa valitun alueen 
kiinteistönomistajille tarjotti  in kirjeitse ja puhelimitse kiinteistökäynnin mahdollisuutt a, jolloin 
tavoitetti  in ne kohteet, jotka olivat lähtökohtaisesti  akti ivisia asian suhteen ennestäänkin. Kar-
toituksellisessa lähestymistavassa hyödynnetti  in nuohoojilta tutt ua takti ikkaa, eli kiinteistön-
omistajille ilmoitetti  in ehdotus kiinteistökäynnin ajankohdaksi ennalta suunnitellun reitti  aika-
taulun mukaisesti . 

Neuvonnallisessa lähestymistavassa tavoitetti  in 15-30 % kohdealueen kiinteistöistä, kun taas 
kartoituksellisella lähestymistavalla saavutetti  in lähes 90 % toteuma. Työmäärällisesti  lähesty-
mistavat lienevät yhtä vaati via. Neuvonnallisessa lähestymistavassa aikaa kuluu yhteydenott oi-
hin, aikatauluista sopimiseen ja siirtymiseen kohteiden välillä sekä hieman myös luppoaikaan, 
jota väistämätt ä ilmenee kun aikatauluja ei saada ennalta opti moitua. Kartoituksellisessa lä-
hestymistavassa taas aikaa kuluu aluksi reitti  en suunnitt eluun ja yksilöityjen kirjeiden kirjoit-
tamiseen, mutt a aikaa voitetaan huomatt avasti  tehostuneella kiinteistökäynti en toteumalla ja 
vähäisellä yhteydenott otarpeella. Taloudellisesti  kartoituksellisessa lähestymistavassa voidaan 
helpommin säästää matkustuskustannuksissa. Kartoitus- ja neuvontakäynti en sisältöä ja muita 
yksityiskohti a on raportoitu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen 2009-2010 raporti sta Raa-
seporissa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Siunti ossa tehdyistä jätevesikartoituksista ja neuvonta-
työstä joka julkaisti in hankkeen 2. väliraporti ssa.

Neuvonnallisella lähestymistavalla tavoitetti  in noin 20 % alueiden asukkaista, kun taas kar-
toituksellisella lähestymistavalla tavoitetti  in noin 85 % asukkaista. Kokonaisuudessaan alueit-
tainen vaihteluväli asukkaiden saavutt amisessa, eli kiinteistökäynti en toteumassa, oli 6-95 %. 
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Toteuman suuruus riippui selkeästi  lähestymistavasta, jossa selkeästi  paremmin toimi siis kar-
toituksellinen lähestyminen, mutt a myös muista seikoista, kuten:

 •  kiinteistökäynteihin varatt u aika vähäinen suhteessa kohteiden suureen määrään   
     (Lohjalla ja Nummi-Pusulassa kesällä 2009 kesätyöntekijän kartoitukseen varatt u 
      aika loppui kesken, kun kartoitett avia/halukkaita kohteita oli todella paljon suhteessa 
     varatt uun aikaan, 150 kohdett a/6 viikkoa)
 •  lehdistön akti ivisuus kirjoitt aa aiheesta paikallislehti in ja hankkeen näkyvyys 
     muussa mediassa, kuten kunnan verkkosivuilla (Lohjalla ja Nummi-Pusulassa 
     2009 asukkaiden yhteydenott oakti ivisuus oli huomatt avasti  korkeampi kuin 
     Raaseporissa, vaikka näissä käytetti  in lähes samaa lähestymistapaa. Lehdistö kirjoitti   
     akti ivisesti  Lohjan ja Nummi-Pusulan suunnalla sekä ennen käyntejä ett ä käynti en 
     aikana, kun taas Raaseporin alueella ilmestyvät lehdet eivät kirjoitt aneet mitään. 
     Kun aiheesta saati in jutt ua kunnan verkkosivuille, kasvoi akti ivisuuskin.)
 •  vapaa-ajan asutusalueiden kohdalla kiinteistökäynnin ajankohdan sopivuudesta 
     lomasuunnitelmiin, heinäkuussa vapaa-ajan asutusalueilla kiinteistökäyntejä voiti in 
     tehdä eritt äin korkealla tehokkuudella, jopa 9/päivä, kun taas kesäkuussa vapaa-ajan 
     asukkaita on hankalampi tavoitt aa.
 •  asukkaiden akti ivisuuteen asiassa tuntui myös vaikutt avan alueella aiemmin tehty 
     jätevesityö, esimerkiksi kunnan ott ama akti ivinen rooli ti edotuksessa, tai esimerkiksi 
     akti ivinen kyläyhdistys tai vaikkapa jätevesialan paikallisesti  akti iviset ammatti  laiset.  
     Yleensä em. tekijät aiheutti  vat korkeamman toteuman.

Kartoituksellinen lähestymistapa todetti  in tarkoituksenmukaisempana toimintatapana ja se va-
litti  inkin vuoden 2010 kartoitus- ja neuvontakäynti en lähestymistavaksi ja sitä kautt a edelleen 
kehitett äväksi. Kartoitus- ja neuvontatyön toimintamalli on esitett y vuokaavioiden muodossa 
alla olevissa kaavioissa. Toimintamalliin liitt yy myös muisti lista kiinteistökäynnin sisällöstä, ti e-
dott eet kohdekiinteistölle, asiakkaalle räätälöitävä ja jaett ava kirjallinen neuvontapaketti  , kar-
toituslomake (päivitett y lomake, liite 2), sekä ti etojen tallennusta varten excel-ti edosto.
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Tietojen tallennus ja raportointi
Tallennus excel-tiedostoon, lomakkeiden 

arkistointi
Raportointi tarpeen mukaan 

kunnalle/hankkeelle

Kiinteistökäynnit
Kartoitus Neuvonta 

Tiedotus neuvonnasta
Asukkaille henkilökohtainen kirje Paikallislehdistölle tiedote ja puffit

Reittien suunnittelu
Kunnalta kiinteistötiedot, kartat... Hanke suunnittelee reitit ja aikataulut

Alueiden/kohteiden valinta
Kunnan tarpeet Hankkeen painopisteet ja resurssit

Neuvonnan resurssit
Kunnan panos Työntekijäresurssit

Kaavio 4. Länsi-Uudenmaan kartoitus- ja neuvontakäynti en toimintamalli.

Karkkilassa testatti  in kesällä 2010 toimintatapaa, jossa kiinteistöti etoja ei kerätt y etukäteen 
kunnalta, vaan yhteydenott o tapahtui nimett ömällä kirjeellä posti laati kkoon viemällä. Eroa 
asukkaiden paikallaolossa ei havaitt u, vaan suurin osa asukkaista vaikutti   toimivan samalla ta-
valla kuin muillakin alueilla yhteydenott okirjeen saatuaan. Toimintatapa oli hieman työläämpi 
kuin silloin kun kiinteistön yhteysti edot ovat ti edossa, koska reitti  en suunnitt eluun liitt yi paikan 
päällä kohteiden tunnistaminen ja posti laati kkojen löytäminen. Posti tt amisen sijasta kirjeet vie-
ti in posti laati kkoihin, mikä näin pienellä kartoitusalueella toi taas yhden ajokierroksen lisää. 
Suuremmalla alueella osan kirjeistä voisi viedä kiinteistökäynti en yhteydessä. Kerätt y ti eto jäi 
myös hieman vajavaisemmaksi kuin muutoin, koska esimerkiksi kiinteistörekisterinumero ei 
useasti  ole asukkaalla muisti ssa kiinteistökäynnin aikaan. 

5.1.3  Neuvontamateriaali

Hankkeessa sekä kootti  in aiemmin tehtyä neuvontamateriaalia neuvontapaketeiksi, ett ä tuo-
tetti  in uutt a materiaalia neuvonnan ja päätöksenteon tueksi. Neuvontamateriaali on saatavilla 
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molemmilla koti maisilla kielillä. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä varten kootti  in neuvontapaketti  , 
joka sisälsi seuraavaa:

 •  Esite ”Opas jätevesien maailmaan”
 •  Verkkosivuesite ”Opas jätevesien maailmaan” ja ”www.hajavesi.fi ”
 •  Kyseessä olevan jätevesijärjestelmän yleinen käytt ö- ja huolto-ohje, jaetti  in tarvitt aessa
 •  Jätevesijärjestelmän selvitys-lomake, jaetti  in tarvitt aessa
 •  Käytt öpäiväkirjamalli 
 •  Kuntakohtainen muisti lista toimenpideluvan hakemista varten, jaetti  in tarvitt aessa
 •  Lista asetuksen vaati muksista suunnitelmalle, sekä lista asioista, joilla tulisi varautua  
     suunnitt elijan työhön, jaetti  in tarvitt aessa
 •  Lista alueella toimivista suunnitt elijoista, jaetti  in tarvitt aessa
 •  Tarpeen mukaan myös kunnan omia ohjeita, kuten ohje ympäristönsuojelumääräyksistä,  
      toimenpidelupahakemuslomake jne…
 •  Huussinteko-ohje, jaetti  in tarvitt aessa

Näistä hankkeessa tuotett uja kokonaisuudessaan ovat käytt öpäiväkirjamalli, kuntakohtainen 
muisti lista toimenpideluvan hakemista varten (8 kpl ja päivitykset, Karjalohja teki ohjeen itse).

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä kartt uneen ti edon pohjalta laaditti  in menett elytapaohjeet 
11 tavalliselle tyyppitapaukselle: saunamökki, kesämökki/kantovesi, kesämökki/kesävesijoh-
to, kesämökki/vesijohto, omakoti talo/ kaksivesijärjestelmä maahanimeytyksellä, omakoti ta-
lo/kaksivesijärjestelmä saostuskaivolla, omakoti talo/kaksivesijärjestelmä vanhalla epäselvällä 

maaperäkäsitt elyllä, omakoti talo/kaksivesijärjestelmä 
harmaavesisuoti mella, omakoti talo/yksivesijärjestelmä 
maaperäkäsitt elyllä, omakoti talo/umpisäiliö, omakoti -
talo/saostuskaivot. Menett elytapaohjeet sisältävät esi-
merkkikuvauksen tapauksesta, arvion parantamistar-
peesta ja sen perusteista, etenemisohjeen mahdollisten 
parantamistoimien edellytt ämistä toimenpiteistä sekä 
arvion tyyppitapauksen soveltuvuudesta erityisalueilla 
(vihreä =soveltuu, keltainen =soveltuu rajallisesti , pu-
nainen =ei sovellu ollenkaan, vaalean sininen =vähäinen 
jätevesimäärä). Menett elytapaohjeet ovat liitt eenä 3.

Kuva 1. Hankkeessa laaditti  in 11 menett elytapaohjett a.

Hankkeessa laaditti  in myös useita ppt-esityksiä yleisöti -
laisuuksia varten. Yleisimmin käytetyt ti edotuskalvosarjat olivat: ”Jätevesien käsitt ely haja-asu-
tusalueilla –lainsäädännön vaati mukset”, ”Vesiosuuskunta ratkaisuna jäteveden käsitt elyyn” ja 
”Hyvän jätevedenkäsitt elyn MONET tavat haja-asutusalueella”.

j



24 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 213/2011

5.2 Neuvonta, kartoitus ja viesti ntä

Hankkeessa toteutetti  in alueellisesti  ja valtakunnallisesti kin merkitt ävää neuvonta- ja ti edo-
tustyötä, johon sisältyi sekä yleistä neuvontaa verkkosivujen, infoti laisuuksiin osallistumisen ja 
mediaviesti nnän välityksellä, ett ä kiinteistöllä tehtävää henkilökohtaista neuvontaa kartoitus- ja 
neuvontakäynti en yhteydessä. Asukkaita ja alan toimijoita neuvotti  in henkilökohtaisesti  myös 
sähköposti tse, puhelimitse ja kasvotusten mm. yleisöti laisuuksissa.

Hanke osallistui valtakunnallisen jätevesiviikon viett oon molempina vuosina ja järjesti  itse kaksi 
ajankohtaisseminaaria alan toimijoille. Hankkeen asiantunti ja osallistui useisiin kunti en tai mui-
den organisaati oiden järjestämiin ti edotusti laisuuksiin hankealueella puheenvuorolla. Hank-
keen edustaja osallistui myös sekä puheenvuoroilla ett ä kuuntelijana useisiin valtakunnallisiin 
koulutusti laisuuksiin alueen ulkopuolella ja tällä tavalla osallistui ti edon jakamiseen alan toimi-
joiden kesken.

Hanke esiintyi sekä paikallismediassa ett ä valtakunnallisissa ti edotusvälineissä sekä pyynnöstä 
ett ä omasta akti ivisuudestaan. Hanke esitt äytyi ja jakoi kokemuksiaan myös ympäristövaliokun-
nalle valiokunnan käsitellessä hajajätevesilainsäädännön uudistuksia.

5.2.1  Kartoitus- ja neuvontatyö kiinteistöillä

Hankkeessa yhdistetti  in kunti en ja asukkaiden ti edonsaannin tarpeen täytt äminen uniikilla ta-
valla, kartoitus- ja neuvontakäynneillä. Kiinteistökäynneillä yhtäältä kartoitetti  in nykyinen jäte-
vesijärjestelmä ja sen kunto sekä kiinteistön ti lanne suhteessa hajajätevesiasetuksen vaati mus-
ten täytt ämiseen ja toisaalta varustetti  in kiinteistönomistaja etenemiseen tarvitt avalla ti edolla.

Yhteensä kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehti in kahden 
vuoden aikana 554 kpl, yhteensä 588 kohteessa (kiin-
teistöllä voi olla useampia kartoituskohteita). Kiinteis-
tökäynnit kohdistetti  in toimintamallin mukaan kunti en 
kanssa valituille erityisalueille. Kiinteistöistä käyti in läpi 
keskimäärin 61,3 %, mikä on verratt ain korkea toteuma. 
Vuoden 2010 kartoituksissa toteuma oli jopa 85 %, mikä 
osoitt aa, ett ä kartoitus- ja neuvontatyön toimintamal-
lin kehitys meni roimasti  eteenpäin hankkeen aikana. 
Koonti  läpikäydyistä alueista ja käynti en toteumasta on 
esitett y alla olevassa taulukossa.

Kuva 2. Kiinteistökäynnillä kurkatti  in kaivoon. Myös maasuodatt amon keräyskaivoon kurkat-
ti in, josta saatetti  in innostua nostamaan ämpärillä vett ä silmämääräistä arviointi a varten.
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Taulukko 9. Kartoitus- ja neuvontakäynti en kohdealueet ja toteuma.

 Kohdealue, arvio 
kokonaiskiinteistömäärästä 

Alueen erityispiirteet Toteutuneet 
kiinteistökäyn

Hanko Santala + Grönkulla, 27 Ranta-alue ja siirtoviemärin 
ulottumattomissa oleva 
tiheähkö alue 

21 

 Täktom/Norrkulla, 12 Siirtoviemärin 
ulottumattomissa oleva 
tiheähkö alue 

10 

Inkoo Torppanummen tienvarsi, 
18 

Pohjavesialue, vedenottamo, ja 
mereen laskeva puro 

17 

Karjalohja Isosaari, 12 Ranta-alue 11 
 Mustlahti, 17 Ranta-alue 12 
 Muut  1 
Karkkila Taka-Vattola, 25 Tiheään asuttu alue valuma-

alueella 
22 

Lohja Vivamo, 53 Pohjavesialue, osaksi ranta-
alue, mahdollinen 
viemäriverkoston laajennusalue 

7 

 Lehmijärvi, 49 Pohjavesialue, tiheään asuttu 
alue 

12 

 Nummenkylä, 23 Pohjavesialue 11 
 Isosaari, 33 Ranta-alue 28 
 Kuulukainen, 27 Ranta-alue 23 
 Huhtasaari, 33 Ranta-alue 24 
 Muut  1 
Nummi-Pusula Keräkankare, 64 Pohjavesialue 9 
 Saukkola, 43 Pohjavesialue 10 
 Oinola, 33 Pohjavesialue 2 
 Hyönölä, 62 Pohjavesialue 9 
 Muut  3 
 Kolmpersjärvi, 35 Ranta-alue 33 
Raasepori Kaunislahti, 27 Tiiviisti asuttu alue 13 
 Öby-Långstrand-Vimonböle, 

84 
Ranta-alue, tiiviisti asuttu alue 19 

 Sjösäng, 30 Maaseutuasutus 9 
Siuntio Lappers, 50 Osittain pohjavesialue 44 
 Raivio, 64 Ranta-alue, tiheään asuttu alue 61 
 Korpirauha, 50 Ranta-alue, tiheään asuttu 

loma-alue 
  37 

 Muut  1 
Vihti Tervalampi, 28 Pohjavesialue 26 
 Oinasjoki, 85 Valuma-alue 78 
Yhteensä   554 

Neuvontatyöstä vastasi hankkeen asiantunti ja, mutt a käytännön työt toteutetti  in neljä osa-ai-
kaisen neuvojan työpanoksella. Neuvojat olivat ympäristöalan opiskelijoita, vastavalmistunei-
ta tai muita hankkeen perehdytt ämiä henkilöitä. Hanke valmisteli kiinteistökäynnit ennakolta 
kunti en kanssa siten, ett ä neuvojan tehtäväksi jäi reitti  en suunnitt elu ja yhteydenott okirjeiden 
laati minen ja lähett äminen ensimmäisen kahden viikon jälkeen, asiakkaiden puheluiden vas-
taanott o, kiinteistökäynti en suoritt aminen, ti etojen tallennus ja kunnille raporti n laati minen.
Kiinteistökäynnit tehti in pääasiassa arkisin klo 8-18. Erityistapauksissa käynti  voiti in tehdä tä-
män jälkeenkin. Kiinteistökäynnin kesto vaihteli 0,5 – 1,5 h välillä, vähäisten jätevesimäärien 
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kiinteistöillä käynnit olivat lyhyimmät. Kiinteistökäynti in kuului toimintamallin mukaisesti :

 •  Asetuksen vaati musten, kunnan määräysten sekä viemäriverkostoon 
     liitt ymisen mahdollisuuden läpikäyminen
 •  Neuvontapaketi n esitt ely ja sen luovutt aminen kiinteistönomistajalle
 •  Nykyisen järjestelmän ja sen vaati mien huoltotoimenpiteiden kertaus
 •  Kartoituslomakkeen täytt äminen, asianosaisen haastatt elu
 •  Kohteen koordinaatti  en tallennus, jätevesijärjestelmän ja kaivon merkitseminen 
     kartalle ja valokuvien ott aminen

Kartoituksesta arvokasta lisäti etoa jäteveden käsitt elyn ti lanteeseen

Kartoitusosion tuloksista on koostett u kolme raportti  a: vuoden 2009 kartoitusten alustavat tu-
lokset julkaisti in hankkeen 2. väliraporti ssa ja vahvistetut tulokset julkaisti in Karolina Örnmarkin 
opinnäytetyössä (Yrkeshögskolan Novia, 2010). Vuoden 2010 kartoitusti edoilla täydennett y tu-
los kootti  in selvitykseksi ”Haja-asutuksen jätevedet – Lähtöti lanne 2011” (liite 5). Kartoitusten 
tuloksia on esitelty sekä hankkeen seminaareissa ett ä ulkopuolisten tahojen järjestämissä ti lai-
suuksissa.

Kerätyn ti edon mukaan jopa yli 30 % erityisalueiden kiinteistöistä on asetuksen puhdistusvaati -
muksen ulkopuolella eli niillä syntyy vain vähäisiä jätevesimääriä. Puhdistusvaati musten piirissä 
olevista kohteista jopa 18 % täytti   jo nykyisellään puhdistusvaati muksen. Noin puolet kohteista 
ei täytt änyt puhdistusvaati muksia ja on siten selkeästi  kunnostamisen tarpeessa vuoteen 2014 
mennessä. Reilulla kolmanneksella kohteista oli sellainen järjestelmä, jolla ei ole olemassa 
akuutti  a uudistamistarvett a, mutt a mistä ei suoranaisesti  voitu todeta, ett ä se olisi vaati musten 
mukaisessa kunnossa. Kyseiset järjestelmät kaipaavat vain pienimuotoisia parantamistoimenpi-
teitä sekä toimivuuden seuraamista ja  yleisimmin nämä olivat vanhoja imeytyskentti  ä.

 

51 %

31 %

18 %

järjestelmä ei ok

järjestelmä 
mahdollisesti 
parannettava

järjestelmä 
kunnossa

Kaavio 5. Asetuksen puhdistusvaati muksen piirissä olevien kohteiden jäteveden käsitt elyn 
parantamistarve: punainen = järjestelmää parannett ava, keltainen = järjestelmä kaipaa vain 
pieniä muutoksia tai se vaikutt aa toimivan nykyisellä käytöllä, mutt a sen toimivuutt a on syytä 
pitää silmällä; vihreä = järjestelmä kunnossa.
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Kohteista vajaalla kolmanneksella on jätevesiselvitys tehtynä ja 12  % oli järjestelmälleen käyt-
tö- ja huolto-ohjeet. Yleisimpiä käsitt elyjärjestelmiä ovat kerätyn ti edon mukaan pelkät saos-
tuskaivot, joiden osuus kaikkien jätevesien käsitt elyjärjestelmistä oli 31 %. Kaksivesijärjestelmiä 
oli käytössä 46 % ympärivuoti sesti  asutuista kiinteistöistä. Uuden tyyppiset järjestelmät kuten 
maasuodatt amot tai laitepuhdistamot olivat vielä kohdealueilla melko harvinaisia.

12 alueella olisi asukkaiden mahdollista liitt yä viemäriverkostoon esimerkiksi vesiosuuskun-
nan rakentaman yhdysviemärin avulla. Lisäksi viidellä alueella olisivat asukasti heyden puolesta 
mahdollisia kylän yhteiset ratkaisut, vaikka olemassa oleva viemäri on kaukana. Muutamalla 
alueella innostutti  inkin selvitt ämään lähemmin vesiosuuskunta-asian eteenpäin viemistä. Näi-
den ohella akuuti ssa uusimistarpeessa on suuri joukko kohteita, joiden on ratkaistava jäteveden 
käsitt elynsä kiinteistökohtaisesti . Yli puolella ympäri vuoden asutuista kohteista käymäläjätt een 
ja harmaan jäteveden erilliskäsitt ely voitaisiin asukkaan mukaan ott aa käytt öön tai se on jo 
käytössä. Neuvojien arvion mukaan pelkästään maaston puolesta vaikutt aa siltä, ett ä laitepuh-
distamo olisi tarpeen ainoastaan 5-10 % kohteista. Lopuilla kiinteistöistä maaperäkäsitt ely olisi 
todennäköisesti  riitt ävä ratkaisu ja se olisi myös maaston puolesta mahdollinen.

Tilanteissa eroavaisuuksia kylitt äin, kunnitt ain ja alueitt ain

Määräysten toteutumisen ti lanne saatt aa vaihdella paljon kyläkunnitt ain/alueitt ain. Kylien/alu-
eiden sisällä asukkaat ovat myös eri ti lanteissa ja heille soveltuvat ratkaisuvaihtoehdot vaihte-
levat. Läpikäydystä alueista voi kuitenkin tunnistaa muutaman tyyppitapauksen, joiden avulla 
esimerkiksi akti voimistoimenpiteitä voidaan kohdistaa paremmin oikeisiin kohteisiin:

 1.  Yhtenäinen kiinteän asutuksen kyläalue
 2.  Kiinteän asutuksen kylä, jossa vaihtelevia lähtökohti a järjestelmän suhteen
 3.  Vapaa-ajan asutuksen alue
 4.  Kylä, jossa sekä vapaa-ajan asutusta ett ä kiinteää asutusta

Yhtenäinen kiinteän asutuksen kyläalue
Taka-Vatt ola Karkkilassa vaikutti   olevan jätevesijärjestelmien suhteen melko yhtenäinen kylä-
alue. Kolme neljästä järjestelmästä perustui kaksivesiviemäröinti in. Mustat jätevedet johdetti  in 
umpisäiliöön ja harmaat jätevedet saostussäiliön kautt a maaperään tai ojaan; myös harmaan 
veden biologista käsitt elyä oli ositt ain käytössä. Näissä tapauksissa tehtäväksi tulee harmaan 
jäteveden käsitt elyn riitt ävyyden tarkistaminen. Yksivesiviemäröinti tapausten suhteen puolella 
oli käytössään umpisäiliö, jonka ti iviydestä on pidett ävä huolta ja käytännössä vain kahdella oli 
käytössään puutt eellinen saostussäiliökäsitt ely, jolloin edessä on suurempi jätevesijärjestelmän 
tehostaminen. Alueella oli myös muutama vapaa-ajan käytössä oleva asunto, joista lähes kaikil-
la syntyi vähäisiä jätevesimääriä.

Myös Vihdin Tervalammella oli nähtävillä yhtenäisen kiinteän kyläalueen merkkejä. Kaksi kol-
mesta järjestelmästä perustui kaksivesiviemäröinti in ja jopa 65 % järjestelmistä oli 1990- ja 
2000-luvuilta. Harmaille jätevesille oli käytössä joko varsinainen maaperäkäsitt ely (imeytys-
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kentt ä/suodatus) tai nk. yksinkertainen maaperäkäsitt ely, yleensä nykynormien mukaan alimi-
toitett u maahanimeytys. Suurimmalla osalla riitt äisi jätevesiasetuksen mukaan harmaan jäte-
veden käsitt elyn riitt ävyyden tarkistaminen. Kiinteistöt sijaitsevat kuitenkin pohjavesialueella, 
jossa kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan ei sallita jätevesien käsitt elyä ollenkaan, 
jolloin koko kyläalueen ratkaisuna voisi olla vesiosuuskuntamallilla yhteisen jätevesiviemäröin-
nin rakentaminen liitt ymällä kunnan verkostoon.

Yhtenäisen kiinteän asutuksen kyläalueiksi tunnistetti  in myös mm. Vihdin Oinasjoki. Tällaisten 
alueiden lähtökohdat tunnistamalla voitaisiin akti vointi  räätälöidä sisältämään yleistä ti edotus-
ta ja kiinteistökohtaista neuvontaa ja kartoitusta tarpeen mukaan.

Kiinteän asutuksen kylä, jossa vaihtelevia lähtökohti a järjestelmän suhteen
Inkoon Torppanummenti en varressa sijaitsevat kiinteistöt ja Siunti on Lappersin ja Raivion kylät 
sekä Hangon haja-asutusalueet olivat lähtökohdiltaan jätevesien käsitt elyn suhteen moninai-
sia. Kaikissa näissä kylissä järjestelmiä on tasaisesti  kaikilta vuosikymmeniltä, käytössä on sekä 
yksi- ett ä kaksivesijärjestelmiä ja järjestelmätyyppejäkin on monenlaisia. Erityisesti  Raiviossa 
vapaa-ajan asutusta vähäisine jätevesimäärineen on myös runsaasti . Tällaisilla alueilla kiinteis-
tökohtaisella neuvonnalla lienee paras vaikutus.

Vapaa-ajan asutuksen alue
Vuonna 2010 kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistuivat hyvin usein ranta-alueille, joissa kiin-
teistöjä käytetään lähinnä vapaa-ajan asumiseen. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Karjalohjan 
ja Lohjan Isosaari, Nummi-Pusulan Kolmpersjärvi ja Lohjan Kuulukainen. Näillä alueilla erityisen 
kiinnostavaa on vapaa-ajan varustelun määrä ja sitä kautt a kuormituksen mahdollinen lisäänty-
minen. Kävi ilmi, ett ä suurin osa läpikäydyistä vapaa-ajan asunnoista oli edelleen perinteisesti  
varusteltuja, eli käytössä ei ollut vesikäymälää ja syntyvät jätevedet ovat määrältään vähäisiä. 
Jopa 90 %:lla asukkaista ei kysytt äessä ollut aikomusta lisätä varustelua kiinteistöllään. Yksit-
täisiä tapauksia oli, joissa oli käytössä kaavamääräysten vastaisesti  vesikäymälä. Jonkin verran 
vesikäymälää yleisempää oli, ett ä vapaa-ajan asumisessa syntyi vähäistä suurempia määriä har-
maata jätevett ä. Nämä olivat usein uudempaa rakennuskantaa ja jäteveden käsitt ely oli yleensä 
hoidett u asianmukaisesti .

Siunti on Korpirauhan/Myllykylän kolmen pienen lammen (Tuohilampi, Lauklampi  ja Syvälampi) 
alue antaa hyvän esimerkin tyypillisen vapaa-ajanasutusalueen ti lanteesta. Suurin osa asutuk-
sesta tuott aa vain vähäisiä jätevesimääriä. Joillakin syntyy vähäistä suurempia määriä harmaata 
jätevett ä, jonka käsitt ely kuitenkin on useimmiten kunnossa. Vain muutamia kohteita löytyi, 
joilla jäteveden käsitt elyssä on parantamisen varaa, ks. kuva 3.
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Kuva 3. Siunti on Korpirauhan/Myllykylän alueen jätevesiti lanne. Suurin osa asutuksesta tuot-
taa vähäisiä jätevesimääriä ja vain muutamalla kiinteistöllä on jätevesijärjestelmän paran-
tamisen tarvett a. Alueen pohjoisosassa on myös leirikeskus, jonka jäteveden käsitt elyyn on ym-
päristölupa. Kartt a: Maanmitt auslaitoksen lupanumero 9/MML/10.

Tällaisilla alueilla kiinteistökohtainen neuvonta sujuu oikeaan hetkeen sijoitett una nopeasti , 
mutt a useissa tapauksissa yhteinen ti edotusti laisuus voisi olla riitt ävä keino saada viesti  mene-
mään perille.

Kylä, jossa sekä vapaa-ajan asutusta ett ä kiinteää asutusta
Ranta-alueilla on myös alueita, joille on sijoitt unut sekä kiinteää, ympärivuoti sta ett ä vapaa-
ajan asutusta. Tällaisia alueita ovat ainakin Hangon Santala, Lohjan Huhtasaari ja Siunti on Rai-
vio. Näissä tapauksissa lähtökohdat jätevesijärjestelmien tehostamistarpeelle vaihtelevat erityi-
sen paljon ja siksi kiinteistökohtainen neuvonta on perusteltua.

Jätevesiasioissa paljon neuvonnalla muutett avissa olevia ennakkoasenteita
Yleisesti  asukkaat suhtautuivat kartoitus- ja neuvontakäynteihin positi ivisesti . Se, miksi 100 % 
toteumasta jääti in, vaihteli lähestymistapojen mukaan. Neuvonnallisessa lähestymistavassa 
oletamme 100 % toteumassa jäädyn siksi, ett ä asiasta ti edott ava kirjeen sisältö ei ylitt änyt asuk-
kaan kynnystä ott aa yhteytt ä, mikä oli edellytys neuvonnallisen lähestymistavan onnistumiseen. 
Kun niihin asukkaisiin, jotka eivät olleet varanneet aikaa kiinteistökäynnille, otetti  in puhelimitse 
yhteytt ä kirjeen lähett ämisen jälkeen, suhtautuivat he positi ivisesti  ja totesivat yksinkertaisesti  
unohtaneensa yhteydenoton. Tällöin toteuma jää riippuvaiseksi siitä, kuinka hyvät ti edot asuk-
kaiden puhelinnumeroista neuvojalla on käytett ävissään, kuinka paljon aikaa puhelinyhteyden-
ott oihin jää kiinteistökäynneiltä ja kuinka akti ivisesti  asukkaat vastaavat puheluihinsa.

Kartoituksellisessa lähestymistavassa ti edotuskirje aiheutti   ilmeisesti  asukkaassa tarpeen joko 
järjestää itsensä paikalle annett una päivänä, tai ott aa hankkeeseen yhteytt ä. Kartoituksellisen 
lähestymistavan kohdealueet saati in käytyä eritt äin tarkasti  läpi. Se, miksi n. 15 % kohdekiin-
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teistöistä ei päästy tekemään käynti ä, johtui pääosin siitä, ett ä kiinteistön omistajati edot olivat 
puutt eellisia (ti edott eet eivät menneet perille). Tämä ilmeni yleensä siten, ett ä kirje palautui lä-
hett äjälle tai siten, ett ä ketään ei ollut paikalla varatt una aikana. Niille kiinteistöille, joilla ketään 
ei ollut paikalla, jätetti  in vuonna 2010 kirje, jossa pyydetti  in ott amaan hankkeeseen yhteytt ä 
uuden ajan sopimiseksi. Osa näistä kiinteistönomistajista otti  kin yhteytt ä myöhemmin ja useim-
miten selvisi, ett ä omistajati edot olivat olleet puutt eellisia. Suuri osa tällaisista tapauksista jäi 
kuitenkin vielä selvitt ämätt ä. Osalle kohteista ei löytynyt sopivaa aikaa kiinteistökäynnin teke-
miseksi, esimerkiksi siitä syystä ett ä omistaja asui hyvin kaukana kiinteistöstä. Vain muutama 
prosentti   kohteista kieltäytyi kiinteistökäynnistä suhtautuen asiaan (kiinteistökäynti in tai haja-
jätevesiasiaan yleensä) perin pohjin negati ivisesti .

Kuvaavaa asiaan suhtautumisessa oli neuvojien kokemuksen perusteella se, ett ä useilla asuk-
kailla oli ennakkoasenteita joko kiinteistökäynti ä (luulti in ett ä kyseessä viranomaistarkastus tai 
myynti ti laisuus) tai hajajätevesiasiaa kohtaan. Asenteet kuitenkin muutt uivat kiinteistökäynnil-
lä, jonka aikana kävi ilmi, ett ä monet ennakkokäsitykset perustuivat väärinkäsityksiin. Näin ollen 
sellaisetkin kohteet, jotka eivät ensialkuun suhtautuneet ylti öpositi ivisesti  kiinteistökäynti in, 
mutt a kuitenkin sallivat sen, kokivat kartoitus- ja neuvontakäynnin hyödyllisenä palveluna en-
nakkoluuloista huolimatt a. Tyypillisesti  vähäisen jätevesimäärän kohteille (monesti  vapaa-ajan 
asutus) yllätyksenä tai huojennuksena tuli se ti eto, ett ä heitä koskee ainoastaan selvitysvelvol-
lisuus, ei niinkään jätevesijärjestelmän parantamistarve. Vanhoilla kiinteistöillä yleisin harhakä-
sitys oli se, ett ä kaikkien täytyisi asentaa laitepuhdistamo. Jopa yli puolelle kiinteistöistä voiti in 
kertoa, ett ä oma järjestelmä ei ole asetuksen mukaan akuuti n parantamisen tarpeessa, vaan se 
joko riitt ää sinällään tai kaipaa lähinnä pieniä korjauksia tai seurantaa. Usealle kaksivesijärjes-
telmän omaavalle kiinteistölle helpott avaa oli kuulla, ett ä ainoastaan harmaan jäteveden kä-
sitt elyä tarvitsee tehostaa. Useimmille parantamisen tarpeessa oleville kohteille oli ennestään 

selvää, ett ä järjestelmää pitää uusia, mutt a yllätyksenä tuli 
se, kuinka monenlaisia järjestelmiä oli valitt avana. Ikävänä 
yllätyksenä koki moni parantamistarpeessa oleva ja muu-
tama jo parannuksia tehnyt, ett ä parannustyöt edellytt ävät 
toimenpidelupaa kunnalta sekä ammatti  laissuunnitt elijan 
tekemää suunnitelmaa. Myöskään jätevesijärjestelmän 
uusimiseen liitt yvät kustannukset eivät miellytt äneet asuk-
kaita, vaikkakin ne useimmiten ymmärretti  in omakoti ta-
lossa asumiseen liitt yviksi kustannuksiksi siinä missä mm. 
lämmitysjärjestelmään liitt yvät kustannukset.

Myös vaati mus jätevesijärjestelmään liitt yvästä dokumen-
taati osta (selvitys, käytt ö- ja huolto-ohjeet ja käytt öpäivä-
kirja) oli useimmille uutt a. Kiinteistökäynnillä asukkaille 
jaetti  in muun neuvontamateriaalin ohessa järjestelmään 
liitt yvät yleiset käytt ö- ja huolto-ohjeet sekä malli käytt ö-

Kuva 4. Kartoitus- ja neuvontakäynnillä monet ennakkoluulot hälvenivät. Kuva: Heikki Pulkka.
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päiväkirjasta. Nykyinen järjestelmä käyti in päällisin puolin läpi yhdessä, mikä edesautt aa selvi-
tyksen tekemistä.

5.2.2  Yleinen neuvontatyö ja viesti ntä

Yleistä neuvontaa (vastaparina ja taustatyönä kiinteistökohtaiselle, asukkaan tarpeisiin räätä-
löidylle neuvontatyölle) hankkeessa tehti in verkkoti edotuksen, yleisöti laisuuksien ja tapahtu-
mien sekä mediati edotuksen kautt a.

Verkkosivuille koott ua ti etoa

Hankkeella on omat verkkosivunsa osoitt eessa www.hajavesi.fi  tai www.glesbygdensvatt en.fi , 
jonne on koott u kerääntynytt ä ti etoa Länsi-Uudenmaan hankkeiden erikoisteemojen ympäriltä. 
Sivuilta löytyvät alueen tapahtumat sekä ajankohtaista ti etoa alan käänteistä. Lisäksi sivuille 
tallennetaan hankkeen asiakirjat ja tapahtumien materiaali. Suurin osa neuvontamateriaalista 
on saatavilla molemmilla koti maisilla kielillä. Hankkeen ulkoasu ja muokkaustyökalu päivitetti  in 

hankkeen aikana helppokäytt öisem-
pään ja helpommin luett avaan muo-
toon. Sisällöllisesti  sivustoon lisätti  in 
”ajankohtaista”-osio, johon on mahdol-
lista lisätä pieniä uuti sraportt eja tee-
man ja hankkeen ympäriltä. Neuvonta 
sai myös oman osionsa sivustolle. Uu-
den sivukokonaisuuden julkaiseminen 
jäi vuoden 2010 loppupuolelle ja siten 
uusien toimintojen toimivuuden tes-
taaminen on vielä kesken.

Kuva 5. Hankkeen verkkosivujen uudistunut ulkoasu.

Tapahtumista uusinta ti etoa

Hanke järjesti  kaksi ajankohtaisseminaaria alan ammatti  laisille ja muille asiasta kiinnostu-
neille (seminaariohjelmat ja osallistujalistat liitt eenä 4). Vastauksia jätevesipulmiin-seminaari 
12.11.2009 Lohjalla keräsi 29 osallistujaa kuulemaan seuraavista aiheista:

 •  Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen esitt ely/ Mintt u Peuraniemi
 •  Ympäristöministeriön ohjeet jätevesiasetuksen toimeenpanolle –mitä uutt a?/ 
     Erkki Santala, SYKE
 •  Ovatko jätevesijärjestelmät kunnossa Länsi-Uudellamaalla?/ Mintt u Peuraniemi
 •  Mitä maksoi vaarin putsari? –Jätevesijärjestelmien hintavertailua /
     Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
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Kuka vie hajajätevesivalssia? – seminaari päivänpoltt avista aiheista järjestetti  in Lohjalla 
15.11.2010, osallistujia oli 41. Ohjelmassa oli:
 
 •  Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kuulumiset/ Mintt u Peuraniemi
 •  Puhdistaako vaiko olla puhdistamatt a? –Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet/  
     Tuire Taina, ympäristöministeriö
 •  Erityisalueiden jätevesihaasteet –käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä/  
     Mintt u Peuraniemi
 •  Mitä kertovat pienpuhdistamovertailun väliaikatulokset?/ Ilkka Sipilä, MTT

Hanke osallistui myös molempina vuosina valtakunnallisen jätevesiviikon (20.-26.4.2009 ja 22.-
28.3.2010) viett oon koordinoimalla Länsi-Uudellamaalla järjestett äviä tapahtumia. Omia ta-
pahtumia ei järjestett y, mutt a autetti  in eri tahoja heidän ti laisuuksiensa järjestelyissä, tehti in 
ti laisuuksista juliste, markkinoiti in tapahtumia ja osallistutti  in ti laisuuksiin esimerkiksi puheen-
vuorolla. Tapahtumia järjesti vät mm. Lohjan Seudun Omakoti yhdistys ry, YH Novia, kunnat sekä 
alan paikalliset yritt äjät. Tapahtumat olivat osallistujamääriltään eritt äin vaihtelevia, osallistujia 
oli 10-120. Tilaisuuksia puff atti  in lehdistölle lähett ämällä ti edotuspaketti   ja olemalla lehdistöön 
puhelimitse yhteydessä.

Hankkeen asiantunti ja osallistui useisiin kunti en tai muiden tahojen järjestämiin ti laisuuksiin 
sekä osallistujana, ett ä puheenvuorolla; toiminta-alueella ja sen ulkopuolella -aikataulujen sal-
liessa. Tilaisuuksissa esitelti in hankett a ja kerätti  in ti etoa muista hankkeista ja niiden toiminnas-
ta. Seuraavassa lista ti laisuuksista:

 •  Järvenpäänkylän vesiosuuskunta: ti edotusti laisuus 15.1.2009
 •  Valonia: Toimivat jätevesijärjestelmät haja-asutusalueella? –laivaseminaari 22.-23.1.2009
 •  Skärhalla hembygdsförening: keskusteluti laisuus Skåldön vesiosuuskunnasta 12.2.2009
 •  RSA-messut Lohjalla 4.4.2009
 •  Täkter ungdomsförening: keskusteluti laisuus Tähtelän vesihuollosta 26.4.2009
 •  HAMK: suunnitt elijakoulutus 15.-16.9. ja 21.-22.10.2009
 •  YSV ry: Lammin päivät 30.9.-1.10.2009 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Pyhäjärvi-insti tuutti  : Voppe-jätevesikoulutus 20.10.2009 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Lohjan kaupunki: Jätevesi-ilta 17.11.2009 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Tekes: Hajajätevesien käsitt ely –Asiakkuuksien hallinnasta kilpailukykyä 
     webcasti ng-lähetys 24.11.2009
 •  LUVY ry: Syyskokous 26.11.2009 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  MINWA-hanke: Laivaseminaari Tallinnaan 21.- 22.1.2010
 •  Nummi-Pusulan kunta: Jätevesi-ilta 25.1.2010 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Hiidenveden kunnostushanke: Hiidenvesi-ilta 26.1.2010 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys: Vihdin vesistöpäivät 27.2.2010 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  YH Novia: Miljömässa 3.3.2010 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Hyönölän vesiosuuskunta: Vuosikokous 6.3.2010  (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Rosk’n Roll Oy: Lieteseminaari 7.4.2010  (asiantunti jan puheenvuoro)
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 •  Hangon kaupunki: ti edotusti laisuudet siirtoviemäristä 17.4.2010 Tvärminnessä ja 
     Täktomissa (asiantunti jat puheenvuorot)
 •  Ympäristöakatemia 7.6.2010: asiantunti jan puheenvuoro aiheella ”Miten sujuu 
     hajajätevesiasetuksen toteutus käytännössä”
 •  Lohjan järvipäivät: Porla 18.6.2010  (asiantunti jan puheenvuoro); LUVY:n teltt a 19.6.2010   
     (neuvontaa asiakkaille)
 •  Karjalohjan kunta: ti edotusti laisuus vesihuollon kehitt ämisestä 29.6.2010  (asiantunti jan 
     puheenvuoro)
 •  Tervalammen vesiosuuskuntahanke: kyläkokous 23.8.2010 (neuvojan puheenvuoro)
 •  YSV ry: Lammin päivät 6.-7.10.2010 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  Rosk’n Roll Oy: Jätehuollon lähitulevaisuus Länsi-Uudellamaalla –keskusteluti laisuus 2.11.2010
 •  Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitt o ry: Koulutuspäivät Kuopiossa 8.-9.11.2010
 •  Ympäristövaliokunta: asiantunti joiden kuuleminen asiassa HE 179/2010 vp laiksi 
     ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muutt amisesta 30.11.2010 (asiantunti jan puheenvuoro)
 •  LUVY ry: Tutustumispäivä 3.11.2010 (asiantunti jan puheenvuoro)

Medianäkyvyydellä positi ivista vaikutt avuutt a

Hankkeen ja jätevesialan ajankohtaisista asioista ti edotetti  in myös lehdistön kautt a. Hankkeen 
aikana laaditti  in 14 lehdistöti edotett a, joista lista alla . Tiedott eet löytyvät hankkeen verkko-
sivuilta. Tiedott eet otetti  in hyvin vastaan paikallismediassa, ti edott een nimen alle on listatt u 
esimerkkejä sen pohjalta ilmestyneistä lehti jutuista ja muista mediaesiintymisistä:

 •  23.3.2009 Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannatt aa nyt hakea korjausavustusta
  - Jätevesijärjestelmän uusimiseen ehti i vielä hakea korjausavustusta (Iltalohja 25.3.2009)
  - Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannatt aa nyt hakea korjausavustusta 
   (KarkkilanTienoo 25.3.2009)
 •  17.4.2009 Selvityskin on vielä tekemätt ä ja jätevesijärjestelmä pitäisi kohta jo uusia! 
     – Valtakunnallisella jätevesiviikolla tarjolla ratkaisuja ja neuvoa jätevesijärjestelmän 
     uusimiseen
  - Jätevesiviikolla tarjolla ratkaisuja ja neuvoja jätevesijärjestelmän uusimiseen 
    (Ykköslohja 22.4.2009)
  - Jätevesi-ilta ensi viikolla kirjastoissa (Luoteis-Uusimaa 16.4.2009)
  - Halvti d för glesbygdens avlopp (Västra Nyland 29.4.2009)
 •  29.5.2009 Haja-asutuksen jätevesineuvontaa tarjolla Raaseporissa
 •  16.6.2009 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke jalkautuu alueen kiinteistöille – 
     Länsi-Uudellemaalle myönnetti  in maakunnan kehitt ämisrahaa
  - Jätevesineuvonta sai jalkautumisrahaa –Länsi-Uudenmaan erityisalueilla asiantunti ja  
    tulee tonti lle saakka (Länsi-Uusimaa 16.6.2009)
  - Hajajätevesihanke jalkautuu kiinteistöille –Länsi-Uudellemaalle kehitt ämisrahaa 
    (Ykkös-Lohja 17.6.2009)
  - Pääkirjoitus: Yhtenäistä neuvontaa (Vihdin Uuti set 18.6.2009)
  - Jätevesineuvonta sai jalkautumisrahaa (Vihdin Uuti set 21.6.2009)
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 •  8.7.2009 Haja-asutuksen jätevesineuvontaa Lohjan ja Nummi-Pusulan pohjavesialueilla
  - Haja-alueen jätevesineuvonta alkaa Lohjalla ensi viikolla –pitkälti  toista sataa 
    kiinteistöä saa kirjeen (Länsi-Uusimaa, 10.7.2009, s.3,4,14))
  - Haja-asutuksen jätevesineuvontaa Lohjan ja Nummi-Pusulan pohjavesialueilla 
    (KarkkilanTienoo 10.7.2009)
  - Haja-asutuksen jätevesineuvontaa (Luoteis-Uusimaa 10.7.2009)
 •  29.7.2009 Kaivoon katsominen kannatt aa: Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä 
     kartoitetaan Siunti ossa (yhteisti edotus kaivovesi-jätevesi)
  - Kurkistus jätekaivoon (Länsi-Uusimaa 30.7.2009)
  - Vappulassa odotetaan pääsyä jätevesiverkkoon (Länsi-Uusimaa 30.7.2009)
 •  4.11.2009 Jätevesiasetuksen toteutt aminen takkuaa Länsi-Uudellamaalla
  - Nya regler om avloppsvatt en inte kända (Yle Nyheter 5.11.2009)
  - Miten arvioida jätevesien puhdistuskustannuksia? (Länsi-Uusimaa 7.11.2009)
  - Jätevesijärjestelmissä puutt eita - Pohjavesialueilla asuvien nummipusulalaisten 
    jätevesijärjestelmä oltava kunnossa ensi vuoden alussa (Karkkilan Tienoo 11.11.2009)
  - Pohjavesialueilla asuvien jätevesijärjestelmä oltava pian kunnossa 
    (Luoteis-Uusimaa 11.11.2009)
  - Vain harva haja-asutusalueella asuva ti etää jätevetensä kohtalosta 
    (Länsi-Uusimaa 13.11.2009)
  - Jätevesiratkaisuilla alkaa olla kiire (Länsi-Uusimaa 14.11.2009)
 •  16.12.2009 Lauri Tarasti n selvitys: Jätevesiasetus on ja pysyy
  - Jätevesiasetus sai kovaa kriti ikkiä Nummi-pusulassa (Länsi-Uusimaa 26.1.2010)
  - Ju färre avlopp, desto bätt re (Västra Nyland 24.2.2010)
 •  16.3.2010 Hae avustusta jätevesijärjestelmän korjaamiseen
  - Hae avustusta jätevesijärjestelmän korjaamiseen (Karkkilalainen 17.3.2010)
 •  18.3.2010 Jätevesiviikkoa vietetään Länsi-Uudellamaalla 22.-28.3. 
  - Jätevesiratkaisuja ei kannata lähteä toteutt amaan suinpäin –Kaikkien ei 
    tarvitse asennutt aa pienpuhdistamoa (Länsi-Uusimaa 23.3.2010)
  - Arti kkeli jätevesiviikosta (Västra Nyland 25.3.2010)
  - Radiohaastatt elu, kuivakäymälät/ Ylen länti nen 25.3.2010
 •  12.5.2010 Jätevesineuvonta jalkautuu haja-asutusalueille tänäkin kesänä –Käytä 
     hyväksesi ti laisuus saada ilmaista, puolueetonta neuvontaa tonti llesi!
  - Jätevesineuvonta jalkautuu haja-asutusalueille tänäkin kesänä –Kannatt aa käytt ää 
     hyväksi ti laisuus saada ilmaista, puolueetonta neuvontaa tonti llesi (Lännen Helmi, kesä 2010)
  - Jätevesineuvonta jalkautuu haja-asutusalueille tänäkin kesänä (Kirkkonummen 
    Sanomat 23.5.2010)
  - Avloppsvatt enrådgivning för hushåll i glesbygden (Västra Nyland 26.5.2010)
  - Glesbygden får råd för att  rena avloppsvatt net (Västra Nyland 27.5.2010)
  - Jätevesineuvojat kiertävät tänäkin kesänä haja-asutusalueilla –Kiitelty neuvonta 
    on puolueetonta ja maksutonta (Länsi-Uusimaa xx.5.2010)
 • 2.7.2010 Jätevesineuvojat liikkeellä Inkoossa, Nummi-Pusulassa ja Hangossa –Jo yli 130   
    haja-asutusalueen kiinteistöä tavoitett u Lohjalla, Siunti ossa ja Karjalohjalla
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  - Jätevesineuvojat liikkeellä (Luoteis-Uusimaa 7.7.2010)
  - Inkoossa ja Hangossa jätevesineuvontaa kädestä pitäen (Etelä-Uusimaa 11.7.2010)
  - Nummi-Pusulassa saa kiinteistökohtaista neuvontaa jätevesiasioissa –
    Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö neuvoo kiinteistönomistajia 
   (Ykkössanomat 15.7.2010)
  - Jätevesijärjestelmät saatava kuntoon lähivuosina (Vihdin uuti set 25.7.2010)
 •  27.7.2010 Jätevesineuvonta saapuu vihdoin Vihti in ja Karkkilaan – Kesän kartoitus- ja 
     neuvontatyö saatetaan päätökseen lokakuun aikana
  - Jätevesineuvonta kiertää nyt Vihdissä ja Karkkilassa (Ykkös-Lohja, 18.8.2010)
  - Jätevesineuvonta saapuu vihdoin Vihti in ja Karkkilaan – Kesän kartoitus- ja 
    neuvontatyö saatetaan päätökseen lokakuun aikana (Luoteis-Uusimaa 28.7.2010)
 •  21.10.2010 Hajavesivalssille uusia askelkuvioita? -Jätevesiseminaarissa katsaus 
     ajankohtaisiin puheenaiheisiin
  - Radiohaastatt elu/Ylen länti nen 2.11.2010
  - Radiohaastatt elu/Ylen uuti set 12.11.2010
  - Lohjalla varaudutaan jätevesiasetukseen ti edott amalla kuntalaisia 
    (Paikkari, lokakuu 2010)
Tiedott eiden pohjalta kirjoitt amisen lisäksi paikallislehdistö ja valtakunnallisetkin mediat teki-
vät jutt uja hankkeesta omasta aloitt eestaan. Näkyvimmät valtakunnalliset jutut olivat Helsingin 
Sanomien arti kkeli 18.10.2010 otsikolla ”Jätevesineuvot voivat loppua  -Länsi-Uudellamaalla 
kehitett yä kokeilua uhkaa rahapula” ja Kuntalehden arti kkeli ”Farssi vai painajainen –jätevesi-
asetuksesta on ollut paljon päänvaivaa” (Kuntalehti  14/2010).

Hankkeen työntekijät myös kirjoitti  vat pyynnöstä muutamia ajankohtaisarti kkeleita erikoislehti in:
 •  Kirkkonummen sanomat 1.2.2009/ilmoitusliite: yhteistyö lehden liitt een ”Jätevesien 
     käsitt elyohjeet Kirkkonummen haja-asutusalueille” tekijöiden kanssa
 •  Ympäristö ja Terveys-lehti  3/2009, arti kkeli: ”Kiinteistökohtaiset 
     jätevesijärjestelmät –suunnitt elun problemati ikkaa
 •  Omakoti nen 1/2009, arti kkeli: ”Tarkkaavaisuutt a jätevesimarkkinoilla”
 •  Jätevesiuuti sia-lehti  (huhti kuu 2009), arti kkeli: ”Tarkkaavaisuutt a jätevesimarkkinoilla”
 •  Ympäristö ja Terveys-lehti  5/2010, arti kkeli: ”Kiinteistökohtainen 
     jätevesineuvonta – ratkaisu asetuksen toimeenpanon ongelmiin?”
 •  Omakoti nen 1/2010, arti kkeli: ”Uusia käänteitä jätevesirintamalla?”
 •  Vihdin kunnan ympäristölehti  Näsiä: Vesiosuuskunta ja haja-asutusalueen
     jätevesihuolto (Heikki Pulkan avustus arti kkelin kirjoituksessa)
 •  Aquarius 1/2010, arti kkeli: ”Vesiensuojeluyhdistykset valmistautuvat jalkautett uun 
     jätevesineuvontaan”
 •  Ympäristötalon tarinoita II, arti kkeli: ”Seitsenvuoti skriisi jätevesien käsitt elyssä?”
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6 POHDINTAA JA JATKOTYÖTARPEITA

Hankkeen aikana koko hajajätevesikentt ä eli muutosvaihett a. Syksyllä 2009 ympäristöhallinto 
julkaisi käytännössä ensimmäisen oppaansa haja-asutuksen jätevesiin liitt yvän lainsäädännön 
tulkinnoista ja hyvistä käytännöistä. Myöhemmin joulun ti enoilla ympäristöministeri Paula 
Lehtomäen asett ama selvitysmies Lauri Tarasti  julkaisi ehdotuksensa haja-asutuksen jäteve-
silainsäädännön toimeenpanon tehostamiseksi. Keväällä 2010 myös ympäristöministeriössä 
vuodesta 2007 toiminut hajajätevesityöryhmä julkaisi loppuraportti  nsa, jossa suurelta osin kan-
natetti  in Tarasti n aiemmin esitt ämiä toimenpiteitä. Tässä vaiheessa yksi viesti  oli selvä: nk. jäte-
vesiasetusta ei tulla muutt amaan, vaan toimeenpanon ongelmat ovat ratkaistavissa tehostetun 
neuvonnan, poikkeamisperusteiden selkeytt ämisen ja taloudellisten kannusti mien kautt a.

Pian loppuraporti n julkaisemisen jälkeen ympäristöministeriö kuitenkin asetti   lausunnolle luon-
noksen nk. toimeenpanoasetukseksi, joka laukaisi keskustelun lainsäädännön tarkistamisesta, 
vaikkakin itse asetusluonnos tyrmätti  in eri syistä. Kesällä 2010 ministeriössä valmistelti in muu-
tosehdotus ympäristönsuojelulain haja-asutuksen jätevesiä koskeviin pykäliin, josta keskustel-
ti in railakkaasti  eduskunnassa ja eri medioissa koko syksyn 2010 ajan. Joulukuun kynnyksellä 
perustuslakivaliokunta totesi perustuslain vastaiseksi sen, ett ä asetuksella lain sijaan määrä-
tään yksilön velvollisuuksista. Ilmeistä hankkeen päätt ymisen aikoihin oli se, ett ä lainsäädäntöä 
ja nk. jätevesiasetusta tullaan muutt amaan johonkin suuntaan.

6.1 Kartoitus- ja neuvontatyö

Tässä toimintailmapiirissä kehitetti  in hankkeessamme kartoitus- ja neuvontatyön toimintamalli, 
laaditti  in suuri määrä ti edotusmateriaalia ja neuvotti  in asiakkaita paikan päällä yli 550 kiinteis-
töllä sekä yleisöti laisuuksissa ja lehdistön välityksellä. Erityisesti  neuvonnan osalta voitaneen 
vallinnutt a toimintailmapiiriä kutsua vähintäänkin haastavaksi. Osalle neuvonnan kohteista oli 
jo kiinteistökäynnin/neuvonnan aikana selvää, ett ä muutoksia lainsäädännössä tulee tapahtu-
maan, mutt a muutosten laajuudesta ja vaikutuksista kiinteistön toimenpidetarpeeseen ei voitu 
tehdä tyhjentävää johtopäätöstä. Osa neuvonnan kohteista sai neuvontansa ennen koko julki-
sen keskustelun alkua, jolloin heitä ei voitu lainkaan valmistaa lainsäädäntömuutosten tuomiin 
muutoksiin.

Neuvontatyön voidaan kuitenkin arvioida onnistuneen näillä kaikilla kohdekiinteistöillä eritt äin 
hyvin, koska kiinteistökäynneillä tehti in jotain aivan perustavanlaatuista työtä jatkotoimien poh-
jaksi: paikan päällä selvitetti  in nykyinen järjestelmä ja sen kunto sekä uudistamistarve yhdessä 
asukkaan kanssa. Uudistamistarve ei näytt äisi perinpohjaisesti  muutt uvan uuden lainsäädän-
nön myötä, jolloin asiassa etenemiseen on annett u pääasiassa edelleen ajankohtaiset ti edot ja 
materiaalit. Keskustelu lainsäädännön muutt umisesta lienee kuitenkin vaikutt anut koko asian 
uskott avuuteen asukkaiden silmissä ja epäselvää onkin, kuinka moni neuvonnan kohteista osaa 
soveltaa kiinteistökäynnillä saamaansa ti etoa uuden lainsäädännön vaati muksiin. Onnistunut 
yleinen ti edotus lainsäädännön uudistamisesta onkin avainasemassa tämän ongelman ratkai-
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suun. Selvää lienee kuitenkin se, ett ä niillä asukkailla, joiden kiinteistöllä on käyty paikanpäällä 
neuvomassa, on paremmat edellytykset lainsäädäntömuutosten ymmärtämiseen kuin muilla.

Kartoitustyön osalta tällä muutosvaiheella ei liene ollut syvempää merkitystä: kiinteistöiltä on 
kerätt y niin laaja otos ti etoa, ett ä sitä voi varmasti  hyödyntää myös jatkossa vaikka lainsäädän-
tö muutt uukin. Lainsäädännön muutt uessa tämän hetken voi katsoa olleen viimeinen ti laisuus 
kerätä ti etoa haja-asutuksen jätevesien käsitt elyn nykyti lasta jatkotoimien pohjaksi. Oikeastaan 
ainoa ti eto, mitä hankkeessa ei ole kerätt y ja jota lainsäädäntömuutosten myötä voisi tarvita, 
on asukkaiden ikä. Tietoa ei myöskään ole kerätt y mahdollisista sosiaalisista perusteista piden-
netyn siirtymäajan hakemisen osalta. Ympäristöministeriö on luvannut toimitt aa kunnille listat 
kiinteistöistä, jotka olisivat mahdollisen ikävapautuksen piirissä. Sosiaalisin perustein lykkäyk-
sen piiriin hakeutuvien määrä selvinnee vasta siirtymäajan lopun lähetessä.

Kerätt y ti eto on ti ivistett y Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevesien lähtöti lannekuvaukseksi 
sekä ti edotuksen kohdentamiseen ja räätälöimiseen, mutt a sillä on suuri potenti aali tulla käyte-
tyksi paljon muuhunkin. Tilanteen kehitt ymistä voi seurata kerätyn ti edon avulla sekä yleisesti  
ett ä kohdekohtaisesti . Yleisellä tasolla ti lanteen kehitt ymisen seuraaminen edellytt ää käytän-
nössä jatkuvaa kartoitustyötä. Myös yksitt äisten kohteiden etenemisseurantaa voisi suunnitella 
kerätyn ti edon pohjalta. Hanke on tallentanut melkoisen yksityiskohtaista ti etoa käytössä ole-
vista jätevesijärjestelmistä, jota tarkemmin tutkiskelemalla voisi saada käsityksen esimerkiksi 
eri-ikäisten maahanimeytyskentti  en tyypillisistä rakenteista ja selvitt ää eteenpäin niiden toimi-
vuutt a ja elinkaarta.

Konkreetti  nen käytt ökohde ti edolle on hallitun sako- ja umpikaivoliett een kuljetuksen järjes-
tämisessä. Alueellamme asiaa ryhtyy hoitamaan jätehuoltoyhti ö Rosk’n Roll, joka kuitenkin 
kaipaisi ti etoa huomatt avasti  useammalta kohteelta kuin mitä hankkeen puitt eissa on ehditt y 
kartoitt amaan.

6.2 Toimintamalli

Hankkeessa koott u toimintamalli asetuksen soveltamiseen on eritt äin hyvä pohja jatkotyöstöä 
varten. Luonnollisesti  se vaati i päivitystä tulevien lakimuutosten osalta. Tulevien kartoitusten 
avulla tarkentunee myös lisäohjeistusten ja -neuvontamateriaalin tarve. Toimintamalli pitäisi 
saada jonkinlaiseen sähköiseen muotoon, mutt a sen vuoro tullee sitt en kun nykyinen on todet-
tu toimivaksi välineeksi. Eräs haaste toimintamallilla on sen räätälöitävyys eri kunti en käytt öön, 
tällaisenaan se toimii opti maalisesti  Länsi-Uudellamaalla toimivien neuvojien käsikirjana.

Erityisalueiden ohjeistuksessa päädytti  in tarkastelemaan ympäristönsuojelulainsäädännöstä 
tutun varovaisuusperiaatt een ja kohtuullisuuden rajapintaa. Tämä osoitt autui melkoisen haas-
tavaksi tehtäväksi, koska vaati mukset kohdistuvat tavallisiin haja-asutusalueiden asukkaisiin ja 
aiheutt avat heille melkoisia kustannuksia. Lisäksi erityisalueiden ominaispiirteet ja riskit vaih-
televat paljonkin esimerkiksi eri pohjavesialueiden välillä. Myös kunti en lähtöti lanteet vaati -
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musten suhteen vaihtelevat merkitt ävästi , mikä tarkoitt aa sitä, ett ä toisissa kunnissa hankkeen 
laati ma ohjeistus voi vaikutt aa jäteveden käsitt elyn tasoa nostavasti  ja toisissa kunnissa taas sitä 
voidaan käytt ää lähinnä poikkeamisharkinnan taustatukena.

Erityisalueiden minimisuosituksen jatkotyöstön osalta työlistalla on ensinnä tarkistaa, kuinka 
se suhtautuu mahdollisiin lakimuutoksiin ja kunti en jo olemassa oleviin määräyksiin asiasta. 
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry julkaisi loppuvuodesta 2010 
oman ohjeensa hyvään jätevesien käsitt elyyn liitt yen, jossa mainitti  in muutamia erityisalueita 
ja niille soveltuvia järjestelmiä. Myös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 
on Haiku-hankkeessaan tekemässä jätevesijärjestelmän ”valintapolkua”, jossa otett aneen kan-
taa erityisaluekysymyksiin.  Näiden yhteneväisyys olisi mielenkiintoista tarkastaa, koska hank-
keiden toiminta-alueet ovat eri osissa Uutt amaata. Kunti en kanssa on tärkeää keskustella, mi-
ten hankkeessa laaditt u minimisuositus suhteutuu kunti en määräyksiin. Jatkotyönä tulee myös 
mieti tt äväksi, halutaanko ohjeet hyväksytt ää kunnissa, jott a niistä tulisi jollain tavalla sitovat 
säädökset.

Jalkautetun neuvontatyön saralla hanke teki merkitt ävää pioneerityötä. Hieman tämän hank-
keen alkamisen jälkeen myös muualla Suomessa lähdetti  in kehitt ämään erilaisia tapoja tehdä 
neuvontatyötä kohdekiinteistöillä. Mm. Pirkanmaalla toimiva Järkeä jätevesiin-hanke ja Poh-
jois-Karjalan ELY-keskuksen jätevesineuvontahanke olivat havainneet kiinteistökohtaisen, jal-
kautetun neuvonnan tarpeen. Lieneekö asian laita niin, ett ä näiden hankkeiden kokemuksista 
rohkaistuneena Tarasti  esitti   ja ympäristöministeriö lähti  suunnitt elemaan jalkautetun neuvon-
nan pilotointi a valtakunnallisesti ?

Hankkeessa luotu ja testatt u kartoitus- ja neuvontatyön toimintamalli osoitt autui käytt ökelpoi-
seksi toimintatavaksi Länsi-Uudellamaalla. Toimintamalli herätti   myös valtakunnallista kiinnos-
tusta, mikä osoitt aa, ett ä neuvontatyön ja ti lanneti edon keräämisen yhdistämiselle on kysyn-
tää laajemmalti kin. Neuvonnan erott aminen selkeästi  suunnitt elutyöstä erilliseksi toiminnaksi 
koetti  in alueellamme vältt ämätt ömäksi lähtökohdaksi, vaikkakin asukkaat monesti  odott avat 
suunnitt elutyötä tehtäväksi kiinteistökäynnillä. Neuvonta toimi suunnitt elutyön markkinointi na 
niillä kiinteistöillä, joilla suunnitt elutyö tulee ajankohtaiseksi. Tärkeintä neuvontatyön anti a oli 
neuvonnan henkilökohtainen räätälöinti  asukkaan lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Suunnit-
telulla lieneekin paremmat lähtökohdat oikean järjestelmän suunnitt elemiseksi niillä kiinteis-
töillä, joilla on ollut mahdollisuus kiinteistökohtaiseen neuvontaan. Suunnitt elutyön rajoitt ami-
nen neuvontatyön ulkopuolelle on yhtäältä edellytys sille, ett ä alueen jätevesisuunnitt elijoiden 
kilpailuti lanne ei vääristy ja toisaalta se mahdollistaa esimerkiksi alan opiskelijoiden käytön 
neuvontatyön toteutt ajina. Neuvontatyöhön ryhtyminen vaati i perehdytystä joka tapauksessa, 
joten vaaditt avan koulutuksen määrä ei merkitt ävästi  lisäänny opiskelijoita käytett äessä.

Kehitett y toimintamalli mahdollistaa viranomaisen riippumatt omuuden neuvonnan kuntakoh-
taisesta räätälöimisestä huolimatt a. Näin syvällinen neuvonta ei yhtäältä kuulu kunnan tehtä-
viin, mutt a toisaalta sellainen useasti  olisikin lähes mahdotonta esteellisyyden näkökulmasta 
katsott una – ainakin tämän kokoluokan kunnissa. Toimintamallissa kunnat sitoutuvat neuvon-
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taan määritt ämällä neuvontaan käytetyn resurssin suuruuden, osoitt amalla alueeltaan sopivat 
neuvontakohteet ja varustamalla neuvontaa tekevän tahon aluett a koskevalla ti edolla. Tätä pa-
nosta vastaan kunta voi tarjota laadukasta neuvontaa asukkailleen ja samalla kartutt aa ti eto-
jaan jätevesien käsitt elyn ti lasta tehokkaasti  ja luotett avasti .

Kartoitus- ja neuvontatyön toimintamalli perustuu myös eräänlaiseen kompromissiin kiinteistö-
käynnin pakollisuuden ja täydellisen vapaaehtoisuuden välillä. Koska hankkeen työntekijät eivät 
ole viranomaisia, ei heillä ole varsinaisesti  oikeutt a tarkastaa kiinteistöjen jätevesilaitt eistoja, 
paitsi vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Toisaalta jo hankkeeseen ryhdytt äessä oli ti edossa ett ä 
täysin ”vapaaehtoisuuteen” eli kiinteistön omistajan omaan akti ivisuuteen perustuvalla neu-
vonnalla ei saavuteta niitä kohteita, jotka neuvontaa todella tarvitsevat. Tätä teoriaa tuki 2009 
tehty kokeilu siitä, ett ä asukkaille tarjotti  in mahdollisuutt a varata neuvontakäynti . Hankealueel-
la oli aikoinaan tehty jätevesikartoitusta käymällä alueen kiinteistöt läpi yksi kerrallaan ilman 
erillistä aikataulua ja sopimista asukkaiden kanssa. Ongelmana tässä on kuitenkin yhtäältä se, 
ett ä neuvonnan kohde eli asukas ei vältt ämätt ä ole kyseisenä hetkenä paikalla ja toisaalta se, 
ett ä jätevesijärjestelmää ei saada täydellisesti  kartoitett ua ilman asukkaan apua.

Näiden ti etojen valossa päädytti  in nuohoojilta tutt uun tekniikkaan, joka on selostett u aiemmin 
tässä raporti ssa. Aiemmin on myös selostett u, ett ä tällä tekniikalla saavutetti  in eritt äin laaja 
otos alueen asukkaista. Tulokset ovat positi ivisia ja toimintamallin kehitykseen voi olla tyyty-
väinen. Vaikutusta asukkaiden toimintaan ei ole selvitett y, mutt a lähtökohtaisesti  voidaan ai-
nakin todeta, ett ä nyt ne asukkaat, joiden ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin, ti etävät asiasta ja 
he osaavat suhtautua mm. aggressiiviseen markkinointi in terveellä kriitti  syydellä. Myös niitä 
kiinteistönomistajia, joiden järjestelmät edellytt ävät kunnostusta, on informoitu asiasta ihan 
paikan päällä. Näille kohteille ei pitäisi olla epäselvää se, mihin heidän pitäisi ryhtyä. Toinen 
asia on, riitt ääkö kiinteistökäynti  akti voimaan tehostamistoimenpiteitä, vai minkälaista lisätu-
kitoimintaa parannustoimenpiteisiin ryhtyminen edellytt ää. Tätä selvitetään tämän hankkeen 
jälkeen erillisessä jatkohankkeessa, vaikkakin mahdollista epäröinti ä toimenpiteiden suhteen ei 
voi täysin pistää neuvonnan piikkiin syksyn 2010 julkisen keskustelun johdosta.

Ympäristöministeriön neuvonnan yleissuunnitelmassa edellytetään Tarasti n selvityksen mukai-
sesti  kiinteistökohtaiselta neuvonnalta jonkinlaisen kirjallisen esityksen (ei kuitenkaan lausun-
non) antamista asukkaalle järjestelmän uusimistarpeesta ja vaihtoehdoista. Tässä hankkeessa 
asukkaille pyritti  in sanallisesti  ja tukimateriaalin välityksellä viesti mään sama johtopäätös, jott a 
vältytt äisiin turhan paljolta byrokrati alta. Kuitenkin moni kiinteistönomistaja odotti   saavansa 
asiasta kirjallisen palautt een ja sen antamista ja soveltumista toimintamalliin onkin tarkoitus 
testata jatkohankkeessa.

6.3 Neuvonnan työmäärä

Hankkeessa on käyty kahden vuoden aikana n. 550 kiinteistöllä, n. 10-15 käynti ä viikossa te-
hokkuudella neuvontakauden ajan. Hankkeeseen osallistuvien kunti en alueella on yhteensä n. 
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24 600 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella, jotka kaikki kaipaisivat jonkin tasoista neu-
vontaa asian suhteen. Jos joka vuosi tavoitt aisimme jalkautetulla neuvonnalla jopa 500 kiinteis-
töä, olisimme käyneet vuoteen 2014 mennessä läpi vasta 1 500 kiinteistöä ja kaikkien kiinteistö-
jen läpikäyminen olisi tehtynä vuonna 2059. On siis selvää ett ä kaikkien neuvontaa tarvitsevien 
tonti lla ei pystytä käymään neuvonnan merkeissä.

Tässä hankkeessa on neuvontakohteita priorisoitu siten, ett ä kartoitus- ja neuvontakäynnit on 
kohdennett u vesiensuojelun ja maankäytön suunnitt elun kannalta - jätevesien suhteen - eri-
tyisen herkille alueille. Jos oletett aisiin, ett ä vain puolet asutuksesta sijaitsi näillä alueilla, ja 
kohdistaisimme tehostetun neuvonnan jatkossakin näille alueille, olisi työmaata jäljellä enää 
12 300 kiinteistöä. Tuplaamalla kartoitus- ja neuvontakäynti en resurssit, saisimme nämä kohde-
kiinteistöt läpikäytyä n. vuoteen 2023 mennessä. Edellytett äisiin resurssien viisinkertaistamista, 
jott a näillä kiinteistöillä ehditt äisiin käydä vuoteen 2016 mennessä.

Neuvonnassa on hankala priorisoida esimerkiksi akuuti ssa uudistamistarpeessa olevia kohteita 
ilman kartoitusta. Kohteiden lähtökohdat kun vaihtelevat ennalta arvaamatt omasti  ihan naapu-
reiden keskenkin. Siksi voisi olla mielekästä tarkastella kohteita alueitt ain ja löytää niissä omi-
naispiirteitä, joiden avulla neuvontamenetelmät voisi opti moida alueitt ain: siellä missä asutus 
on yhtenäistä, voisivat yleiset neuvontamenetelmät riitt ää – kiinteistökäynnit kohdennetaan 
sinne, missä lähtökohdat ovat vaihtelevia.

Kappaleessa 5.2.1 on kuvailtu erityyppisiä alueita, joiden lähtökohdat järjestelmien uusimi-
seen ja neuvonnan tarpeeseen ovat erilaisia. Alueita voisi varmasti  luokitella useampaankin 
luokkaan, esimerkiksi pääasiallisen rakennusvuoden ja siihen aikaan vallinneiden määräysten 
perusteella. Esimerkiksi rajaamalla oletett avasti  ranta-alueet, joissa pääosin syntyy vähäisiä 
jätevesimääriä, kiinteistökäynti en ulkopuolelle, voitaisiin ranta-alueiden työmäärää vähentää 
mahdollisesti  jopa puolella. Myös mahdollisten viemäröinti kohteiden yleinen neuvonta vähen-
tänee kiinteistökohtaisen neuvonnan määrää. Neuvontatyön opti mointi  vaati i melkoisen paljon 
suunnitt elutyötä, mikä ei vältt ämätt ä tunnu mielekkäältä, kun itse neuvontatyön rahoituskin on 
nykyisellään melkoisen epävarmaa. Kuitenkin nyt kun valti on budjetti  in on ainakin parille vuo-
delle varatt una neuvonta-avustuspääomaa, olisi varmasti  aika pohti a kokonaiskuvaa.

Neuvonnan laajentaminen moninkertaiseksi resurssien niin salliessa ei ole mahdoton tehtä-
vä. Hankkeessa kehitetyn toimintamallin etuna on sen helppo laajennett avuus perusyksikköjen 
avulla. Neuvoja voi työn opitt uaan ott aa ohjatt avakseen uusia neuvojia. Kaikkien hankekunti en 
kiinteistöjen läpikäymiseksi vuoteen 2016 mennessä tarvitt aisiin arviolta n. neljän vanhemman 
neuvojan ja 12 neuvojan perusyksikkö joka vuosi, jonka hallintaan riitt ää vielä varmasti  yksi 
vastaava neuvoja. Mallin soveltaminen edellytt ää kuitenkin pitkäjänteisiä päätöksiä neuvonnan 
rahoitt amisesta.

Edellä esitetyistä luvuista ei pidä siis synkistyä, sillä todennäköistä on, ett ä ihan joka ikiselle 
kiinteistölle ja alueelle ei todellisuudessa tarvitse jalkautua viesti n perille viemiseksi. Erityisesti  
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kun neuvontatyö on saatu käynti in, leviää sana naapurustossa ja tutt avapiirissä. Kylä- ja omako-
ti yhdistysten voimavarat sopivan ilmapiirin luomiseksi ja viesti n eteenpäin viemiseksi kannatt aa 
kartoitt aa ja käytt ää. Yhteistyöllä ja positi ivisella hengellä asiassa päästään eteenpäin, vaikkakin 
työmaata on monelle hankkeelle kerrakseen.

7 YHTEENVETO

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa 2009-2010 ryhdytti  in kokoamaan jätevesiasetuksen 
toteutt amiseksi tarvitt avat dokumenti t, ohjeet ja toimintamallit yhdeksi kokonaisuudeksi siten, 
ett ä se on alueellisesti  käytett ävissä asetuksen (542/2003) soveltamisen toimintamallina. Ole-
massa olevia ohjeita täydennetti  in hankkeessa tuotetuilla materiaaleilla, kuten erityisalueiden 
minimisuosituksella (3 kpl), tyyppitapausten menett elytapaohjeilla (11 kpl), jätevesien käsitt e-
lyn lähtöti lanteen kuvauksella sekä kartoitus- ja neuvontatyön toimintamallilla.

Hankkeessa kehitetti  in toimintamalli, joka mahdollistaa yhtäaikaisesti  asukkaiden puolueett o-
man ja tapauskohtaisesti  räätälöidyn neuvonnan ja asiantuntevan ti edonkeruun haja-asutuksen 
jätevesijärjestelmiä koskien. Yhteensä jalkautetulla neuvonnalla tavoitetti  in 554 kiinteistöä ja 
kartoitetti  in 588 jätevesikohdett a. Jalkautetun kartoitus- ja neuvontatyön toimintamalli herätti   
myös valtakunnallista kiinnostusta.

Hanke teki merkitt ävää ti edotustyötä haja-asutuksen jätevesien osalta toiminta-alueellaan. 
Tiedotusta kohdistetti  in useaan kohderyhmään, sekä suoraan asukkaisiin ett ä alan yritt äjiin. 
Alueen viranhalti joiden kesken ti etoa vaihdetti  in ja jaetti  in työryhmän kokouksissa ja sähköpos-
ti listojen välityksellä. Tiedotusta tapahtui myös runsain mitoin ti edotusvälineiden kautt a (14 
ti edotett a sekä muut lehti - ja radiojutut). 

Hankkeen toimilla saavutetti  in suuri määrä erityisalueiden asukkaista ja kartoitetti  in jätevesien 
käsitt elyn erikoisti lanteita maastossa. Kuitenkin vain murto-osa alueen lähes 40 000 kiinteistös-
tä on nyt tavoitett u ja haasteena jatkossa onkin kehitt ää toimintaa siten, ett ä suuri osa alueen 
kiinteästä ja vapaa-ajan asutuksesta saataisiin tarvitt avan tasoisen neuvonnan piiriin. Lisäksi 
lainsäädännön muutokset asett avat omat haasteensa jätevesiasioista ti edott amiseen.

8 SAMMANDRAG

I Västra Nylands avloppsvatt enprojekt 2009-2010 började man samla ihop dokument, anvisnin-
gar och ti llvägagångssätt  för förverkligandet av avloppsförordningen ti ll en helhet för att  kun-
na användas som en regional förfaringsmodell vid ti llämpandet av förordningen (542/2003). 
Befi ntliga anvisningar komplett erades med projektets egenproducerade material, som specia-



42 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 213/2011

lområdenas minimirekommendati oner (3 st.), anvisningar för typfall (11 st.) beskrivning av ut-
gångsläget för behandlingen av avloppsvatt en samt förfaringsmodell för kartering och rådgiv-
ning. 

I projektet utvecklades en förfaringsmodell som möjliggör en från fall ti ll fall skräddarsydd opar-
ti sk rådgivning för invånarna samt sakkunnig informati onsinsamling om glesbygdens avlopps-
vatt enbehandlingssystem samti digt. Allt som allt nåddes 554 fasti gheter vid rådgivningen och 
588 objekt kartlades. Karterings- och rådgivningsmodellen väckte även nati onellt intresse. 

Projektet utf örde ett  betydande informeringsarbete på sitt  verksamhetsområde vad gäller gles-
bygdens avloppsvatt en. Informati on riktades ti ll olika målgrupper, såväl ti ll invånare som ti ll 
företagare. Bland med områdes tjänsteinnehavare bytt es och delades informati on genom ar-
betsgruppens möten samt genom utbyte av e-post. Informati on skedde även mycket genom 
massmedia (14 pressmeddelanden samt övriga ti dnings- och radioinslag). 

Genom projektet nåddes en stor del av specialområdenas invånare och avloppsvatt enbehan-
dlingen i specialsituati oner kartlades på fält. Ändå är endast en bråkdel av områdets nästan 
40 000 fasti gheter nu nådda och utmaningen kvarstår att  även i fortsätt ningen utveckla verk-
samheten så att  en stor del av områdets fast bosatt a och friti dsbosätt ning skulle nås av en 
lämplig rådgivning. Utöver dett a skapar förändringen av lagsti ft ningen en egen utmaning för 
informering om avloppsvatt en. 
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Liite 1. (1/34)
Minimisuositukset erityisaluielle (pohjavesialueet, ranta-alueet, 

taajaan asutut alueet

1/5

OHJE

2010

JÄTEVESIEN KÄSITTELY POHJAVESIALUEELLA
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2009-2010

Tämä ohje on laadittu Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyössä kuntien viranomaisten ja
neuvojien työn tueksi arvioitaessa jätevesien käsittelyn tarvetta pohjavesialueilla. Tässä ohjeessa on
määritelty tavoiteltava, yleinen perusvaatimus sekä minimivaatimus. Kunnilla on käytössään tiukempia ja
löysempiä vaatimuksia ympäristönsuojelumääräysten, rakennusjärjestysten ja kaavamääräysten muodossa:
ensisijaisesti tulee noudattaa kyseisiä määräyksiä ja vasta toissijaisesti tämän ohjeen vaatimustasoa.

Lähtökohtaisesti oletusarvona on, että erityisalueilla jätevedet käsitellään aina vähintään asetuksen
542/2003 mukaisesti. Ohje on laadittu vuoden 2010 lopulla voimassa olleen lainsäädännön pohjalta.

Mitä alueita ohje koskee?

Ohje koskee ensisijaisesti I ja II luokan pohjavesialueiksi luokiteltuja alueita, joihin sisältyvät varsinaiset
muodostumisalueet. Tarvittaessa ohjetta voidaan soveltaa myös III luokan pohjavesialueilla, joka luokitus
on kuitenkin jäämässä pois käytöstä lähiaikoina. Ohjeen soveltamisessa voidaan käyttää harkintaa sellaisilla
pohjavesialueilla, joilla haja-asutuksen jätevesien käsittelyn VN asetuksen 542/2003 mukaisesti ei katsota
muodostavan riskiä pohjaveden laadulle ja käyttökelpoisuudelle.

Jätevesien käsittelyn riskit pohjavesialueilla

Asutuksen jätevesien aiheuttamat riskit pohjaveden laadulle ja käyttökelpoisuudelle muodostuvat
pääasiassa seuraavista tekijöistä

Hygieeninen haitta, joka aiheutuu pääosin käymäläjätevesien sisältämistä taudinaiheuttajista

Käymäläjätevesien sisältämät typpiyhdisteet jotka ovat terveyshaitta talousvesikaivoihin päästyään

Pesuvesien sisältämät, valtaosin biologisesti hajoavat kemialliset yhdisteet

Asumisessa mahdollisesti käytettävät nk. vaaralliset kemikaalit/aineet, joita ei saisi johtaa - mutta
jotka voivat inhimillisen erehdyksen johdosta joutua - jätevesijärjestelmään.

Haitta-aineiden pohjaveteen tai talousvesikaivoihin kulkeutumisen riskin suuruus riippuu maaperän
hydrogeologisista olosuhteista. Niinpä pohjavesialueen ominaisuuksien mukaan jäteveden käsittelyn
aiheuttamat riskit ovat erilaisia. Sellaisilla alueilla, joilla maaperän läpäisevyys on suuri ja/tai asutus tiheää,
jäteveden käsittelystä aiheutuva riski on suurempi kuin sellaisilla alueilla, joilla käsittelyjärjestelmän tai
purkupaikan ja pohjaveden pinnan välillä on paksu savikerros ja/tai jätevesijärjestelmiä ja talousvesikaivoja
on vähemmän ja harvemmassa. Omassa erityisasemassaan ovat vedenottamoiden suoja-alueet,
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Minimisuositukset erityisaluielle (pohjavesialueet, ranta-alueet, 
taajaan asutut alueet

Liite 1. (2/34)

Erityisalueiden jäteveden käsittely
Ohje pohjavesialueiden jäteveden käsittelyyn

2010

2/5

pohjaveden varsinaiset muodostumisalueet sekä runsaslähteiset alueet. Näillä alueilla jätevesijärjestelmän
suunnitteluun ja yleisten suositusten huomioiminen on otettava erityisen tarkasti huomioon.

Jäteveden käsittelystä pohjaveden laadulle ja käyttökelpoisuudelle aiheutuvaa riskiä voidaan pienentää
tehokkaammalla jäteveden käsittelyllä, jota edellyttää jo valtakunnallisesti VN asetus 542/2003.
Parantuneesta jäteveden käsittelystä huolimatta jäljelle jää seuraavat riskitekijät

Jätevesijärjestelmän puhdistusprosessin lyhyempi tai pidempikestoinen toimimattomuus, jonka
seurauksena purkujärjestelyyn pääsee huomattavasti suurempia pitoisuuksia ravinteita, bakteereja
ja/tai kemikaaleja

Jätevesijärjestelmän (lähinnä laitepuhdistamon) tekniset toimintahäiriöt, joista aiheutuu
väliaikaista ohijuoksutusta, eli puhdistamattoman jäteveden johtamista purkujärjestelyyn tai
muuhun järjestettyyn paikkaan

Jätevesijärjestelmän tulviminen, jolloin osittain puhdistettu tai puhdistamaton jätevesi purkautuu
yleensä kaivon kansien välistä maastoon.

Jätevesijärjestelmän rakenteiden vuotaminen, jolloin osittain puhdistettu tai puhdistamaton
jätevesi purkautuu järjestelmässä olevista raoista ja halkeamista maaperään

Selvittämättä on vielä, kuinka paljon laitepuhdistamoista poistuu puhdistetun jäteveden mukana
terveydelle haitallisia bakteereja – aavistus on, että näistä purkuvesistä aiheutuisi kohonnutta
hygieenisen haitan riskiä verrattuna maaperäkäsittelyyn

Edellä mainittujen tekijöiden aiheuttaman riskin suuruus ja todennäköisyys riippuu syntyvän jäteveden
laadusta, määrästä sekä käsittelyjärjestelmän ominaisuuksista. Tästä syystä on aiheellista ohjeistaa millaisia
jätevesijärjestelmiä pohjavesialueilla voidaan käyttää vaarantamatta pohjaveden laatua ja
käyttökelpoisuutta.

Jätevesien käsittelyn yleiset periaatteet pohjavesialueilla

Jätevesien imeyttäminen on pohjavesialueilla pääasiassa kielletty. Ensisijaisesti asutuksen jätevedet on
pyrittävä johtamaan pohjavesialueen ulkopuolelle käsittelyä varten. Erityisesti asutukseltaan tiheät ja
asukasmäärältään suuret alueet tulee pyrkiä viemäröimään joko kunnan vesihuoltolaitoksen tai asukkaiden
toimesta. Kysymys on maankäytön tarkoituksenmukaisesta suunnittelusta sekä tarvittavan
kunnallistekniikan ulottamisesta sellaisille alueille, jossa sitä tarvitaan.

Pohjavesialueille on kuitenkin sijoittunut jo nykyiseltään – alueesta riippuen – runsaasti asutusta, joilla
viemäriverkostoon liittyminen tai oman verkoston ja puhdistamon rakentaminen ei ole teknis-
taloudellisesti kannattavaa tai edes mahdollista. Yksittäisten kiinteistöjen kohdalla voi muodostua
kohtuuttomaksi johtaa omalta tontiltaan jätevesiä pohjavesialueen ulkopuolelle toisen tontille
käsiteltäväksi. Tämä tuskin olisi edes tarkoituksenmukaista, koska se voi paikoitellen johtaa
pohjavesialueen ”puhdistamosaartoon”.

Teoreettisesti kiinteistön jätevesien johtaminen umpisäiliöön ja sen säännönmukainen tyhjentäminen
ajaisi saman asian kuin edellä mainittu viemäröinti. Umpisäiliötä käyttämällä vältytään jätevesien käsittelyn
ja purkujärjestelyn aiheuttamilta riskeiltä. Umpisäiliöihin liittyy kuitenkin tulvimis- ja vuotamisriskit, joiden
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seurauksena maastoon purkautuu täysin käsittelemätöntä jätevettä. Toinen ympäristö- ja
kustannusongelma on umpisäiliöiden tyhjennys, jonka seurauksena jätevettä joudutaan kuljettamaan
toisaalle puhdistettavaksi pitkiä matkoja, vieläpä jatkuvasti jos kyseessä on kiinteä ja tiivis asutus. Kaikkien
jätevesien johtamista umpisäiliöön voidaan edellyttää seuraavan tyyppisissä tapauksissa:

Pohjavettä käyttää talousvetenään suuri joukko asukkaita

Asutusta on paljon ja se on suhteellisen tiheää (talousvesikaivoja ja jätevesijärjestelmiä lähekkäin,
esim. < 50 m välein)

Pohjavesi on lähellä maanpintaa, jolloin haitta-aineiden kulkeutumista
pohjaveteen/talousvesikaivoihin voi tapahtua vaikka käsittelyjärjestelmä olisikin tiivis ja toimiva

Jäteveden käsittelyn minimisuositus pohjavesialueilla

Minimisuositusta sovelletaan ohjeellisesti jätevesien käsittelyn vähimmäistasona pohjavesialueilla, joilla
em. yleisiä periaatteita ei voida syystä tai toisesta soveltaa.

Käsittelemättömän jäteveden maahan imeyttäminen on kielletty. Myös jäteveden
maahanimeytyskenttä käsittelyjärjestelmänä on kielletty. Ainoastaan YSL 103 §:n mukaisia vähäisiä
jätevesimääriä voidaan käsitellä yksinkertaisessa maaperäkäsittelyssä, joita ovat esimerkiksi
imeytyskaivo, -putki tai kivipesä.

Käymäläjätevesien käsittely ja purkaminen pohjavesialueilla on kielletty.

Harmaat jätevedet voidaan käsitellä tiiviissä maasuodattamossa tai muulla vastaavalla BAT:n
perustuvalla menettelytavalla, jossa varmistetaan että ohijuoksutusvesiä tai muutoin
puhdistamattomia jätevesiä ei joudu pohjaveteen. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkupaikkaan,
josta aiheutuu pienin mahdollinen riski pohjavedelle ja talousvesikaivoille.

Käytännössä minimisuositus tarkoittaa, että kiinteistölle, joilla syntyy enemmän kuin vähäisiä
jätevesimääriä, on ensisijaisesti valittavana seuraavia jätevesijärjestelmiä:

Jäteveden laatu Käsittelyn periaate Periaatteen sovellutukset

Käymäläjäteveden / -
tuotteen käsittely

Kuivakäymälä Käymäläjätteen kompostointi tiiviissä rakenteessa

Vesikäymälä Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön
Tyhjennys tarpeen mukaan

Vähän vettä käyttävä
käymälä

Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön
Tyhjennystarve minimoituu

Harmaan jäteveden
käsittely

Biologinen puhdistus,
puhdistetun jäteveden
purku ojaan tai
vastaavaan

Tiivis maasuodatuskenttä eri muodoissaan

Kaikkien jätevesien
(mustan ja harmaan)
käsittely yhdessä

Ei mahdollista Johdetaan alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi
Umpisäiliö



50 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 213/2011

Minimisuositukset erityisaluielle (pohjavesialueet, ranta-alueet, 
taajaan asutut alueet

Liite 1. (4/34)

Erityisalueiden jäteveden käsittely
Ohje pohjavesialueiden jäteveden käsittelyyn

2010

4/5

Poikkeaminen minimisuosituksesta

Jos em. minimisuosituksen sovellutukset eivät onnistu, käytetään mahdollisuuksien mukaan kohdan
”Jätevesien käsittelyn yleiset periaatteet pohjavesialueilla” mukaista käsittelytapaa. Tämä vaihtoehto tulee
ajankohtaiseksi mm. niille olemassa oleville kiinteistöille, joilla on käytössään nk. yksivesijärjestelmä, jota ei
teknistaloudellisesti voida muuttaa kaksivesijärjestelmäksi, jolla taas voitaisiin täyttää minimisuosituksen
vaatimus.

Jos kyseeseen tulee jätevesien johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle, kannattaa tilannetta
katsoa laajemmin siten, että lähiasutuksen jätevesienkäsittely otetaan huomioon. Tässä kunnan
rooli tiedonvälittäjänä on ratkaiseva.

Jos kyseeseen tulee kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön, tulee säiliön tyhjentämiseen ja
tiiveyteen, sekä näiden seikkojen valvontaan kiinnittää erityistä huomiota.

Joissakin yksittäistapauksissa kohdan ”Jätevesien käsittelyn yleinen suositus pohjavesialueilla” mukainen
järjestely voi muodostua kohtuuttoman kalliiksi suhteessa saavutettuun hyötyyn. Tällöin olemassa olevien
toimintakuntoisten järjestelmien suhteen voidaan tapauskohtaista harkintaa käyttäen poiketa yleisestä
suosituksesta ja minimisuosituksesta. Tällaiset tapaukset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

Olemassa olevan jätevesijärjestelmän osalta minimisuosituksesta voidaan poiketa siinä
tapauksessa, että alueelle seuraavan 5 vuoden aikana rakennetaan viemäriverkostoa (kunnan tai
yksityisen), johon kiinteistö on liittymässä. Nämä alueet tulee huomioida vesihuollon
kehittämissuunnitelmassa.

Olemassa olevan harmaiden jätevesien maahanimeytyskentän osalta voidaan poiketa kentän
jäljellä oleva käyttöikä huomioiden. Esimerkiksi poiketa voidaan määräaikaisesti siihen asti, kunnes
kiinteistöllä tehdään jätevesimäärään tai -laatuun vaikuttavia korjaustoimenpiteitä, kunnes
asukasluvussa tai vedenkäytössä tapahtuu olennaisia muutoksia tai kunnes imeytyskenttä muutoin
on tullut käyttöikänsä päähän ja se kaipaa uusimista. Harmaan jäteveden imeytyskentän
laskennallisena käyttöikänä voidaan pitää 20-30 vuotta, jolloin se viimeistään täytyy
pohjavesialueilla korvata maasuodattamolla.

Olemassa oleva harmaiden jätevesien laitepuhdistamo: poiketa voidaan silloin, kun mahdolliset
ohijuoksutukset voidaan johtaa tehostettuun purkujärjestelyyn, esimerkiksi sopivan kokoiseen
maasuodatusojastoon.

Hyvin useasti olemassa olevilla kiinteistöillä ei ole valmiiksi käytössään kaksivesiviemäröintiä. Silloin tulee
ensisijaisesti selvittää, olisiko yksivesiviemäröinti mahdollistaa muuntaa kaksivesiviemäröinniksi esimerkiksi
erottamalla kellarikerroksessa kulkevat putkistot käymäläjätevesille ja pesuvesille erikseen, vaihtamalla
vesikäymälä kuivakäymälään, jolloin viemäröintiputket jäisivät vain pesuvesien käyttöön tai vaihtamalla
käymälä alipainekäymälään ja ujuttamalla paineviemäriputki viemäriputkistoon jolloin voitaisiin toimia
minimisuosituksen mukaisesti. Kun tämä on selvitetty ja jos on tultu siihen tulokseen, että muuntaminen
olisi teknis-taloudellisesti mahdotonta, voidaan yksittäisissä tapauksissa poiketa minimisuosituksesta
seuraavissa tapauksissa:
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Olemassa olevan kaikkien jätevesien käsittelyjärjestelmän tehostaminen tiiviillä
maasuodattamolla ja tehostetulla fosforinpoistolla: poiketa voidaan sellaisilla alueilla, joilla ei ole
vedenottamoita ja joilla asutus on harvaa (esim. <5 kiint/km2) tai asukkaat liittyneitä vesijohtoon (ei
talousvesikaivoja) ja jotka sijaitsevat esimerkiksi paksun savikerroksen päällä, jolloin puhdistetut
jätevedet eivät suotaudu suoraan pohjaveteen. Maasuodattamon tehostettu fosforinpoisto
suositellaan hoitamaan jälkisuodatuksen muodossa, jolloin puhdistettu jätevesi hygienisoituu.
Purku tapahtuu joko luonnollisia teitä (ojat) tai keinotekoisesti tiiviin putken kautta pohjavesialueen
ulkopuolelle.

Olemassa olevan kaikkien jätevesien käsittelyjärjestelmän tehostaminen tiivisrakenteisella
biologis-kemiallisella laitepuhdistamolla: poiketa voidaan sellaisilla pohjavesialueiden reuna-
alueilla, joilla ei ole vedenottamoita ja joilla asutus on harvaa tai asukkaat liittyneitä vesijohtoon (ei
talousvesikaivoja) ja jotka sijaitsevat esimerkiksi paksun savikerroksen päällä, jolloin puhdistetut
jätevedet eivät suotaudu suoraan pohjaveteen. Puhdistettu jätevesi johdettaan alueen ulkopuolelle
tiiviissä putkessa, tai jos tämä ei ole mahdollista niin käytetään tehostettua purkujärjestelmää,
kuten maasuodattamoa. Laitepuhdistamon mahdolliset ohijuoksutukset tulee johtaa joko
pohjavesialueen ulkopuolelle, umpisäiliöön tai tehostettuun purkujärjestelmään. Laitepuhdistamon
huollosta ja tyhjennyksistä tulee tehdä sopimus ammattilaisen yrittäjän kanssa. Valvonnassa tulee
kiinnittää huomiota laitepuhdistamon toimivuuteen.

Tällöin jätevesijärjestelmän suunnitelmassa edellytetään kaksivesiviemäröintiin siirtymisen teknis-
taloudellisten vaikutusten arviointia.

Tärkeätä on muistaa, että uudisrakennusten kohdalla minimisuosituksesta poikkeamiseen tarvitaan
erityisen raskaat perusteet.

Perusteet minimisuosituksesta poikkeamiselle on aina esitettävä jätevesijärjestelmän suunnitelmassa.
Kunnan on suositeltavaa tunnistaa ennalta sellaisia alueita, joilla yleisistä suosituksista tai
minimisuosituksesta voi olla tarpeen poiketa esimerkiksi kun on tiedossa, että alueella on aikanaan
myönnetty rakennuslupia muiden kuin tämän minimisuosituksen perusteella.
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ANVISNING

2010

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ GRUNDVATTENOMRÅDEN
Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt 2009-2010

Den här anvisningen har utarbetats för Västra Nylands kommuners samarbete gällande glesbygdens
avloppsvatten. Den fungerar som stöd för kommunernas myndigheter och rådgivare när det gäller att
utvärdera reningsbehovet av avloppsvattnet på grundvattenområden. I den här anvisningen definieras
eftersträvade mål, allmänna grundläggande krav och minimikrav. Olika kommuner har i bruk strängare och
mildare krav i form av miljöskyddsbestämmelser, byggnadsordningar och planbestämmelser. I första hand
bör dessa bestämmelser efterföljas och i andra hand kraven i den här anvisningen.

Som utgångspunkt gäller att reningen av avloppsvattnet åtminstone alltid bör uppfylla kraven i förordning
542/2003. Anvisningen är gjort i enighet med lagstiftning som var i kraft i slutet av år 2010.

Vilka områden omfattas av anvisningen?

Anvisningen gäller för de områden som klassificerats som grundvattenområden av klass I och II. Hit hör
grundvattnets egentliga bildningsområden. Vid behov kan anvisningen också tillämpas på
grundvattenområden av III:e klassen. Klassificering håller dock på att upphävas under närmaste framtid. Vid
tillämpningen kan eftertanke användas på så sådana områden, där glesbygdens avloppsvattenhantering
enligt Srf 542/2003 inte anses utgöra en risk för grundvattnets kvalitet och användbarhet.

Risker med avloppsvattenhanteringen på grundvattenområden

De risker fastigheternas avloppsvatten utgör för grundvattnets kvalitet och användbarhet består i huvudsak
av följande faktorer:

Sanitär olägenhet förorsakas främst av patogener i avloppsvatten från toaletter.

Kväveföreningar i avloppsvatten från toaletter som är skadliga för hälsan då de kommer ut i
brunnar för hushållsvatten.

Kemiska föreningar i tvättvattnet, till största delen biologiskt nedbrytbara.

Skadliga kemikalier/ämnen som används i bosättningen och som genom mänskligt förbiseende
kan hamna i avloppssystemet och därigenom i vattendraget.

Hur stor risken är att skadliga ämnen kommer ut i grundvattnet eller att de transporteras till
hushållsvattensbrunnar är beroende av jordmånens hydrogeologisista förhållanden. Det här betyder att
riskerna med avloppsvattenhanteringen varierar med grundvattenområdenas egenskaper. På sådana
områden, som jordmånens genomsläpplighet är hög och/eller bosättningen är tät, är risken med
avloppsvattenhanteringen större än på områden där det mellan reningssystemet eller utsläppspunkten och
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grundvattnets yta finns ett tjockt lerlager och/eller det finns färre och glesare reningssystem och brunnar
för hushållsvatten. Vattentäkternas skyddsområden, grundvattnets egentliga bildningsområden, samt
områden rika på grundvatten befinner sig i en särställning. I de här områdena är det särskilt viktigt att
planeringen av vattenreningssystemet håller hög kvalitet och att de allmänna rekommendationerna
beaktas.

Den risk avloppsvattenhanteringen utgör för grundvattnets kvalitet och användbarhet kan minskas genom
en effektivare rening av avloppsvattnet, vilket också förutsätts i Srf 542/2003. Trots en förbättrad
behandling av avloppsvattnet kvarstår följande riskfaktorer:

Ett längre eller kortare avbrott i reningsprocessen, vilket leder till att det kommer märkbart större
mängder näringsämnen, bakterier och/eller kemikalier genom utloppet

Tekniska funktionsstörningar i reningssystemet (närmast i minireningsverk), vilket leder till
tillfälliga bräddningar, dvs. orenat avloppsvatten leds direkt till utloppssystemet eller annan
anordnad plats

Översvämning av reningssystemet, vilket vanligen leder till att delvis renat eller orenat
avloppsvatten tränger genom mellanrummen vid brunnslocken ut i marken

Läckage i reningssystemets konstruktion, varvid delvis renat eller orenat avloppsvatten tränger
genom glapp och sprickor i konstruktionen ut i jordmånen

Det är ännu oklart hur mycket hälsovådliga bakterier kommer ut med det renade avloppsvattnet
från minireningsverk – det finns antydningar om att risken är större för sanitär olägenhet av renat
avloppsvatten från dessa jämfört med resultatet efter markbehandling

Storleken och sannolikheten för den risk som förorsakas av nämnda faktorer är beroende av det uppkomna
avloppsvattnets kvalitet, mängd, samt av behandlingssystemets egenskaper. Av den här orsaken är det
befogat att ge anvisningar om hurudana reningssystem som kan användas på grundvattenområden utan att
riskera grundvattnets kvalitet och användbarhet.

Allmänna principer för behandling av avloppsvatten på grundvattenområden

Infiltration av avloppsvatten på grundvattenområden är i huvudsak förbjudet. I första hand bör
bebyggelsens avloppsvatten i mån av möjlighet ledas utanför grundvattenområdet för behandling. Särskilt
i områden med tät bebyggelse och med ett stort antal bosatta bör avloppsvattnet i mån av möjlighet
avledas antingen av kommunens vattenreningsverk eller av de bosatta själva.  Det är fråga om en
ändamålsenlig planering av markanvändningen och om utsträckning av den nödvändiga kommunala
tekniken till de områden där den behövs.

På grundvattenområdena finns dock på vissa områden redan gott om bostäder för vilka inte anslutning till
avloppsnätverket tekniskt möjligt eller ekonomiskt lönsamt. För enskilda fastigheter kan det vara oskäligt
att leda avloppsvattnet utanför grundvattenområdet för behandling på en annan tomt. Det här är knappast
ens ändamålsenligt, eftersom det på vissa områden kunde leda till att grundvattenområdet omringas av
reningsverk.

Teoretiskt sett skulle uppsamling av avloppsvattnet i en sluten tank med regelbunden tömning ha samma
effekt som nämnda anslutning till ett existerande avloppsnätverk. Genom att använda en sluten tank
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undviks riskerna med behandling av avloppsvatten och anordning av utsläppspunkt. Med en sluten tank
finns dock risker för översvämningar och läckage, till följd av vilka det tränger ut helt obehandlat
avloppsvatten i marken. Ett annat miljö- och finansieringsproblem är tömning av tankarna, vilket innebär
att avloppsvatten måste transporteras långa vägar till en annan plats för att renas, dessutom kontinuerligt
ifall det är fråga om en fast och tät bosättning. Uppsamling av allt avloppsvatten i en sluten tank kan vara
den bästa lösningen i följande typfall:

Grundvattnet används som hushållsvatten av en stor mängd bosatta

Bosättningen är relativt stor och tät (hushållsvattensbrunnar och reningssystem nära varandra, ex.
< 50 m avstånd)

Grundvattnet befinner sig nära markytan, vilket kan leda till att skadliga ämnen överförs till
grundvattnet/hushållsvattensbrunnarna fastän reningssystemet är tätt och fungerande

Minimirekommendationer för behandling av avloppsvatten på grundvattenområden

Minimirekommendationerna bör tillämpas som den lägsta acceptabla nivån för behandling av
avloppsvatten i grundvattenområden, då de allmänna rekommendationerna av en eller annan anledning
inte kan tillämpas.

Infiltration av obehandlat avloppsvatten i marken är förbjudet. Också infiltrationssystem för
avloppsvatten är förbjudna som behandlingsmetod. Endast de små avloppsvattenmängder som
avses i MSL 103 § kan renas i en enkel markbehandling, såsom exempelvis infiltreringsbrunn, -rör
eller stenöga.

Behandling och utsläpp av avloppsvatten från toaletter är förbjudet på grundvattenområden.

Grått avloppsvatten kan behandlas i tätade markbäddar eller med motsvarande metod grundat på
BAT-principen, där det säkerställs att bräddvattnet eller annars orenat avloppsvatten inte kommer
ut i grundvattnet. Renat avloppsvatten leds ut till en utsläppspunkt där det utgör minsta möjliga
risk för grundvattnet och hushållsvattensbrunnarna.

I praktiken innebär minimirekommendationerna att fastigheter, där det bildas mer än små mängder
avloppsvatten, i första hand kan välja mellan följande reningssystem:

Typ av avloppsvatten Reningsprincip Principens tillämpning

Behandling av
avloppsvatten och avfall
från toalett

Torrtoalett Toalettavfall komposteras i en tät konstruktion

Vattenklosett Avloppsvatten från toalett uppsamlas i sluten tank
Tömning efter behov

Snålspolande toalett Avloppsvatten från toalett uppsamlas i sluten tank
Minimerat tömningsbehov

Behandling av grått
avloppsvatten

Biologisk rening, det
renade avloppsvattnet
släpps ut i ett dike eller
motsvarande

Täta markbäddar i olika former

Allt avloppsvatten (svart
och grått) behandlas
tillsammans

Inte möjligt Rening sker utanför området
Sluten tank
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Avvikelser från minimirekommendationerna

Om det inte går att tillämpa minimirekommendationerna, används i mån av möjlighet det tillvägagångssätt
som behandlats i avsnittet om ”Allmänna principer för behandling av avloppsvatten på
grundvattenområden”. Det här alternativet blir aktuellt bl.a. för de existerande fastigheter, som använder
ett sk. ettrörssystem och som av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan omvandla det till ett
tvårörssystem, där det skulle gå att uppfylla kraven i minimirekommendationerna.

Om det blir fråga om att leda avloppsvattnet utanför grundvattenområdet, lönar det sig att se
saken ur ett bredare perspektiv, så att närområdets avloppsvattenrening tas i beaktande. I det här
fallet är kommunens roll som informatör av avgörande betydelse.

Om det blir fråga om att uppsamla allt avloppsvatten i en sluten tank, bör det fästas särskild
uppmärksamhet vid behållarens tömning och täthet, samt övervakningen av dessa.

I vissa enskilda fall kan ett reningssystem ordnat enligt avsnittet om ”Allmänna principer för behandling av
avloppsvatten på grundvattenområden” bli oskäligt dyrt i förhållande till den uppnådda nyttan.  I det här
fallet kan de existerande fungerande systemen beaktas från fall till fall om de kan tillåtas avvika från de
allmänna rekommendationerna och minimirekommendationerna. De här fallen kan t.ex. se ut på följande
sätt:

Existerande reningssystem kan avvika från minimirekommendationerna i det fall att det under de
följande 5 åren byggs ett avloppssystem i området (kommunens eller privat), dit fastigheten
kommer att ansluta sig. De här områdena bör beaktas i utvecklingsplanerna för vattenreningen.

Undantag kan göras för ett existerande infiltrationssystem för grått avloppsvatten med beaktande
av dess kvarvarande livslängd. Exempelvis kan undantag göras för en bestämd tid till dess att det på
fastigheten görs betydande förbättringsarbeten på avloppsvattenmängden eller -kvaliteten, tills det
sker betydande förändringar i invånarantalet eller vattenanvändningen, eller tills
infiltrationssystemet annars kommit till slutet av sin livslängd och det kräver förnyelse. Livslängden
för ett infiltrationssystem kan räknas vara 20-30 år, varefter det senast måste ersättas med en
markbädd på ett grundvattenområde.

Existerande minireningsverk för grått avloppsvatten: undantag kan göras i de fall, där eventuella
bräddningar kan ledas till ett effektiverat utsläppssystem, exempelvis en lagom stor markbädd.

Ofta har inte existerande fastigheter i bruk tvårörsavlopp. I de här fallen bör det i första hand utredas om
det är möjligt att omvandla ettrörssystemet till ett tvårörssystem exempelvis genom att avskilja
rörsystemet i källaren så att det finns skilda rör för avloppsvatten från toaletten och för tvättvattnet, eller
genom att byta från vattenklosett till torrtoalett, i vilket fall avloppsrören enbart skulle leda tvättvatten,
eller genom att byta ut toaletten till en undertryckstoalett och inlemma tryckröret i avloppets rörsystem,
varigenom reningen kunde ske enligt minimirekommendationerna. Då detta utretts och om slutsatsen är
den, att en ombyggnad är omöjlig ur teknisk-ekonomisk synvinkel, går det i enskilda fall att avvika från
minimirekommendationerna:

Effektivering av existerande reningssystem för allt avloppsvatten med tätad markbädd och
effektiverad fosforrening: undantag kan göras för sådana områden, där det inte finns vattentäkter
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och där bosättningen är gles (ex. <5 fastigh./km2) eller där de bosatta är anslutna till en
vattenledning (inga brunnar för hushållsvatten) och som befinner sig t.ex. på ett tjockt lerlager,
vilket innebär att det renade avloppsvattnet inte filtreras direkt ut i grundvattnet. Det
rekommenderas att markbäddens effektiverade fosforrening sköts i form av en efterfiltrering, så
att den hygieniska kvaliteten på det renade avloppsvattnet säkerställs. Utloppet ordnas antingen
via naturliga vägar (diken) eller konstgjort genom ett tätt rör som leder utanför
grundvattenområdet.

Effektivering av existerande reningssystem för allt avloppsvatten med ett tätt konstruerat
biologiskt-kemiskt minireningsverk: undantag kan göras längs gränserna i grundvattenområden,
där det inte finns vattentäkter och där bosättningen är gles, eller där de bosatta är anslutna till en
vattenledning (inga brunnar för hushållsvatten) och befinner sig t.ex. på ett tjockt lerlager, vilket
innebär att det renade avloppsvattnet inte rinner direkt ut i grundvattnet. Renat avloppsvatten leds
utanför området i ett tätt rör. Om detta inte är möjligt, används ett effektiverat utsläppssystem
såsom en markbädd. Eventuellt bräddvatten från minireningsverket bör ledas antingen utanför
grundvattenområdet, till en sluten tank, eller till ett effektiverat utsläppssystem. Om skötsel och
tömning av minireningsverket bör avtalas med en sakkunnig företagare. Vid övervakningen bör
fästas uppmärksamhet vid minireningsverkets funktionalitet.

I det här fallet förutsätts en uppskattning av de teknisk-ekonomiska inverkningarna av en övergång till
tvårörssystem i planen för reningssystemet.

Det är viktigt att komma ihåg, att det för nybyggen krävs speciellt starka grunder att avvika från
minimirekommendationerna.

Grunderna för att avvika från minimirekommendationerna skall alltid ges i planen för reningssystemet. Det
rekommenderas att kommunen i förväg identifierar sådana områden, där det kan bli nödvändigt att avvika
från de allmänna rekommendationerna eller minimirekommendationerna. Det här kan exempelvis hända
om det är känt att det i området har getts bygglov på andra grunder än minimirekommendationerna.
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OHJE

2010

JÄTEVESIEN KÄSITTELY RANTA-ALUEELLA
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2009-2010

Tämä ohje on laadittu Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyössä kuntien viranomaisten ja
neuvojien työn tueksi arvioitaessa jätevesien käsittelyn tarvetta ranta-alueilla. Tässä ohjeessa on määritelty
tavoiteltava, yleinen perusvaatimus sekä minimivaatimus. Kunnilla on käytössään tiukempia ja löysempiä
vaatimuksia ympäristönsuojelumääräysten, rakennusjärjestysten ja kaavamääräysten muodossa:
ensisijaisesti tulee noudattaa kyseisiä määräyksiä ja vasta toissijaisesti tämän ohjeen vaatimustasoa.

Lähtökohtaisesti oletusarvona on, että erityisalueilla jätevedet käsitellään aina vähintään asetuksen
542/2003 mukaisesti. Ohje on laadittu vuoden 2010 lopulla voimassa olleen lainsäädännön pohjalta.

Mitä alueita ohje koskee?

Ohje koskee vesistöjen ranta-alueita, joiksi määritellään tässä ohjeessa vesistön lähialue, joka on vesistön
valuma-alueen vyöhyke, joka on < 100 m etäisyydellä järvien, lampien, jokien ja purojen keskiveden
korkeuden mukaisesta rantaviivasta; sekä rantaviivan suojavyöhyke < 15 m etäisyydellä rantaviivasta.

Ohjetta voidaan soveltaa myös pidemmillä tai lyhyemmillä metrimääräisillä etäisyyksillä, jos
maastonmuodot niin edellyttävät. Ohjetta voidaan jättää soveltamatta sellaisilla ranta-alueille, joilla haja-
asutuksen jätevesien käsittelyn VN asetuksen 542/2003 mukaisesti ei katsota vaarantavan vesistön hyvän
ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttamista eikä aiheuttavan riskiä vesistön virkistysarvoille tai
käyttökelpoisuudelle.

Jätevesien käsittelyn riskit ranta-alueilla

Asutuksen jätevesien vesistöön aiheuttaman vaikutuksen suuruus riippuu vesistön ominaisuuksista sekä
asutuksen määrästä ja tiheydestä sekä sen etäisyydestä rantaviivaan. Asutuksen jätevesien aiheuttama
vaikutus veden laatuun voi suhteessa muihin kuormituslähteisiin vaihdella rajusti vesistöjen kesken
maankäytöllisistä tekijöistä riippuen. Vesistön tilan kannalta on olennaista sen ekologinen ja kemiallinen
lähtötila sekä vesistöön kohdistuvan kuormituksen lähteet. Yhden vesistön rannalla haja-asutuksen
jätevedet voivat muodostaa pääosan kuormituksesta, kun taas toisaalla esimerkiksi kuormitusta aiheuttaa
lähinnä maatalous tai jokin muu tekijä. Keskeistä vesistöjen hyvän tilan tavoittelemisessa/ylläpitämisessä
on pitää kurissa kaikki päästölähteet, jolloin saavutetaan paras etu pitkällä tähtäimellä. Pistemäinen
kuormitus (tässä tapauksessa kiinteistön jätevesipäästö) on helpompi pitää kurissa kuin hajakuormitus.

Haja- asutuksen jätevesien aiheuttamat riskit vesistön hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttamiselle
sekä virkistysarvolle ja käyttökelpoisuudelle muodostuvat pääasiassa seuraavista tekijöistä:
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Ravinteet, erityisesti fosfori ja typpi, aiheuttavat/kiihdyttävät vesistön rehevöitymistä. Vesistön
ominaisuuksista riippuu, kumpi näistä on rajoittava tekijä.

Happea kuluttava aines (orgaaninen ja epäorgaaninen) lisää hapenkulutusta vesistössä ja sitä
kautta edesauttaa happikadon syntymistä ja pahimmassa tapauksessa sisäisen kuormituksen
lisääntymistä. Happea kuluttavaa ainesta on sekä käymäläjätevesissä että harmaissa jätevesissä.

Hygieeninen haitta aiheutuu pääosin käymäläjätevesien sisältämistä taudinaiheuttajista.

Asumisessa mahdollisesti käytettävät nk. vaaralliset kemikaalit/aineet, joita ei saisi johtaa - mutta
jotka voivat inhimillisen erehdyksen johdosta joutua – jätevesijärjestelmään ja sitä kautta
vesistöön.

Yksittäisen jätevesijärjestelmän aiheuttama riski vesistölle riippuu käsittelemättömän jäteveden
sisältämästä kuormituksesta, käsittelyjärjestelmän puhdistustehosta ja purkujärjestelyn onnistumisesta.
Lisäksi sekä käsittelyjärjestelmän että purkupaikan etäisyys rantaan ja maaperän ominaisuudet vaikuttavat
vesistöön päätyvän kuormituksen määrään. Omassa erityisasemassaan ovat jyrkät ja kallioiset rannat,
matalat, helposti tulvivat rannat, tiheään asutut rannat, vapaa-ajanasutukseen käytettävät ranta-alueet,
merenranta-alueet, saaret ja saaristoalueet, uimarannat sekä virkistyskäytössä olevat alueet. Näillä alueilla
jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja yleisten suositusten huomioiminen on otettava erityisen tarkasti
huomioon.

Jäteveden käsittelystä vesistön hyvän tilan pysyttämiselle tai saavuttamiselle aiheutuvaa estettä
vähennetään tehokkaammalla jäteveden käsittelyllä, jota edellyttää jo valtakunnallisesti VN asetus
542/2003. Parantuneesta jäteveden käsittelystä huolimatta jäljelle jää seuraavat riskitekijät

Jätevesijärjestelmän puhdistusprosessin lyhyempi tai pidempikestoinen toimimattomuus, jonka
seurauksena purkujärjestelyyn pääsee huomattavasti suurempia pitoisuuksia ravinteita, bakteereja
ja/tai kemikaaleja.

Jätevesijärjestelmän (lähinnä laitepuhdistamon) tekniset toimintahäiriöt, joista aiheutuu
väliaikaista ohijuoksutusta, eli puhdistamattoman jäteveden johtamista purkujärjestelyyn tai
muuhun järjestettyyn paikkaan

Jätevesijärjestelmän tulviminen, jolloin osittain puhdistettu tai puhdistamaton jätevesi purkautuu
yleensä kaivon kansien välistä maastoon

Jätevesijärjestelmän rakenteiden vuotaminen, jolloin osittain puhdistettu tai puhdistamaton
jätevesi purkautuu järjestelmässä olevista raoista ja halkeamista maaperään

Selvittämättä on vielä, kuinka paljon laitepuhdistamoista poistuu puhdistetun jäteveden mukana
terveydelle haitallisia bakteereja – aavistus on, että näistä purkuvesistä aiheutuisi kohonnutta
hygieenisen haitan riskiä verrattuna maaperäkäsittelyyn

Edellä mainittujen tekijöiden aiheuttaman riskin suuruus ja todennäköisyys riippuu syntyvän jäteveden
laadusta, määrästä sekä käsittelyjärjestelmän ominaisuuksista. Tästä syystä on aiheellista ohjeistaa millaisia
jätevesijärjestelmiä ranta-alueilla voidaan käyttää vaarantamatta vesistön hyvän ekologisen ja kemiallisen
tilan tavoitetta ja käyttökelpoisuutta.
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Jätevesien käsittelyn yleiset periaatteet ranta-alueilla

Ranta-alueilla tulee pidättäytyä käyttämästä vesikäymälää. Jos kiinteistöllä on jo vesikäymälä, tulee ensi
tilassa harkita kuivakäymälän käyttöön siirtymistä. Ranta-alueilla tulee käyttää biologisesti hajoavia,
turvallisia pesuaineita, joiden ravinnepitoisuudet ovat mahdollisimman vähäiset.

Jätevesijärjestelmän rakenteet ja purkupaikka tulee aina sijoittaa veden virtaussuunnassa mahdollisimman
kauas rantaviivasta, talousvesikaivojen suojaetäisyydet huomioiden. Vesistön vedenpinnan vaihtelut tulee
myös huomioida niin, että tulvavedet eivät pääse sekoittamaan jäteveden käsittelyjärjestelmää tai
purkujärjestelyä.

Jos alueella on ennestään käytössä runsaasti vesikäymälöitä ja vesistö on erityisen herkkä kuormitukselle,
on asutuksen jätevedet ensisijaisesti pyrittävä johtamaan yleiseen olemassa olevaan jätevesiviemäriin
siten että itse jätevesien käsittely tapahtuu hallituissa olosuhteissa ja kuormitus saadaan alueelta pois.
Erityisesti asutukseltaan tiheät ja asukasmäärältään suuret alueet tulee pyrkiä viemäröimään joko kunnan
vesihuoltolaitoksen tai asukkaiden toimesta. Kysymys on maankäytön tarkoituksenmukaisesta
suunnittelusta sekä tarvittavan kunnallistekniikan ulottamisesta sellaisille alueille, jossa sitä tarvitaan.

Ranta-alueille on kuitenkin sijoittunut jo nykyiseltään – alueesta riippuen – runsaasti erityisesti vapaa-ajan
asutusta, joilla viemäriverkostoon liittyminen ei ole teknis-taloudellisesti kannattavaa tai mahdollista.
Erityisesti lomavaltaisella asutuksella ei aina ole edes viemäröinnin tarvetta pienistä vesimääristä johtuen.
Alueen oman kyläpuhdistamon rakentaminen ei ole yksiselitteisesti vesistön kannalta paras vaihtoehto
silloin jos purkuvedet joudutaan johtamaan vesistön valuma-alueelle.

Teoreettisesti kiinteistön jätevesien johtaminen umpisäiliöön ja sen säännönmukainen tyhjentäminen
ajaisi saman asian kuin edellä mainittu olemassa olevaan viemäröintiin liittyminen. Umpisäiliötä
käyttämällä vältytään jätevesien käsittelyn ja purkujärjestelyn aiheuttamilta riskeiltä. Umpisäiliöihin liittyy
kuitenkin tulvimis- ja vuotamisriskit, joiden seurauksena maastoon purkautuu täysin käsittelemätöntä
jätevettä. Toinen ympäristö- ja kustannusongelma on umpisäiliöiden tyhjennys, jonka seurauksena
jätevettä joudutaan kuljettamaan toisaalle puhdistettavaksi pitkiä matkoja, vieläpä jatkuvasti jos kyseessä
on kiinteä ja tiivis asutus. Erityisesti loma-asutuskohteissa tiet eivät aina kestä jatkuvaa raskasta liikennettä.
Kaikkien jätevesien johtamista umpisäiliöön vesistön rannalla tai sen osassa voidaan edellyttää seuraavan
tyyppisissä tapauksissa:

Vesistö on erityisen herkkä ravinnekuormitukselle

Vesistö tai sen osa on ahkerassa virkistyskäytössä tai uimarantana ja tässä osassa on paljon
asutusta

Asutusta on paljon ja se on suhteellisen tiheää (talousvesikaivoja ja jätevesijärjestelmiä lähekkäin,
esim. < 50 m välein)

Pohjavesi on lähellä maanpintaa, jolloin haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveden kautta vesistöön
tai talousvesikaivoihin voi tapahtua vaikka käsittelyjärjestelmä olisikin tiivis ja toimiva

Ranta on tulva-altis, jolloin puhdistetutkin jätevedet saattavat käytön aikana joutua pintavesien
mukana vesistöön
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Jäteveden käsittelyn minimisuositus ranta-alueilla

Minimisuositusta sovelletaan ohjeellisesti jätevesien käsittelyn vähimmäistasona ranta-alueilla, joilla yleisiä
suosituksia ei voida syystä tai toisesta soveltaa.

1) Rantaviivan suojavyöhyke (< 15 m etäisyydellä rantaviivasta)

Lainsäädännön vaatimusten lisäksi vyöhykkeellä on voimassa seuraavat minimisuositukset:

Jätevesien käsittely, purkaminen ja säilyttäminen on kielletty.

Käymälän rakentaminen ja käymäläjätteen käsittely on kielletty.

Myös YSL 103 §:n mukaisia vähäiset jätevesimäärät johdetaan tämän alueen ulkopuolelle jossa ne
voidaan käsitellä yksinkertaisessa maaperäkäsittelyssä, joita ovat esimerkiksi imeytyskaivo, -putki
tai kivipesä.

Käytännössä minimisuositus tarkoittaa, että suojavyöhykkeellä voi syntyä vähäisiä määriä harmaata
jätevettä, kuten rantasaunan pesuvedet. Näiden jätevesienkin käsittelyjärjestelmä on kuitenkin
pyrittävä sijoittamaan suojavyöhykkeen ulkopuolelle.

Poikkeaminen rantaviivan suojavyöhykkeen minimisuosituksesta

Olemassa olevalle jätevesijärjestelmän osalta minimisuosituksesta voidaan poiketa siinä
tapauksessa, että seuraavan 5 vuoden aikana alueelle rakennetaan viemäriverkosto (kunnan tai
yksityisen), johon kiinteistö on liittymässä. Nämä alueet tulee huomioida vesihuollon
kehittämissuunnitelmassa.

Olemassa olevat saunarakennukset vesirajassa joissa syntyy vain vähäisiä määriä harmaata
jätevettä (kantovesi tai vastaava määrä): poiketa voidaan saunarakennuksen elinkaaren loppuun
saakka siinä tapauksessa, että jätevesimäärät pysyvät pieninä ja käyttö alhaisena ja kun jätevedet
johdetaan yksinkertaiseen maaperäkäsittelyyn tai harmaavesisuotimen kautta maaperään niin että
vähäisetkään jätevesimäärät eivät joudu suoraan vesistöön.

Olemassa olevat saunarakennukset vesirajassa joissa syntyy vähäistä suurempia määriä
harmaata jätevettä satunnaisesti (vähäinen käyttö, mutta käytössä esim. suihku ja pesukone):
poiketa voidaan, jos maaston muotojen takia käsittelyjärjestelmän sijoittaminen suojavyöhykkeen
ulkopuolelle johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin suhteessa saavutettuun hyötyyn tai on
mahdotonta. Käsittelyjärjestelmältä edellytetään varmaa toimintaa (ensisijaisesti maasuodattamo)
ja reilua mitoitusta. Purku tapahtuu ensisijaisesti maaperään. Järjestelmä ja purkupaikka sijoitetaan
mahdollisimman kauas rantaviivasta.

Olemassa olevat harmaan jäteveden maaperäkäsittelyjärjestelmät ja purkupaikat
suojavyöhykkeellä: Yksittäistapauksissa poiketa voidaan kun käytössä on toimiva järjestelmä, jossa
ei tulvimisriskiä ja rakenteiden siirtäminen (ensisijaisesti purkujärjestely, toissijaisesti itse
käsittelyjärjestelmä) on maaston takia mahdotonta tai aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia
suhteessa saavutettuun hyötyyn. Purkujärjestelyn toimivuuteen ja tehokkuuteen on kiinnitettävä
erityistä huomiota.
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Uudisrakennusten kohdalla minimisuosituksesta poikkeamiseen tarvitaan erityisen raskaat
perusteet.

2) Vesistön lähialue (< 100 m etäisyydellä rantaviivasta)

Kohdan 1 vaatimusten lisäksi vyöhykkeellä on voimassa seuraavat minimisuositukset:

Käymäläjäteveden käsittely ja purkaminen on kielletty.

Harmaat jätevedet voidaan käsitellä maaperäkäsittelyssä, eli maasuodattamossa tai
maahanimeytyksessä (maaperän salliessa)

Käytännössä minimisuositus tarkoittaa että kiinteistölle, joilla syntyy enemmän kuin vähäisiä
jätevesimääriä, on ensisijaisesti valittavana seuraavia jätevesijärjestelmiä:

Poikkeaminen lähialueen minimisuosituksesta

Jos em. minimisuosituksen sovellutukset eivät onnistu, käytetään mahdollisuuksien mukaan kohdan
”Jätevesien käsittelyn yleinen suositus ranta-alueilla” mukaista käsittelytapaa. Tämä vaihtoehto tulee
ajankohtaiseksi mm. niille olemassa oleville kiinteistöille, joilla on käytössään nk. yksivesijärjestelmä,
jota ei teknistaloudellisesti voida muuttaa kaksivesijärjestelmäksi, jolla taas voitaisiin täyttää
minimisuosituksen vaatimus.

Jos kyseeseen tulee jätevesien johtaminen yleiseen viemäriin, kannattaa tilannetta katsoa
laajemmin siten, että lähiasutuksen jätevesienkäsittely otetaan huomioon. Tässä kunnan rooli
tiedonvälittäjänä on ratkaiseva.

Jäteveden laatu Käsittelyn periaate Periaatteen sovellutukset

Käymäläjäteveden / -
tuotteen käsittely

Kuivakäymälä Käymäläjätteen kompostointi tiiviissä rakenteessa:
Suodosnesteen/virtsan käyttämiseen pihan lannoituksena
kiinnitettävä erityistä huomiota, mahdollisuus yhteiseen
tyhjennettävään umpisäiliöön selvitettävä.

Vesikäymälä, ei
suositella!

Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön:
Tyhjennys tarpeen mukaan

Vähän vettä käyttävä
käymälä

Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön:
Tyhjennystarve minimoituu

Harmaan jäteveden
käsittely

Biologinen puhdistus,
puhdistetun
jäteveden purku
mahdollisimman kauas
vesistöstä

Maasuodatuskenttä eri muodoissaan
Maahanimeytyskenttä eri muodoissaan:
Edellyttää soveltuvaa maaperää
Ympärivuotisen, kiinteän asutuksen harmaan jäteveden
laitepuhdistamo:
Ohijuoksutukset ohjataan tehostettuun purkujärjestelyyn

Kaikkien jätevesien
(mustan ja harmaan)
yhteiskäsittely

Ei mahdollista Umpisäiliö kaikille jätevesille
Johtaminen alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi
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Jos kyseeseen tulee kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön, tulee säiliön tyhjentämiseen ja
tiiveyteen, sekä näiden seikkojen valvontaan kiinnittää erityistä huomiota.

Joissakin yksittäistapauksissa kohdan ”Jätevesien käsittelyn yleinen suositus ranta-alueilla” mukainen
järjestely voi tulla kohtuuttoman kalliiksi suhteessa saavutettuun hyötyyn. Tällöin olemassa olevien
toimintakuntoisten järjestelmien suhteen voidaan tapauskohtaista harkintaa käyttäen poiketa
yleisestä suosituksesta ja minimisuosituksesta. Tällaiset tapaukset voivat olla esimerkiksi
seuraavanlaisia:

Olemassa olevalle jätevesijärjestelmän osalta minimisuosituksesta voidaan poiketa siinä
tapauksessa, että seuraavan esim. 5 vuoden aikana alueelle rakennetaan viemäriverkosto (kunnan
tai yksityisen), johon kiinteistö on liittymässä. Nämä alueet tulee huomioida vesihuollon
kehittämissuunnitelmassa.

Olemassa oleva harmaiden jätevesien laitepuhdistamo vapaa-ajan asunnolla: poiketa voidaan
niiden järjestelmien kohdalla, joista on olemassa kokemusperäistä tietoa tarpeeksi tehokkaasta
puhdistustuloksesta silloin, kun mahdolliset ohijuoksutukset voidaan johtaa tehostettuun
purkujärjestelyyn, esimerkiksi sopivan kokoiseen maasuodatuskenttään tai –ojastoon tai
maahanimeytyskenttään tai -ojastoon.

Olemassa olevan jäteveden käsittelyjärjestelmän tehostaminen harmaiden jätevesien
laitepuhdistamolla vapaa-ajan asunnolla: poiketa voidaan siinä tapauksessa, että maaston muodot
tekevät muut jäteveden käsittelyjärjestelmät tai suojaetäisyyksien noudattamisen mahdottomaksi.
Lisäksi edellytetään mahdollisten ohijuoksutusten johtamista tehostettuun purkujärjestelyyn,
esimerkiksi sopivan kokoiseen maasuodatuskenttään tai –ojastoon tai maahanimeytyskenttään tai -
ojastoon. Jätevesijärjestelmän suunnitelmassa tulee esittää referenssikohde tilanteesta, jossa
puhdistamo on toiminut vastaavassa käytössä kuin suunniteltava kohde.

Joissakin tapauksissa olemassa olevilla kiinteistöillä ei ole valmiiksi käytössään kaksivesiviemäröintiä. Silloin
tulee ensisijaisesti selvittää, olisiko yksivesiviemäröinti mahdollistaa muuntaa kaksivesiviemäröinniksi
esimerkiksi erottamalla kellarikerroksessa kulkevat putkistot käymäläjätevesille ja pesuvesille erikseen,
vaihtamalla vesikäymälä kuivakäymälään, jolloin viemäröintiputket jäisivät vain pesuvesien käyttöön tai
vaihtamalla käymälä alipainekäymälään ja ujuttamalla paineviemäriputki viemäriputkistoon jolloin voitaisiin
toimia minimisuosituksen mukaisesti. Kun tämä on selvitetty ja jos on tultu siihen tulokseen, että
muuntaminen olisi teknis-taloudellisesti mahdotonta, voidaan yksittäisissä tapauksissa, vähintään 50 m
rantaviivasta sijaitsevien järjestelmien kohdalla, poiketa minimisuosituksesta seuraavissa tapauksissa:

Olemassa olevan kaikkien jätevesien käsittelyjärjestelmän tehostaminen maasuodattamolla ja
tehostetulla fosforinpoistolla: poiketa voidaan sellaisten vesistöjen rannalla, joilla haja-asutuksen
jätevedet eivät muodosta kokonaisuutena merkittävää kuormitusta, sekä muualla sellaisissa
yksittäistapauksissa, joissa kaksivesiviemäriin siirtymisen kustannukset olisivat kohtuuttomat ja
vesikäymälän vaihtaminen kuivakäymälään ei terveydensuojelullisista syistä olisi mahdollista. Jos
terveyshaitan tai virkistysarvon vähenemisen riski suuri, on maasuodattamon tehostettu
fosforinpoisto hoidettava jälkisuodatuksen muodossa, jolloin puhdistettu jätevesi hygienisoituu.
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Purku järjestetään mahdollisimman kauas vesistöstä, kuitenkin vähintään 30 metrin etäisyydelle
rantaviivasta.

Olemassa olevan kaikkien jätevesien käsittelyjärjestelmän tehostaminen tiivisrakenteisella
biologis-kemiallisella laitepuhdistamolla ympärivuotisessa jatkuvassa asumisessa: poiketa
voidaan sellaisten vesistöjen rannalla, joilla haja-asutuksen jätevedet eivät muodosta
kokonaisuutena merkittävää kuormitusta, ja joilla maaperäkäsittelyn järjestäminen ei maaston
muotojen vuoksi ole mahdollista. Poiketa voidaan yksittäistapauksissa, joissa kaksivesiviemäriin
siirtymisen kustannukset olisivat kohtuuttomat ja vesikäymälän vaihtaminen kuivakäymälään ei
terveydensuojelullisista syistä olisi mahdollista. Laitepuhdistamon mahdolliset ohijuoksutukset
tulee johtaa umpisäiliöön tai tehostettuun purkujärjestelmään mahdollisimman kauas vesistöstä,
kuitenkin vähintään 50 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Tällöin jätevesijärjestelmän suunnitelmassa edellytetään kaksivesiviemäröintiin siirtymisen teknis-
taloudellisten vaikutusten arviointia.

Tärkeätä on muistaa, että uudisrakennusten kohdalla minimisuosituksesta poikkeamiseen tarvitaan
erityisen raskaat perusteet. Kaikille poikkeamisille on suositeltavaa antaa siirtymäaika. Perusteet
minimisuosituksesta poikkeamiselle on aina esitettävä jätevesijärjestelmän suunnitelmassa. Kunnan on
suositeltavaa tunnistaa ennalta sellaisia alueita, joilla yleisistä suosituksista tai minimisuosituksesta voi olla
tarpeen poiketa esimerkiksi kun on tiedossa, että alueella on aikanaan myönnetty rakennuslupia muiden
kuin tämän minimisuosituksen perusteella.
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ANVISNING

2010

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ STRANDOMRÅDEN
Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt 2009-2010

Den här anvisningen har utarbetats för Västra Nylands kommuners samarbete gällande glesbygdens
avloppsvatten. Den fungerar som stöd för kommunernas myndigheter och rådgivare när det gäller att
utvärdera reningsbehovet av avloppsvattnet på strandområden. I den här anvisningen definieras
eftersträvade mål, allmänna grundläggande krav och minimikrav. Olika kommuner har i bruk strängare och
mildare krav i form av miljöskyddsbestämmelser, byggnadsordningar och planbestämmelser. I första hand
bör dessa bestämmelser efterföljas och i andra hand kraven i den här anvisningen.

Som utgångspunkt gäller att reningen av avloppsvattnet åtminstone alltid bör uppfylla kraven i förordning
542/2003. Anvisningen är gjort i enighet med lagstiftning som var i kraft i slutet av år 2010.

Vilka områden omfattas av anvisningen?

Anvisningen gäller vattendragens strandområden, vilka här definieras som vattendragets närområde och
strandlinjens skyddszon. Vattendrags närområde befinner sig på vattendragets avrinningsområde inom
100 m från strandlinjen enligt medelvattennivån i sjöar, åar och bäckar. Strandlinjens skyddszon är
området inom 15 m från strandlinjen.

Anvisningen kan också anpassas med större eller mindre meteravstånd om terrängen kräver det.
Anvisningen behöver inte tillämpas på sådana strandområden, där glesbygdens avloppsvattenbehandling
enligt Srf 542/2003 inte anses utgöra en risk för möjligheterna att uppnå ett gott ekologiskt och kemiskt
tillstånd för vattendraget, eller för vattendragets rekreationsvärde eller användbarhet.

Risker med behandlingen av avloppsvatten på strandområden

Omfattningen på den inverkan avloppsvatten från bebyggelsen har på vattendragen är beroende av
vattendragets egenskaper, bebyggelsens omfattning och täthet, samt dess avstånd från strandlinjen.
Avloppsvattnets inverkan på vattnets kvalitet i förhållande till andra belastningskällor kan variera kraftigt
mellan olika vattendrag beroende på markanvändningen. Utgående från vattendragets tillstånd är dess
ekologiska och kemiska utgångstillstånd av betydelse, likaså källorna till den belastning som påverkar
vattendraget. Vid ett vattendrag kan glesbygdens avloppsvatten utgöra huvuddelen av belastningen,
medan belastningen vid ett annat främst kan förorsakas av jordbruk eller någon annan faktor. På lång sikt
är det gynnsammast att uppnå/upprätthålla ett gott tillstånd i vattendragen genom att hålla efter alla
utsläppskällor. Punktbelastning (i det här fallet fastighetens utsläpp av avloppsvatten) är lättare att hålla
efter än diffus belastning.
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Riskerna som glesbygdens avloppsvatten utgör för målet att uppnå ett gott tillstånd i vattendraget, samt
för rekreationsvärdet och användbarheten består i huvudsak av följande faktorer:

Näringsämnen, speciellt fosfor och kväve, förorsakar/försnabbar vattendragets övergödning.
Vattendragets egenskaper är beroende av vilket av dessa som är begränsande.

Syreförbrukande ämnen (organiska och oorganiska) ökar syreförbrukningen i vattendraget och
främjar på så sätt uppkomsten av syrebrist och i värsta fall en ökning av den inre belastningen.
Syreförbrukande ämnen finns både i avloppsvatten från toaletter och i grått avloppsvatten.

Sanitär olägenhet förorsakas främst av patogener i avloppsvatten från toaletter.

Skadliga kemikalier/ämnen som används i bosättningen och som genom mänskligt förbiseende
kan hamna i avloppssystemet och därigenom i vattendraget.

Den risk ett enskilt avloppsvattensystem utgör för vattendraget är beroende av den belastning det
obehandlade avloppsvattnet tillför, av behandlingssystemets reningseffekt och av hur väl utloppet
organiserats. Dessutom inverkar både jordmånens egenskaper samt behandlingssystemets och
utsläppspunktens avstånd från stranden på den belastningsmängd som påverkar vattendraget.  Branta och
klippiga stränder, låga stränder som lätt översvämmas, tätt bebodda stränder, strandområden som
används av fritidsboende, havsstränder, öar och skärgårdsområden, badstränder, samt områden som
används till rekreation befinner sig i en särställning. I de här områdena är det särskilt viktigt att planeringen
av vattenreningssystemet håller hög kvalitet och att de allmänna rekommendationerna beaktas.

Hinder som avloppsvattnet tillför när det gäller att upprätthålla ett gott tillstånd hos vattendraget minskas
genom en effektivare rening av avloppsvattnet, vilket också förutsätts i Srf 542/2003. Trots en förbättrad
behandling av avloppsvattnet kvarstår följande riskfaktorer:

Ett längre eller kortare avbrott i reningsprocessen, vilket leder till att det kommer märkbart större
mängder näringsämnen, bakterier och/eller kemikalier genom utloppet.

Tekniska funktionsstörningar i reningssystemet (närmast i minireningsverk), vilket leder till
tillfälliga bräddningar, dvs. orenat avloppsvatten leds direkt till utloppssystemet eller annan
anordnad plats

Översvämning av reningssystemet, vilket vanligen leder till att delvis renat eller orenat
avloppsvatten tränger genom mellanrummen vid brunnslocken ut i marken

Läckage i reningssystemets konstruktion, varvid delvis renat eller orenat avloppsvatten tränger
genom glapp och sprickor i konstruktionen ut i jordmånen

Det är ännu oklart hur mycket hälsovådliga bakterier kommer ut med det renade avloppsvattnet
från minireningsverk – det finns antydningar om att risken är större för sanitär olägenhet av renat
avloppsvatten från dessa jämfört med resultatet efter markbehandling

Storleken och sannolikheten för den risk som förorsakas av nämnda faktorer är beroende av det uppkomna
avloppsvattnets kvalitet, mängd, samt av behandlingssystemets egenskaper. Av den här orsaken är det
befogat att ge anvisningar om hurudana reningssystem som kan användas på strandområden, utan att
riskera målet att upprätthålla vattendragens goda ekologiska och kemiska tillstånd och deras
användbarhet.
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Allmänna principer för behandling av avloppsvatten på strandområden

På strandområden bör man undvika att använda vattenklosetter. Om det redan finns en vattenklosett på
fastigheten, bör man i första hand överväga att övergå till torrtoalett. På strandområden bör användas
biologiskt nedbrytbara, säkra tvättmedel, vars halter av näringsämnen är så låga som möjligt.

Reningssystemets konstruktioner och utlopp skall alltid placeras så långt som möjligt från strandlinjen i
vattnets strömningsriktning, med beaktande av skyddsavstånd till brunnar för hushållsvatten. Variationerna
i vattendragets yta bör också beaktas, så att vatten inte kan störa reningssystem eller utlopp vid
översvämningar.

Om det redan från tidigare finns gott om vattenklosetter på området och om vattendraget är särskilt
känsligt för belastning, bör avloppsvattnet från bebyggelsen i första hand i mån av möjlighet ledas till ett
existerande allmänt avlopp. Själva behandlingen av avloppsvattnet kan härigenom ske i kontrollerade
förhållanden och belastningen fås bort från området. Särskilt i områden med tät bebyggelse och med stort
antal bosatta bör för avledning av avloppsvattnet i mån av möjlighet byggas nätverk antingen av
kommunens vattentjänstverk eller av de bosatta själva. Det är fråga om en ändamålsenlig planering av
markanvändningen och om utsträckning av den nödvändiga kommunala tekniken till de områden där den
behövs.

På strandområdena finns det dock på vissa områden redan gott om fritidsbostäder. För dem är inte
anslutning till avloppsnätverket tekniskt möjligt eller ekonomiskt lönsamt. Speciellt i bebyggelse dominerat
av semesterbostäder finns det inte alltid ens behov av avloppssystem på grund av de små
vattenmängderna. Det är inte heller det bästa alternativet för vattendraget att det byggs ett lokalt
byreningsverk då utsläppspunkten måste placeras inom vattendragets avrinningsområde.

Teoretiskt sett skulle uppsamling av avloppsvattnet i en sluten tank med regelbunden tömning ha samma
effekt som nämnda anslutning till ett existerande avloppsnätverk. Genom att använda en sluten tank
undviks riskerna med behandling av avloppsvatten och anordning av utsläppspunkt. Med en sluten tank
finns dock risker för översvämningar och läckage, till följd av vilka det tränger ut helt obehandlat
avloppsvatten i marken. Ett annat miljö- och finansieringsproblem är tömning av tankarna, vilket innebär
att avloppsvatten måste transporteras långa vägar till en annan plats för att renas, dessutom kontinuerligt
ifall det är fråga om en fast och tät bosättning. Speciellt i områden med fritidsboende tål vägarna inte alltid
kontinuerlig tung trafik. Uppsamling av allt avloppsvatten i en sluten tank vid en strand eller en del av den
kan vara den bästa lösningen i följande typfall:

Vattendraget är särskilt känsligt för belastning med näringsämnen

Vattendraget, eller en del av det, är i flitig användning för rekreation eller som badstrand och det
finns en stor bosättning i området

Det finns en stor och förhållandevis tät bosättning (brunnar för hushållsvatten och avloppssystem
finns nära varandra, t.ex. < 50 m avstånd från varandra)
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Grundvattnet finns nära markytan, vilket leder till att skadliga ämnen den här vägen kan
transporteras ut i vattendragen eller till brunnar för hushållsvatten. Detta kan ske även om
reningssystemet är tätt och fungerande.

Stranden är utsatt för översvämningar, vilket kan leda till att också renat avloppsvatten kan hamna
ut i vattendraget med ytvattnet

Minimirekommendationer för behandling av avloppsvatten på strandområden

Minimirekommendationerna bör tillämpas som den lägsta acceptabla nivån för behandling av
avloppsvatten i strandområden, då de allmänna rekommendationerna av en eller annan anledning inte kan
tillämpas.

1) Strandlinjens skyddszon (< 15 m avstånd från strandlinjen)

Förutom kraven i lagstiftningen gäller följande minimirekommendationer i zonen:

Behandling, utsläpp och förvaring av avloppsvatten förbjudet.

Byggnad av toalett och behandling av toalettavfall är förbjudet.

Också de små mängder avloppsvatten som avses i MSL 103 § leds utanför det här området till en
enkel markbehandling, som t.ex. kan vara infiltrationsbrunn, -rör eller stenöga.

I praktiken innebär minimirekommendationerna att det får uppstå små mängder grått avloppsvatten
inom skyddszonen, såsom tvättvatten från en strandbastu. Dock bör reningssystemet också för det här
avloppsvattnet i mån av möjlighet placeras utanför skyddszonen.

Avvikelser från minimirekommendationerna för strandlinjens skyddszon

Existerande reningssystem kan avvika från minimirekommendationerna i det fall att det under de
följande 5 åren byggs ett avloppssystem i området (kommunens eller privat), dit fastigheten
kommer att ansluta sig. De här områdena bör beaktas i utvecklingsplanerna för vattenreningen.

Existerande bastubyggnader vid vattenbrynet där det endast bildas små mängder gråvatten
(inburet vatten eller motsvarande mängd): undantag kan göras till slutet av bastubyggnadens
livslängd i det fall, att avloppsvattenmängderna förblir små och användningen liten och då
avloppsvattnet leds till en enkel markbehandling eller via ett gråvattenfilter ut i marken så att inte
ens små mängder avloppsvatten kommer direkt ut i vattendragen.

Existerande bastubyggnader vid vattenbrynet där det sporadiskt bildas mer än små mängder
gråvatten (liten användning, men det finns t.ex. dusch och tvättmaskin): undantag kan göras, om
det på grund av terrängen skulle innebära oskäligt höga kostnader att placera reningssystemet
utanför skyddszonen i förhållande till den uppnådda nyttan, eller om det är omöjligt att göra så.
Reningssystemet förutsätts fungera säkert (främst markbädd) och vara rejält tilltaget i kapacitet.
Utsläpp sker i första hand ut i marken. Systemet och utsläppspunkten placeras så långt som möjligt
från strandlinjen.
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Existerande markbehandlingssystem för gråvatten och utsläppspunkter inom skyddszonen: Det
går i enskilda fall att avvika från rekommendationerna om det i bruk finns ett fungerande system,
där det inte finns risk för översvämning och det på grund av terrängen är omöjligt eller om det
skulle innebära oskäligt höga kostnader att flytta konstruktionerna (främst utsläppsanordningar, i
andra hand själva reningssystemet) i förhållande till den uppnådda nyttan. Extra uppmärksamhet
bör fästas vid utloppets funktion och effektivitet

I samband med nybyggen krävs det speciellt starka grunder att avvika från
minimirekommendationerna.

2) Vattendragets närområde (< 100 m avstånd från strandlinjen)

Förutom kraven i punkt 1 gäller följande minimirekommendationer i zonen:

Förbud mot att hantera och släppa ut avloppsvatten från toalett.

Grått avloppsvatten kan renas i markbehandling, dvs. i markbädd eller genom infiltration (då
jordmånen tillåter det)

I praktiken innebär minimirekommendationerna att fastigheter, där det bildas mer än små mängder
avloppsvatten, i första hand kan välja mellan följande vattenreningssystem:

Avvikelser från närområdets minimirekommendationer

Om det inte går att tillämpa minimirekommendationerna, används i mån av möjlighet det tillvägagångssätt
som behandlats i avsnittet om ”Allmänna principer för behandling av avloppsvatten på strandområden”.
Det här alternativet blir aktuellt bl.a. för de existerande fastigheter, som använder ett sk. ettrörssystem och

Typ av avloppsvatten Reningsprincip Principens tillämpning

Behandling av
avloppsvatten och avfall
från toalett

Torrtoalett Toalettavfall komposteras i en tät konstruktion:
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid användning av
filtreringsvätska/urin till gödsling av gården. Möjligheter till
gemensam sluten tank bör utredas.

Vattenklosett,
rekommenderas inte!

Avloppsvatten från toalett uppsamlas i sluten tank:
Tömning efter behov

Snålspolande toalett Avloppsvatten från toalett uppsamlas i sluten tank:
Minimerat tömningsbehov

Behandling av grått
avloppsvatten

Biologisk rening, det
renade avloppsvattnet
släpps ut så långt från
vattendragen som
möjligt

Olika typer av markbäddar
Olika typer av infiltreringsanläggningar
Edellyttää soveltuvaa maaperää
Minireningsverk för gråvatten i fast stadigvarande
bosättning:
Ledning av bräddvatten till ett effektiverat utlopp

Allt avloppsvatten (svart
och grått) behandlas
tillsammans

Inte möjligt Allt avloppsvatten uppsamlas i sluten tank
Avledning av avloppsvatten för rening utanför området
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som av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan omvandla det till ett tvårörssystem där det skulle gå att
uppfylla kraven i minimirekommendationerna.

Om det blir fråga om att leda avloppsvattnet till ett allmänt avloppsnätverk, lönar det sig att se
saken ur ett bredare perspektiv, så att närområdets avloppsvattenrening tas i beaktande. I det här
fallet är kommunens roll som informatör av avgörande betydelse.

Om det blir fråga om att samla allt avloppsvatten i sluten tank, bör det fästas särskild
uppmärksamhet vid behållarens täthet och tömning, samt vid övervakningen av dessa.

I vissa enskilda fall kan ett reningssystem ordnat enligt avsnittet om ”Allmänna principer för behandling av
avloppsvatten på strandområden” bli oskäligt dyrt i förhållande till den uppnådda nyttan. I det här fallet
kan de existerande fungerande systemen beaktas från fall till fall om de kan tillåtas avvika från de allmänna
rekommendationerna och minimirekommendationerna. De här fallen kan t.ex. se ut på följande sätt:

Existerande reningssystem kan avvika från minimirekommendationerna i det fall att det under de
följande 5 åren byggs ett avloppssystem i området (kommunens eller privat), dit fastigheten
kommer att ansluta sig. De här områdena bör beaktas i utvecklingsplanerna för vattenreningen.

Existerande minireningsverk för grått avloppsvatten i en fritidsbostad: undantag kan göras för de
system, för vilka det finns erfarenhetsbaserad kunskap om tillräckligt effektiv rening i de fall, där
eventuella bräddningar kan ledas till ett effektiverat utsläppssystem. Detta kan vara en lagom stor
markbädd eller ett infiltrationssystem.

Effektivering av existerande reningssystem med minireningsverk för grått avloppsvatten i en
fritidsbostad: undantag kan göras i de fall, där terrängen gör det omöjligt att använda något annat
reningssystem eller att följa skyddsavstånden. Dessutom förutsätts det att eventuellt bräddvatten
leds till ett effektiverat system för utsläppet, exempelvis en lagom stor markbädd eller ett
infiltrationssystem. I planen för reningssystemet bör det ingå ett referensfall där systemet fungerat
i motsvarande förhållanden som i det planerade fallet.

I vissa fall har inte existerande fastigheter i bruk tvårörsavlopp. I de här fallen bör det i första hand utredas
om det är möjligt att omvandla ettrörssystemet till ett tvårörssystem exempelvis genom att avskilja
rörsystemet i källaren så att det finns skilda rör för avloppsvatten från toaletten och för tvättvattnet, eller
genom att byta från vattenklosett till torrtoalett, i vilket fall avloppsrören enbart skulle leda tvättvatten,
eller genom att byta ut toaletten till en undertryckstoalett och inlemma tryckröret i avloppets rörsystem,
varigenom reningen kunde ske enligt minimirekommendationerna. Då detta utretts och om slutsatsen är
den, att en ombyggnad är omöjlig ur teknisk-ekonomisk synvinkel, går det i enskilda fall, då systemet
befinner sig på minst 50 m avstånd från strandlinjen, att avvika från minimirekommendationerna:

Effektivering av existerande reningssystem för allt avloppsvatten med markbädd och effektiverad
fosforrening: undantag kan göras för sådana strandområden, där glesbygdens avloppsvatten i sin
helhet inte utgör en betydande belastning, samt på andra områden i sådana enskilda fall där
kostnaderna för att övergå till ett tvårörssystem skulle bli oskäligt höga och ett byte av
vattenklosetten till en torrtoalett inte är att rekommendera ur hälsoskyddssynpunkt. Om risken är
stor för sanitär olägenhet eller att rekreationsvärdet äventyras, bör markbäddens effektiverade
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fosforrening skötas i form av en efterfiltrering, så att den hygieniska kvaliteten på det renade
avloppsvattnet säkerställs. Utsläppet anordnas så långt som möjligt från vattendraget, dock minst
30 m från strandlinjen.

Effektivering av existerande reningssystem för allt avloppsvatten med tätt biologiskt-kemiskt
minireningsverk i en bostad för kontinuerligt boende året runt: undantag kan göras för sådana
strandområden, där glesbygdens avloppsvatten i sin helhet inte utgör en betydande belastning,
samt där anordning av markbehandling inte är möjlig på grund av terrängen. Undantag kan också
göras om kostnaderna för att övergå till ett tvårörssystem skulle bli oskäligt höga och ett byte av
vattenklosetten till en torrtoalett inte är att rekommendera ur hälsoskyddssynpunkt. Eventuellt
bräddvatten från minireningsverket bör ledas till en sluten tank eller till ett effektiverat
utsläppssystem så långt från vattendraget som möjligt, dock minst 50 m från strandlinjen.

I det här fallet förutsätts en uppskattning av de teknisk-ekonomiska inverkningarna av en övergång till
tvårörssystem i planen för reningssystemet.

Det är viktigt att komma ihåg, att det för nybyggen krävs speciellt starka grunder att avvika från
minimirekommendationerna. För alla undantag är en övergångstid att rekommendera. Grunderna för en
avvikelse från minimirekommendationerna skall alltid ges i planen för reningssystemet. Det
rekommenderas att kommunen i förväg identifierar sådana områden, där det kan bli nödvändigt att avvika
från de allmänna rekommendationerna eller minimirekommendationerna. Det här kan exempelvis hända
om det är känt att det i området har getts bygglov på andra grunder än minimirekommendationerna.
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OHJE

2010

JÄTEVESIEN KÄSITTELY TAAJAAN ASUTUILLA ALUEILLA
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2009-2010

Tämä ohje on laadittu Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyössä kuntien viranomaisten ja
neuvojien työn tueksi arvioitaessa jätevesien käsittelyn tarvetta tiiviisti asutuilla alueilla. Tässä ohjeessa on
määritelty tavoiteltava, yleinen perusvaatimus sekä minimivaatimus. Kunnilla on käytössään tiukempia ja
löysempiä vaatimuksia ympäristönsuojelumääräysten, rakennusjärjestysten ja kaavamääräysten muodossa:
ensisijaisesti tulee noudattaa kyseisiä määräyksiä ja vasta toissijaisesti tämän ohjeen vaatimustasoa.

Lähtökohtaisesti oletusarvona on, että erityisalueilla jätevedet käsitellään aina vähintään asetuksen
542/2003 mukaisesti. Ohje on laadittu vuoden 2010 lopulla voimassa olleen lainsäädännön pohjalta.

Mitä alueita ohje koskee?

Ohje koskee taajaan asuttuja alueita viemäriverkostojen ulkopuolella, joiksi tässä ohjeessa luetaan sellaiset
alueet, joilla asutus on tavanomaista haja-asutusta tiiviimpää, tontit sijaitsevat vierivieressä ja
talousvesikaivoja ja jätevesijärjestelmiä ja niiden purkupaikkoja on lähekkäin (esim. < 50 m etäisyydellä
toisistaan). Näillä alueilla riskiä ympäristöhaittojen, kuten talousvesikaivojen pilaantuminen, ojien
liettyminen ja alentunut asumisviihtyisyys, esiintymiseen voidaan pitää korkeana.

Jätevesien käsittelyn haasteet ja riskit taajaan asutuilla alueilla

Taajaan asutuilla alueilla ongelmat voivat koskea joko yksittäisiä tontteja, tiettyjä osia alueesta tai koko
aluetta. Yleensä tiettyjä tontteja koskevat ongelmat liittyvät esteettisiin- tai hajuhaittoihin. Ojien
toimivuus käyttötarkoituksessaan voi koskea joitain taajaan asutun alueen osasia tai koko aluetta. Koko
aluetta koskee myös jätevesienkäsittelyn ja purkujärjestelmien aiheuttamat riskit pohjavedelle, jota alueen
asukkaat käyttävät talousvetenä, tai esimerkiksi lähivesistön virkistysarvolle.

Tonttikohtaisia ongelmia ovat ne tapaukset, joissa tontin pinta-ala tai rakenteiden sijoittelu tontille sulkee
pois suuren osan muutoin käyvistä jäteveden käsittelyn menetelmistä. Tämä ongelma voi koskea
harvempaankin asuttuja alueita, joissa tontit ovat pieniä tai maasto-olosuhteiltaan hankalia. Tämän
tyyppiset ongelmat ovat pääasiassa jätevesisuunnitteluun ja naapureiden kanssa sopimiseen liittyviä
kysymyksiä, mutta ne on hyvä tunnistaa myös eri alueiden jätevesien käsittelyn vaatimustason
määrittelyssä.

Taajaan asuttujen alueiden haasteet voivat liittyä myös muihin asioihin kuin itse jätevesien käsittelyyn. Kun
naapurusto on lähellä, tulee helpommin havainneeksi väliaikaisestikin esiintyviä ongelmia. Ihmiset kokevat
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mm. hajuhaitat eritasoisina ongelmina, toiset eivät ollenkaan. Hankkeen kokemusten perusteella voidaan
tunnistaa, että vajavaisesti käsitellyt (sekä mustat että harmaat jätevedet) aiheuttavat närää taajaan
asutuilla alueilla. Mustien jätevesien aiheuttamiin ongelmiin tartutaan kuitenkin helpommin. Lisäksi
erityisesti närää ovat aiheuttaneet laitepuhdistamot (sekä mustien että harmaiden jätevesien). Ilmeisesti
laitepuhdistamoiden aiheuttamat ongelmat on helpompi havaita (suuret määrät purku- ohitusvesiä ojiin)
ja/tai niissä esiintyy useammin ongelmatilanteita.

Kriittisintä taajaan asutuilla alueilla lienee kuitenkin se, että monta kiinteistöä käyttää samaa pohjavettä
talousvetenään, jolloin yhdelläkin kiinteistöllä tapahtuva päästö voi vaikuttaa monen asukkaan talousveden
laatuun. -Tämä koskee myös luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolista pohjavettä. Lisäksi
talousvesikaivon pilaantuminen voi tapahtua myös kaivon pintarakenteiden kautta. Kun jokainen kiinteistö
käyttää pohjavettä talousvetenään ja laskee puhdistetut tai puhdistamattomat jätevetensä maastoon, niin
riski talousjäteveden pilaantumiselle yksittäistapauksissa tai laajemmalti on suuri. Jos talousvesi sen sijaan
tulee yhteisellä vesijohdolla yhteisestä kaivosta tai vedenottamosta, niin talousveden pilaantumisriski
riippuu ennen kaikkea kaivon/vedenottamon lähiympäristöstä. Yhteisellä viemäröinnillä siirretään taas
jäteveden vaikutus toisaalle.

Jätevesien käsittelyn yleiset periaatteet taajaan asutuilla alueilla

Taajaan asutuilla alueilla keskeistä on katsoa aluetta kokonaisuutena ja löytää laajemman alueen
olosuhteet ja käyttö huomioiden sopivat käsittelyratkaisut ja purkupaikat jätevesille. Kokonaiskuvan
hallinnassa kunnan ja yksittäisten suunnittelijoiden rooli on ratkaiseva, kuten myös paikallisten asukkaiden
suhtautuminen asiaan. Taajaan asuttujen alueiden haasteet ovat moninaisia ja yhtä oikeaa, kaikille taajaan
asutuille alueille käypää ratkaisua on mahdotonta nimetä. Seuraavassa kuitenkin perusperiaatteita niistä
vaihtoehdoista joita yleisellä tasolla tulee pohtia taajaan asuttujen alueiden jätevesihuollossa. Näitä
periaatteita ei voida pitää vaatimuksina.

Taajaan asutuilla alueilla asetuksen 542/2003 mukaiseen jätevesien käsittelyyn siirtyminen vähentänee
sekä asumisviihtyisyyteen, ojien liettymiseen ja talousvesikaivojen veden laatuun liittyviä ympäristöriskejä.
Mutta kuten edellä mainittu, ovat haasteet tällaisilla alueilla moninaisia ja väliaikaisetkin toimintahäiriöt
saattavat aiheuttaa ongelmia. Siksipä jätevesien käsittelyn toimintavarmuuteen ja purkupaikkojen
sopivaan sijoitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Taajaan asuttujen alueiden jätevedet on ensisijaisesti pyrittävä johtamaan keskitettyihin
jätevesiratkaisuihin joko niin, että koko alueen jätevedet kerätään yhteen ja käsitellään alueen ulkopuolella
(esimerkiksi liittyminen kunnalliseen viemäriin, tai yhteispuhdistamo) tai kokonaisuutena suunnitellen niin,
että useamman kiinteistön jäteveden johdetaan yhteiskäsittelyyn. Kysymys on lähtökohdiltaan maankäytön
tarkoituksenmukaisesta suunnittelusta sekä tarvittavan kunnallistekniikan ulottamisesta sellaisille alueille,
jossa sitä tarvitaan.

Jätevesien johtaminen umpisäiliöön voi tavallista useammin valikoitua taajaan asuttujen alueiden
jätevesiratkaisuksi, koska sillä vältytään purkujärjestelyyn ja prosessin toimimattomuuteen liittyviltä
ongelmilta. Umpisäiliöihin liittyy kuitenkin tulvimis- ja vuotamisriskit, joiden seurauksena maastoon
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purkautuu täysin käsittelemätöntä jätevettä. Toinen ympäristö- ja kustannusongelma on umpisäiliöiden
tyhjennys, jonka seurauksena jätevettä joudutaan kuljettamaan toisaalle puhdistettavaksi pitkiä matkoja,
vieläpä jatkuvasti kun kyseessä on kiinteä ja tiivis asutus. Erityisesti loma-asutuskohteissa tiet eivät aina
kestä jatkuvaa raskasta liikennettä. Kaikkien jätevesien johtamista umpisäiliöön voidaan päätyä seuraavan
tyyppisissä tapauksissa:

tontti on pieni ja/tai maasto-olosuhteiltaan hankala muiden jätevesijärjestelmien rakentamiseksi

kiinteistöllä syntyy satunnaisesti/katkonaisesti melko pieniä määriä jätevettä, jolloin jäteveden
käsittelyprosessien toimivuus voi muodostua ongelmaksi ja tyhjennyskustannukset eivät muodostu
ongelmaksi

kiinteistön käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön jolloin ainoastaan harmaat jätevedet jäävät
käsiteltäväksi. Erittäin vähän vettä käyttävällä käymälällä voi vähentää tyhjennystarpeen minimiin.

talousvesikaivoja ja jätevesijärjestelmiä on < 50 metrin etäisyydellä toisistaan

harmaan jäteveden käsittelyjärjestelmä tai purkupaikka jouduttaisiin sijoittamaan <20 metrin
etäisyydelle talousvesikaivosta

kaikkien jätevesien käsittelyjärjestelmä, ohijuoksutus tai purkupaikka jouduttaisiin sijoittamaan <
30 metrin etäisyydelle talousvesikaivoista

Ehdotuksia jätevesien käsittelyn järjestämiseksi taajaan asutuilla alueilla

1) Taajaan asuttu alue, jossa pääsääntöisesti kaikki liittyneet yhteiseen talousvesijohtoon

Jätevedet pyritään viemäröimään keskitetysti, mutta myös tonttikohtainen käsittely on mahdollista.
Asumisviihtyisyyteen liittyvien haittojen minimoimiseksi suositellaan käymäläjätevesien johtamista
umpisäiliöön ja harmaiden jätevesien maaperäkäsittelyä (maasuodattamo tai maahan imeytys). Jos
kyseessä yksivesijärjestelmä, niin suositellaan käsittelyä maasuodattamossa, jossa tarvittaessa fosforin
tehostettu poisto. Laitepuhdistamoja voidaan käyttää ainoastaan yksittäistapauksissa, jolloin
purkujärjestelyt tulee suunnitella kokonaisvaltaisesti ojien toimivuus uudessa käyttötarkoituksessa
huomioiden. Seikkaperäinen laitteiston valinta ja suunnittelu on avainasemassa, jotta asuinympäristön
viihtyisyys ei laskisi tehostetun jäteveden käsittelyn myötä.

2) Taajaan asuttu alue, jossa pääsääntöisesti kaikilla kiinteistöillä oma talousvesikaivo

Jätevedet pyritään viemäröimään keskitetysti, mutta tonttikohtainen jätevesien käsittely on
mahdollista, kunhan huolellinen suunnittelu varmistetaan. Maahanimeytystä käsittelyjärjestelmänä
tulee välttää. Käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellä
maasuodattamossa. Harmaiden jätevesien laitepuhdistamoa käytettäessä tulee kiinnittää huomioita
laitteiston toimintavarmuuteen ja purkujärjestelyjen toimivuuteen kokonaisvaltaisesti. Purkujärjestelyn
suunnittelu kokonaisvaltaisesti, ei vain tonttikohtaisesti.
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Käytännössä nämä ehdotukset tarkoittavat seuraavaa minimisuositusta jäteveden käsittelylle taajaan
asutuilla alueilla:

Suoja- ja varoetäisyyksistä koskien kaikkia erityisalueita ja osittain myös normaalin vaatimustason
alueita

Jätevesijärjestelmiä suunnitellessa ja lupia myöntäessä on tärkeää varmistaa, että jäteveden
vaikutusalueella sijaitseviin herkkiin kohteisiin on jätetty tarpeeksi suuri välimatka erikoistilanteiden
varalta. Tämä koskee kaikkia erityisalueita, ja osaksi myös normaalivaatimusten alueita. Tässä ohjeessa
tarkoitetaan varoalueella sitä etäisyyttä herkästä kohteesta, jonka välimatkan etäisyydelle tullessa täytyy
kiinnittää erityisen tarkkaa huomiota jätevesien käsittelyn ja purun järjestämiseen.
Vähimmäissuojavyöhykkeellä tarkoitetaan aluetta, josta on pyrittävä pitämään sekä jäteveden käsittely,

Jäteveden laatu Käsittelyn periaate Periaatteen sovellutukset

Käymäläjäteveden / -
tuotteen käsittely

Kuivakäymälä Käymäläjätteen kompostointi tiiviissä rakenteessa siten, että
naapureille ei aiheudu haittaa käymäläjätteen käsittelystä tai
itse käymälästä.

Vesikäymälä Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön:
Tyhjennys tarpeen mukaan
Maaperäkäsittely:
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja

Vähän vettä käyttävä
käymälä

Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön:
Tyhjennystarve minimoituu.
Maaperäkäsittely:
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja

Harmaan jäteveden
käsittely

Biologinen puhdistus,
puhdistetun
jäteveden purku-
järjestelyyn
kiinnitettävä erityistä
huomiota: suunnittelu
kokonaisvaltaisesti, ei
vain tonttikohtaisesti

Maasuodatuskenttä eri muodoissaan
Maahanimeytyskenttä:
Mahdollinen vain alueilla, joissa ei ole käytössä
talousvesikaivoja ja joilla maaperä on soveltuva imeytykseen
Ympärivuotisen, kiinteän asutuksen harmaan jäteveden
laitepuhdistamo yksittäistapauksissa
Toimintavarmuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota

Kaikkien jätevesien
(mustan ja harmaan)
yhteiskäsittely

Biologis-kemiallinen
maaperäkäsittely
mahdollista alueilla,
joilla ei käytössä
talousvesikaivoja.
Jäteveden purku-
järjestelyyn
kiinnitettävä erityistä
huomiota: suunnittelu
kokonaisvaltaisesti, ei
vain tonttikohtaisesti

Umpisäiliö kaikille jätevesille
Johtaminen alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi
Käsittely tehostetulla fosforinpoistolla varustetussa
maasuodattamossa:
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja
Laitepuhdistamo vain yksittäistapauksissa
Mahdollista alueilla, joilla ei käytössä talousvesikaivoja,
purkupaikan toimivuus uudessa käyttötarkoituksessaan
huomioitava tarkasti
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purku että säilytys kokonaan pois. Jos suojavyöhykkeelle sijoitetaan jätevesirakenteita, on niiden
hälytysjärjestelmiin, tyhjennyksiin ja valvontaan kiinnitettävä erityistä huomiota.

Seuraavassa taulukossa hankkeen suosittelemat vähimmäisetäisyydet ja varoalueet metreinä:

Musta jätevesi Harmaa jätevesi Purkupaikka, varoalue

Vähimmäis-
suojavyöhyke

Varoalue Vähimmäis-
suojavyöhyke

Varoalue Musta
vesi

Harmaa
vesi

Talousvesikaivo 30 100 20 50 100 50

Vesistö 50 100 15 50 100 15

Muut
mahdolliset
häiriintyvät
kohteet, kuten
rakennukset,
rajat, tiet…

5 20 5 10 5 5
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ANVISNING
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BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ TÄTT BEBODDA OMRÅDEN
Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt 2009-2010

Den här anvisningen har utarbetats för Västra Nylands kommuners samarbete gällande glesbygdens
avloppsvatten. Den fungerar som stöd för kommunernas myndigheter och rådgivare när det gäller att
utvärdera reningsbehovet av avloppsvattnet på tätt bebodda områden. I den här anvisningen definieras
eftersträvade mål, allmänna grundläggande krav och minimikrav. Olika kommuner har i bruk strängare och
mildare krav i form av miljöskyddsbestämmelser, byggnadsordningar och planbestämmelser. I första hand
bör dessa bestämmelser efterföljas och i andra hand kraven i den här anvisningen.

Som utgångspunkt gäller att reningen av avloppsvattnet åtminstone alltid bör uppfylla kraven i förordning
542/2003. Anvisningen är gjort i enighet med lagstiftning som var i kraft i slutet av år 2010.

Vilka områden omfattas av anvisningen?

Anvisningen gäller tätt bebodda områden utanför avloppsnätverken, vilka i den här anvisningen avser
sådana områden där bebyggelsen är tätare än vad som är vanligt i glesbygden, tomterna befinner sig tätt
intill varandra och hushållsvattensbrunnar och reningssystem med utsläppspunkter finns nära varandra (ex.
< 50 m från varandra). I de här områdena kan risken för skador på miljön, såsom förstörelse av brunnar för
hushållsvatten, igenslamning av diken och sänkt boendetrivsel anses vara hög.

Utmaningar och risker med avloppsvattenhanteringen på tätt bebodda områden

På tätt bebodda områden kan problemen gälla antingen enskilda tomter, vissa delar av området eller hela
området. I allmänhet har problem som rör enskilda tomter att göra med estetiska olägenheter eller lukter.
Dikenas ändamålsenliga funktionalitet kan röra vissa delar av ett tätt bebott område eller hela området.
Hela området berörs också av de risker som avloppsvattenreningen och organiseringen av utsläpp utgör för
grundvattnet, som innevånarna i området använder till hushållsvatten eller exempelvis för de närbelägna
vattendragens rekreationsvärde.

Tomtvisa problem är de fall där tomtens areal eller byggnadernas placering på tomten utesluter en stor del
av de reningssystem för avloppsvattnet som annars skulle ha varit gångbara. Det här problemet kan också
röra mer glesbebodda områden, där tomterna är små eller har svåra terrängförhållanden. Den här typen av
problem är i huvudsak frågor som berör avloppsvattenplaneringen och överenskommelser med grannarna,
men det är bra att identifiera dem också vid bestämning av kravnivån för avloppsvattenhanteringen i olika
områden.
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Utmaningarna i tätt bebodda områden kan ha att göra med också andra faktorer än själva
avloppsvattenreningen. När grannskapet är nära, upptäcks lättare också tillfälliga problem. Människor
upplever bl.a. luktstörningar olika, för vissa är de ett problem, andra störs inte alls. Utgående från
erfarenheterna i projektet står det klart att bristfälligt behandlat avloppsvatten (både grått och svart)
förorsakar irritation på tätt bebodda områden. Problem som uppstår på grund av svart avloppsvatten
aktiverar dock lättare till åtgärder. Dessutom har minireningsverken orsakat speciellt mycket irritation (för
både svart och grått avloppsvatten). Uppenbarligen är problem som uppstår av minireningsverk lättare att
lägga märke till (stora mängder bräddvatten i dikena) och/eller så uppstår det oftare problem med dem.

Mest kritiskt i tätt bebodda områden är väl dock det, att många fastigheter använder samma grundvatten
till sitt hushållsvatten, vilket betyder att utsläpp från en enda fastighet kan påverka kvaliteten på
hushållsvattnet för många innevånare. - Det här gäller också grundvatten i områden utanför de
klassificerade grundvattenområdena. Dessutom kan nedsmutsningen av en hushållsvattensbrunn ske också
via brunnens ytkonstruktioner. Då varje fastighet använder grundvatten till sitt hushållsvatten och släpper
ut sitt renade eller orenade avloppsvatten i marken, är risken stor att hushållsvattnet förstörs för enskilda
hushåll eller över ett större område.  Om hushållsvattnet däremot kommer via en gemensam vattenledning
från en gemensam brunn eller en vattentäkt, beror risken för att hushållsvattnet ska smutsas ned först och
främst av brunnens/vattentäktens näromgivning. Med ett gemensamt avloppssystem förflyttas å andra
sidan problemet någon annanstans.

Allmänna principer för behandling av avloppsvatten på tätt bebodda områden

Centralt för tätt bebodda områden är att området ses som en helhet och att de lämpligaste
reningsmetoderna och utsläppspunkterna för avloppsvattnet söks i beaktande av hela områdets
förhållanden och användning. Kommunens och privata planerarens roll är avgörande när man försöker få
en helhetsbild av läget, likaså är de lokala innevånarnas inställning till frågan. Det finns många olika typer av
utmaningar med tätt bebodda områden och det är omöjligt att hitta en lösning som skulle vara helt rätt för
alla sådana områden. Nedan nämns dock vissa grundprinciper för de alternativ som bör beaktas på ett
allmänt plan gällande avloppsvattenreningen i tätt bebodda områden. De här principerna kan dock inte ses
som krav.

Övergång till en avloppsvattenrening enligt förordning 542/2003 i tätt bebodda områden bör minska
miljörisker som rör boendetrivsel, igenslamning av diken, samt försämrad vattenkvalitet i brunnar för
hushållsvatten. Som nämndes ovan är dock utmaningarna i den här typen av områden mångformiga och
också tillfälliga funktionsstörningar kan förorsaka problem. Av den här orsaken bör särskild
uppmärksamhet fästas vid funktionssäkerheten hos avloppsvattenreningen och lämpligheten hos
utsläppspunkterna.

Avloppsvatten från tätt bebodda områden skall i första hand i mån av möjlighet anslutas till centraliserade
reningslösningar. Detta sker antingen så, att hela områdets avloppsvatten samlas ihop och renas utanför
området (t.ex. anslutning till ett kommunalt avloppssystem, eller ett gemensamt reningsverk) eller planerat
som en helhet så, att avloppsvattnet från flera fastigheter renas i ett gemensamt system. Det är i grunden
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frågan om en ändamålsenlig planering av markanvändningen och om en utsträckning av den nödvändiga
kommunala tekniken till de områden där den behövs.

Uppsamling av avloppsvattnet i en sluten tank kan oftare än vanligt visa sig att vara den bästa
avloppsvattenlösningen i tätt bebodda områden, eftersom man därigenom undviker de problem som kan
uppstå med funktionsstörningar i reningsprocessen och anordning av utlopp. Med en sluten tank finns dock
risker för översvämningar och läckage, till följd av vilka det tränger ut helt obehandlat avloppsvatten i
marken. Ett annat miljö- och finansieringsproblem är tömning av tankarna, till följd av vilka avloppsvatten
måste transporteras långa vägar till en annan plats för att renas. Det här kan dessutom ske kontinuerligt
ifall det är fråga om en fast och tät bosättning. Speciellt i områden med fritidsboende tål vägarna inte alltid
kontinuerlig tung trafik. Uppsamling av allt avloppsvatten i en sluten tank kan vara en lösning i följande
typfall:

tomten är liten och/eller har för svåra terrängförhållanden för att bygga några andra reningssystem

på fastigheten bildas sporadiskt ganska små mängder avloppsvatten, varvid funktionaliteten hos
avloppsvattenreningen kan störas medan tömningskostnaderna inte blir något problem

fastighetens svarta avloppsvatten uppsamlas i en sluten tank, i vilket fall endast det grå
avloppsvattnet behöver renas. En extremt vattensnål toalett minimerar tömningsbehovet.

brunnar för hushållsvatten och reningssystem finns på < 50 m avstånd från varandra

det skulle bli nödvändigt att placera reningssystemet för grått avloppsvatten eller utsläppspunkten
på <20 m avstånd från en brunn för hushållsvatten

det skulle bli nödvändigt att placera reningssystemet för allt avloppsvatten, bräddvattensystemet
eller utsläppspunkten på < 30 m avstånd från en brunn för hushållsvatten

Förslag på hur avloppsvattenreningen kunde arrangeras i tätt bebodda områden

1) Tätt bebott område, där i huvudsak alla är anslutna till en gemensam hushållsvattensledning

Avloppsvattnet behandlas i mån av möjlighet centralt, men det är också möjligt med enskild rening för
skilda tomter. För att minimera olägenheter som påverkar boendetrivseln rekommenderas att
avloppsvattnet från toaletterna uppsamlas i en sluten tank och att grått avloppsvatten renas genom
markbehandling (markbädd eller infiltrering). Om det är fråga om ett ettrörssystem, rening i markbädd
med, vid behov, effektiverad fosforrening rekommenderas. Minireningsverk används enbart i enstaka
fall, varvid anordningen av utsläpp bör planeras helhetsmässigt med beaktande av dikenas
funktionalitet för det nya användningsändamålet. Ingående planering och val av system står i
nyckelställning för att inte trivseln i bostadsområdet ska minska till följd av den effektiverade reningen
av avloppsvattnet.

2) Tätt bebott område, där i huvudsak alla fastigheter har en egen brunn för hushållsvatten
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Avloppsvattnet behandlas i mån av möjlighet centralt, men det är också möjligt med enskild rening för
olika tomter så länge planeringen sköts noggrant. Infiltration bör undvikas som reningssystem.
Avloppsvattnet från toaletterna uppsamlas i en sluten tank och grått avloppsvatten renas i markbädd.
Vid användning av minireningsverk för grått avloppsvatten bör uppmärksamhet fästas vid systemets
funktionssäkerhet och utsläppsanordningens funktionalitet. Utloppen planeras helhetsmässigt, inte
bara tomtvist.

I praktiken innebär minimirekommendationerna att fastigheter på tätbebyggda områden i första hand
kan välja mellan följande vattenreningssystem:

Typ av avloppsvatten Reningsprincip Principens tillämpning

Behandling av
avloppsvatten och
avfall från toalett

Torrtoalett Toalettavfall komposteras i en tät konstruktion
så att det inte uppstår olägenheter från själva
toalettavfall eller behandling av det.

Vattenklosett Avloppsvatten från toalett uppsamlas i sluten tank:
Tömning efter behov
Markbehandling:
Möjligt på områden utan hushållsvattenbrunnar

Snålspolande toalett Avloppsvatten från toalett uppsamlas i sluten tank:
Tömningsbehovet minimeras.
Markbehandling:
Möjligt på områden utan hushållsvattenbrunnar

Behandling av grått
avloppsvatten

Biologisk rening, extra
uppmärksamhet skall
fästas vid ledning av
det behandlade
avloppsvattnet:
utloppen planeras
helhetsmässigt, inte
bara tomtvist

Olika typer av markbäddar
Infiltreringsanläggning:
Möjligt på områden utan hushållsvattenbrunnar, samt
där var jordmånen lämpar sig för infiltration
Minireningsverk för gråvatten i fast stadigvarande
bosättning i enstaka fall
Extra uppmärksamhet fästas vid systemets
funktionssäkerhet

Allt avloppsvatten
(svart och grått)
behandlas tillsammans

Biologisk-kemisk
markbehandling är
möjligt på områden
utan
hushållsvattenbrunnar.
Extra uppmärksamhet
skall fästas vid ledning
av det behandlade
avloppsvattnet:
utloppen planeras
helhetsmässigt, inte
bara tomtvist

Allt avloppsvatten uppsamlas i sluten tank
Avledning av avloppsvatten för rening utanför
området
Behandling i markbädd med effektiverad fosforrening:
Möjligt på områden utan hushållsvattenbrunnar
Laitepuhdistamo vain yksittäistapauksissa
Möjligt på områden utan hushållsvattenbrunnar
Utsläppspunktens funktionalitet för det nya
användningsändamålet skall beaktas
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Skydds - och försiktighetsavstånd gällande alla specialområden och delvis även områden med normal
kravnivå

Vid planering av reningssystem och då lov beviljas är det viktigt att säkerställa att det har lämnats ett
tillräckligt stort avstånd till känsliga objekt inom det område avloppsvattnet kan påverka, ifall det uppstår
en specialsituation. Det här rör alla specialområden, och delvis också områden som faller under de normala
kraven. I den här anvisningen avses med försiktighetsområdet det avstånd från ett känsligt objekt, inom
vilket det bör fästas särskilt stor vikt vid anordningen av avloppsvattenreningen och utloppet. Med
minimiskyddszon avses det område, där rening, utsläpp och förvaring av avloppsvatten helt bör undvikas.
Vid placering av olika konstruktioner för avloppsvattenhanteringen inom skyddszonen, bör särskild
uppmärksamhet fästas vid deras alarmsystem, tömning och övervakning.

I det följande ges projektets rekommenderade skyddsavstånd och försiktighetsområden i meter:

Svart avloppsvatten Grått avloppsvatten Utsläppspunkt,
försiktighetsområde

Minimi-
skyddszon

Försiktighets-
området

Minimi-
skyddszon

Försiktighets-
området

Svart
vatten

Gråvatten

Hushållsvattenbrunn 30 100 20 50 100 50

Vattendrag 50 100 15 50 100 15

Andra möjliga
objekt som kan
störas, såsom
byggnader,
gränser,

5 20 5 10 5 5
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Numero:
________/__/__

TIEDON KERÄYS

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 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?
Sauna Suihku
Muu, mikä? Käytetään fosfaatittomia pesuaineita
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 kerääjä: nimi Tiedon kerääjä: asema

Kiinteistökäynnin päivämäärä Tiedon antaja: nimi ja asema

Kerääjän allekirjoitus

Kiinteistörekisteritunnus Jätevesijärjestelmän sijainti, koordinaatisto/projektio
YKJ KKJ2 EUREF

Katuosoite P

Postinumero- ja toimipaikka I

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2010

1(4)
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KIINTEISTÖN TIEDOT, jatkuu…

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?

JÄTEVEDEN PÄÄSTÖ
Oja Maaperä**
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

**Täytä myös kohta yksinkertainen maaperäkäsittely.
JÄTEVEDEN KÄSITTELY

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:

SAOSTUSSÄILIÖ Kaikki Musta Harmaa

Rakennusvuosi: Osioita: ___ kpl
Tilavuus yhteensä: ___ m3 Nykyinen tyhjennysväli: ____ krt/vuosi

Tyhjentäjä:
Materiaali

Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa

T-haarat Pohja
Tarkistukset  5 vuoden välein

2(4)
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SAOSTUSSÄILIÖ Kaikki Musta Harmaa

Rakennusvuosi: Osioita: ___ kpl
Tilavuus yhteensä: ___ m3 Nykyinen tyhjennysväli: ____ krt/vuosi

Tyhjentäjä:
Materiaali

Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa

T-haarat Pohja
Tarkistukset  5 vuoden välein

UMPISÄILIÖ
WC-vedet Virtsa
Tiskikoneen vedet Kaikki jätevedet
Harmaat vedet Muuta, mitä?
Materiaali

Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa

Tilavuus: _________ m3 Täyttymishälytin
Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi Tyhjentäjä:
Tarkistukset  5 vuoden välein

YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY
Kivipesä tai imeytys kaivo (alleviivaa)
Tilavuus: _____ m3

Imeytysputki
Pituus: ___m

Kasvillisuussaareke
Pinta-ala: _____m2

Muu, mikä?

Saostussäiliö

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

3(4)
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MAAHANIMEYTTÄMÖ
Saostussäiliö Kentän pinta-ala: _______ m2

Imeytysputket: _____ kpl Tuuletusputket: ______ kpl
Maaperä imeytyksen kohdalla

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?

LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA

Kuvien käyttöoikeus
Saa käyttää verkkosivuilla ja neuvontatarkoituksiin (jos ihmisiä mukana)
Saa käyttää vain yhdistyksen sisäisesti

4(4)
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
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2010 1/4

Nummer:
________/__/__

INSAMLING AV UPPGIFTER

FASTIGHETS UPPGIFTER

FASTIGHETENS LOV, lovnummer FASTIGHETENS LÄGE

RAVA Grundvattenområde I II III
TESU Strandområde, avstånd till stranden _________ m
YS Tätbebyggt område
VL Område potentiellt för vattenandelslag
Annat, vad? Annat, vad?

FASTIGHETENS ANVÄNDNING
Fastbosättning Fritidsboende, används ________dygn/mån
Sommarboende, används________mån/år Skild bastu Små vattenmängder*
Utedass Annan byggnad, vad? Användning:

Lägenhetsareal i bostadshuset ___________m2 (uppmätt/uppskattad) Invånare, _____ st

VATTENANSKAFFNING
Vattenledning Kommunal Vattenandelslagets
Borrbrunn Ringbrunn
Sjö Annat
Gemensam brunn Bär in vatten

Vattenmätare används Uppskattad vattenanvändning: _________ pers/dygn (m3/år)
Avståndfrån hushållsvattenbrunn till det nuvarande behandlingssystemet:  ____ m

UTRUSTNING
WC DT:
Diskmaskin Komposterande Separerande
Tvättmaskin Annat, vad?
Bastu Dusch
Annat, vad? Använder fosfatfria tvättmedel
Förändringar i utrustning förväntas ske inom 5 år

Insamlare: namn Insamlare: befattning

Datum för fastighetsbesök Uppgiftslämnare: namn och befattning

Insamlarens underskrift

Fastighetsregisternummer Avloppssystemets läge, koordinater/projektion
YKJ KKJ2 EUREF

Gatuadress P

Postnummer och -anstalt I

*Fyll i även enkel markbehandling. I frågan om större vattenmängder, fyll i även en skild blankett.
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2010 2/4

Nummer:
________/__/__

FASTIGHETSUPPGIFTER fortsätter…

AVLOPPSRÖRSYSTEM
1-rörssystem 2-rörssystem
Separering av WC-vatten möjligt Ja Nej Vet ej
Avskiljning av urin, vart? Avskiljning av avföring, vart?

Vakuumtoalett, leds vart? Annat

UTSLÄPP
Dike Marken**
Täckdike Vattendrag
Annat, vad? Vet ej

Avstånd från utlopp till vattendrag ______ m
Utlopp på grannens tomt
Servitut

Provtagning av det obehandlade
avloppsvattnet möjligt

Provtagning av det behandlade avloppsvattnet
möjligt

Skild provtagningsbrunn Provtagning inte möjligt
**Fyll i även enkel markbehandling.
BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

AVLOPPSSYSTEMETS UPPGIFTER
Byggnadsår: Förändringar:
Planerare:
Montör:

Ansvarig arbetsledare:
Granskad i byggnadsskedet, vem?

Plan/utredning Bruks- och underhållsanvisningar
Bruksdagbok och kvitton
Underhållsavtal, företag:

WC-vatten Gråvatten
Dimensioneringens invånarantal Dimensioneringens vattenmängd
Reningsresultatet undersökts År:

SEDIMENTERINGSBRUNN Allt Svart Grått

Byggnadsår: Delar: ___ st
Volym: ___ m3 Nuvarande tömningsintervall: ____ ggr/år

Tömmare:
Material

Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej

T-stycken Botten
Granskning med 5 års mellanrum
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2010 3/4

Nummer:
________/__/__

SLUTEN TANK
WC-vatten Urin
Diskmaskinens vatten Allt avloppsvatten
Gråvatten Annat, vad?
Material

Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej

Volym: _________ m3 Överfyllnadsalarm
Nuvarande tömningsintervall ________ ggr/år Tömmare:
Granskingar med 5 års mellanrum

SEDIMENTERINGSBRUNN Allt Svart Grått

Byggnadsår: Delar: ___ st
Volym: ___ m3 Nuvarande tömningsintervall: ____ ggr/år

Tömmare:
Material

Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej

T-stycken Botten
Granskning med 5 års mellanrum

ENKEL MARKBEHANDLING
Stenöga eller infitreringsbrunn (strecka under)
Volym: _____ m3

Infiltreringsrör
Längd: ___m

Vegetationszon
aral: _____m2

Annat, vad?

Sedimenteringsbrunn

MINIRENINGSVERK
Tillverkare Modell

Process Aktivslam Biofilter Biorotor
Funktion Kontinuerlig Sats

Tömningsintervall för (överskotts)slammet: ________ ggr/(år/mån)
Vad görs med slammet:
Granskningar med 10 års mellanrum, nästa granskning år ____
Kontroll av den biologiska processen: ___________ggr/(år/mån/vecka)
Kontroll av den kemiska processen: ___________ggr/(år/mån/vecka)
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2010 4/4

Nummer:
________/__/__

TILLÄGGSINFORMATION/ANTECKNINGAR

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Sedimenteringsbrunn Fältets areal: _______ m2

Infiltreringsrör: _____ st Luftningsrör: ______ st
Jordmån på infiltreringsområde

Berg Sand
Lera Torv
Annat, vad?
Jordmånens lämplighets undersökt  __.__.____ (datum)
Metod:
Effektiverad infiltration med hjälp av spridnings- och tillväxtunderlag, märke/modell:

Grundvattnets högsta nivå:  ___ m under markytan
Undersökt __.__.____, mätningsmetod:

MARKBÄDD
Sedimenteringsbrunn Fältets areal: _______ m2

Infiltreringsrör: _____ st Luftningsrör: ______ st
Uppsamlingsbrunnen Isolering från marken:

Filtermaterialets lämplighet undersökt  __.__.____ (datum)
Metod:
Effektiverad infiltration med hjälp av spridnings- och tillväxtunderlag, märke/modell:
Effektiverad fosforrening (i bruk/installerad)
Förfällning Efterfällning
Inbyggd i bädden Annat, vad?

Rätt till att använda foton
Foton får användas på nätsidor och i rådgivningsändamål (om människor med i bilden)
Foton får användas endast inom föreningen
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Menett elytapaohjeet tyyppitapauksille

OHJEET TYYPPITAPAUKSILLE

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Selitys ja sisällysluettelo

Ohjeet tyyppitapauksille on laadittu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa 2009–2010
menettelytapaohjeiksi muutamille tyypillisille tapauksille, joita esiintyi kartoitus- ja neuvontakäyntien
yhteydessä. Ohjeet koostuvat lähtötilanteen kuvauksesta, johtopäätöksestä selityksineen,
etenemisohjeesta, lisäohjeesta sekä ohjeen soveltamisesta erityisalueilla, ks. alla oleva kuva:

SISÄLLYSLUETTELO:

1 A. Saunamökki
B. Kesämökki, kantovesi
C. Kesämökki, kesävesijohto

2. A. Kesämökki, vesijohto
B. Omakotitalo, vanha kaksivesijärjestelmä maahanimeytyksellä
C. Omakotitalo, vanha kaksivesijärjestelmä saostuskaivolla
D. Omakotitalo, kaksivesijärjestelmä vanhalla, epäselvällä maaperäkäsittelyllä
E. Omakotitalo, vanha kaksivesijärjestelmä harmaavesisuotimella

2 A. Omakotitalo, yksivesijärjestelmä. Maaperäkäsittely
B. Omakotitalo, umpisäiliö
C. Omakotitalo, saostuskaivot
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010-2011

Förklaring och innehållsförteckning

Anvisningar för typfall är gjorda av Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2009-2010 som anvisningar för
förfarandet i några typiska fall som förekom i samband med projektets kartläggnings- och
rådgivningsbesök. Anvisningarna består av beskrivninga av utgångsläget, av bedömningen med förklaringar,
av anvisningen om tillvägagångssättet, av tilläggsanvisningar samt av rekommendation om hur man
tillämpar anvisningen på specialområden, se bilden nedan:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1 A. Bastustuga
B. Sommarstuga, bärvatten
C. Sommarstuga, vattenledning för sommarbruk

2. A. Sommarstuga, vattenledning
B. Egnahemshus, tvårörssystem med infiltrationsanläggning
C. Egnahemshus, tvårörssystem med sedimenteringsbrunn
D. Egnahemshus, tvårörssystem med gammal oklar markbehandling
E. Egnahemshus, gammalt tvårörssystem med gråvattenfiltrering

2 A. Egnahemshus, ettrörssystem, markbehandling
B. Egnahemshus, sluten tank
C. Egnahemshus, sedimenteringsbrunnar
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 1 A

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Saunamökki

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Kannetaan järvestä ämpärillä tarpeen mukaan, juomavesi tuodaan mökille tullessa.
Vettä käytetään lähinnä saunoessa tapahtuvaan pesuun.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: mustia jätevesiä ei synny. Käytössä on ulkokäymälä josta ei pääse
nesteitä ympäristöön.
Harmaa jätevesi: jätevettä syntyy saunamökissä peseydyttäessä. Jätevesimäärät ovat
muutamia kymmeniä litroja vuorokaudessa.

Jäteveden käsittely: Harmaa jätevesi johdetaan ns. kivipesään, joka sijaitsee saunan vierellä. Kivipesässä on
n. 0,5 m3 soraa, josta jätevesi imeytyy hiekkaiseen maaperään.

Tyyppitapauksen jätevesimäärät ovat vähäisiä (YSL 86/2000) eikä niillä ole talousjätevesiase-
tuksen (542/2003) mukaista puhdistustarvetta. Vähäisiäkään vesimääriä ei kuitenkaan saa
johtaa suoraan järveen, vaan ne on imeytettävä maahan niin, että ne eivät joudu tulva- tai
pintavesien mukana vesistöön. Toimivia menetelmiä ovat esimerkiksi imeytyskuoppa, -
kaivo, kivipesä tai erilaiset suodatinlaitteet.

Kiinteistön jätevesistä on kuitenkin tehtävä selvitys asetuksen 542/2003 mukaisesti. Selvityk-
sestä tulee käydä ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön
sekä johtopäätös siitä, koskeeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen
vaatimukset kiinteistöllä. Selvityksen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuo-

Mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä tai
laatu muuttuu merkittävästi, voi kohde joutua talo-
usjätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksen piiriin.
Tällaisia muutoksia voivat aiheuttaa esimerkiksi
asumiseen verrattava lisärakentaminen tai pesu- tai
tiskikoneen, sähkökäyttöinen lämminvesivaraajan,
suihkun, vesikäymälän tai muu vastaavan käyttöö-
notto.

Tällöin jätevesijärjestelmä tulee rakentaa kuormi-
tusta vastaavaksi. Ennen muutostöiden aloittamista
tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan
lupatarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestelmän mu-
utostöiden laajuuden selvittämiseksi.

Jos jätevesien käsittelyjärjestelmä vet-
tyy, tulvii tai haisee, on järjestelmän
riittävyys jätevesimäärälle selvitettävä.
Parhaassa tapauksessa riittää, että ki-
vipesä kunnostetaan poistamalla elo-
peräinen aines ja laajentamalla imey-
tysalaa, jolloin kunnostamiseen ei tar-
vita lupaa. Suurempien muutostöiden
osalta tulee olla yhteydessä kunnan
rakennusvalvontaan.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 1 A

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Bastustuga, inburet vatten
Enkel markbehandling

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vatten bärs vid behov in i hinkar från sjön. Dricksvatten hämtas till stugan i dunk eller
flaska. Vatten används främst för tvätt i bastun.

Avloppsvatten som upp-
kommer:

Svartvatten: svart avloppsvatten uppstår ej. Ett utedass varifrån inga vätskor kommer
ut i miljön ut används.
Gråvatten: avloppsvatten uppstår vid tvättning i bastun. Avloppsvattenmängderna är
några tiotals liter per dygn.

Avloppsvattenbehandling: Gråvattnet leds till ett sk. stenöga som finns intill bastun. I stenögat finns ca 0,5 m3

grus genom vilket avloppsvattnet infiltreras i marken.

Typfallets avloppsvattenmängder är små (MSL 86/2000) och behöver inte renas enligt hus-
hållsavloppsvattenförordningen (542/2003). Inte heller små vattenmängder får släppas di-
rekt i sjön utan skall infiltreras i marken så att de inte hamnar i vattendraget via ytvatten el-
ler vid översvämning. Exempel på fungerande system är infiltrationsgrop, -brunn, stenöga
eller olika sorters filteranläggningar.

En utredning över fastighetens avloppssystem skall ändå göras i enlighet med förordningen
542/2003. Från utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalitet och inverkan på
miljön samt en slutsats huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kra-
ven i förordningen uppfylls på fastigheten. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i
fri form. Den skall förvaras på fastigheten och uppvisas till myndigheterna vid behov.

Om avloppsvattenmängden eller -kvaliteten på fas-
tigheten ändrar markant kan fastigheten komma att
beröras av avloppsvattenförordningens reningskrav.
Detta kan orsakas av förändringar som t.ex. tillbygg-
nad av bostadshuset eller om disk- eller tvättmaskin,
eldriven värmeberedare eller vattentoalett tas i an-
vändning.

I detta fall måste avloppsvattenbehandlingssyste-
met byggas så att det motsvarar belastningen. Innan
arbetet med att förnya systemet påbörjas skall
byggnadsinspektionen kontaktas för att klargöra
behovet av lov samt för att utreda i vilken utsträck-
ning avloppssystemet skall förnyas.

Om avloppssystemet läcker, över-
svämmas eller luktar bör systemets
tillräcklighet utredas. I bästa fall räcker
det att stenögat repareras genom att
organiskt material tas bort, samt att
infiltreringsytan och -volymen utökas.
Till dessa åtgärder behövs inget lov.
Vid större förbättringsåtgärder skall
kommunens byggnadstillsyn kontak-
tas.
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 1 B

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Kesämökki, kantovesi

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Kannetaan kaivosta ämpärillä tarpeen mukaan, juomavesi tuodaan mökille tullessa.
Vettä käytetään saunassa pesuvetenä ja tiskin huuhtelemisessa sekä osittain juomave-
tenä.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: mustia jätevesiä ei synny. Käytössä on ulkokäymälä josta ei pääse
nesteitä ympäristöön.
Harmaa jätevesi: jätevettä syntyy peseydyttäessä saunassa ja tiskejä huuhdellessa.
Tiskatessa käytetään biologisesti hajoavia, fosforittomia pesuaineita. Jätevesimäärät
ovat muutamia kymmeniä litroja vuorokaudessa.

Jäteveden käsittely: Harmaa jätevesi johdetaan saunasta imeytyskaivoon, joka sijaitsee saunan vierellä.
Imeytyskaivossa on n. 1 m3 soraa. Tiskivedet heitetään metsän reunaan kasvillisuuden
joukkoon.

Tyyppitapauksen jätevesimäärät ovat vähäisiä (YSL 86/2000) eikä niillä ole talousjätevesiase-
tuksen (542/2003) mukaista puhdistustarvetta. Vähäisiäkään vesimääriä ei kuitenkaan saa
johtaa suoraan järveen, vaan ne on imeytettävä maahan niin, että ne eivät joudu tulva- tai
pintavesien mukana vesistöön. Toimivia menetelmiä ovat esimerkiksi imeytyskuoppa, -
kaivo, kivipesä tai erilaiset suodatinlaitteet.

Kiinteistön jätevesistä on kuitenkin tehtävä selvitys asetuksen 542/2003 mukaisesti. Selvityk-
sestä tulee käydä ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön se-
kä johtopäätös siitä, koskeeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen
vaatimukset kiinteistöllä. Selvityksen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoi-
sesti ja se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle.

Mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä tai
laatu muuttuu merkittävästi, voi kohde joutua talo-
usjätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksen piiriin.
Tällaisia muutoksia voivat aiheuttaa esimerkiksi
asumiseen verrattava lisärakentaminen tai pesu- tai
tiskikoneen, sähkökäyttöinen lämminvesivaraajan,
suihkun, vesikäymälän tai muu vastaavan käyttöön-
otto.

Tällöin jätevesijärjestelmä tulee rakentaa kuormi-
tusta vastaavaksi. Ennen muutostöiden aloittamista
tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan
lupatarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestelmän
muutostöiden laajuuden selvittämiseksi.

Jos jätevesien käsittelyjärjestelmä vet-
tyy, tulvii tai haisee, on järjestelmän
riittävyys jätevesimäärälle selvitettävä.
Parhaassa tapauksessa riittää, että ki-
vipesä kunnostetaan poistamalla elo-
peräinen aines ja laajentamalla imey-
tysalaa, jolloin kunnostamiseen ei tar-
vita lupaa. Suurempien muutostöiden
osalta tulee olla yhteydessä kunnan
rakennusvalvontaan.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 1 B

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Sommarstuga, bärvatten

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vatten bärs in med ämbar från brunnen vid behov, dricksvatten hämtas till stugan.
Vatten används som tvättvatten i bastun och vid sköljning av disk samt delvis som
dricksvatten.

Avloppsvatten som
uppkommer:

Svartvatten: svart avloppsvatten uppstår ej. Ett utedass varifrån inga vätskor kommer
ut i miljön används.
Gråvatten: avloppsvatten uppstår vid tvättning i bastun samt vid sköljning av disk. Vid
diskning används biologiskt nedbrytbara, fosfatfria diskmedel. Avloppsvattenmängder-
na är några tiotals liter per dygn.

Avloppsvattenbehan-
dling:

Gråvattnet leds till en infiltrationsbrunn intill bastun. I infiltrationsbrunnen finns ca. 1
m3 grus. Diskvattnet slängs i skogen bland växtligheten.

Typfallets avloppsvattenmängder är små (MSL 86/2000) och har inget reningsbehov enligt
hushållsavloppsvattenförordningen (Srf 542/2003). Inte heller små vattenmängder får släppas
direkt i sjön utan skall infiltreras i marken så att de inte hamnar i vattendraget via ytvatten el-
ler vid översvämning. Exempel på fungerande system är infiltrationsgrop, -brunn, stenöga
eller olika sorters filteranläggningar.

En utredning över fastighetens avlopp skall ändå göras i enlighet med förordningen 542/2003.
Från utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalitet och inverkan på miljön samt
en slutsats huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kraven i förord-
ningen uppfylls på fastigheten. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form.
Den skall förvaras på fastigheten och uppvisas till myndigheterna vid behov.

Om avloppsvattenmängden eller -kvaliteten på fas-
tigheten ändrar markant kan fastigheten komma att
beröras av avloppsvattenförordningens reningskrav.
Detta kan orsakas av förändringar som t.ex. tillbygg-
nad av bostadshuset eller om disk- eller tvättmaskin,
eldriven värmeberedare eller vattentoalett tas i an-
vändning

I detta fall måste avloppsvattenbehandlingssyste-
met byggas så att det motsvarar belastningen. Före
arbetet att förnya systemet påbörjas skall byggnads-
inspektionen kontaktas för att klargöra behovet av
lov samt för att utreda i vilken utsträckning avlopps-
systemet skall förnyas.

Om avloppssystemet läcker, över-
svämmas eller luktar bör systemets
tillräcklighet utredas. I bästa fall räcker
det att stenögat repareras genom att
organiskt material tas bort samt att
infiltreringsytan utökas. Till dessa åt-
gärder behövs inte lov. Vid större för-
bättringsåtgärder skall kommunens
byggnadstillsyn kontaktas.
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 1 C

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Kesämökki, kesävesijohto

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan kaivosta mökin sisällä sijaitsevaan hanaan. Vesijohto suljetaan talveksi. Vettä
käytetään saunassa pesuvetenä ja tiskin huuhtelemisessa sekä osittain juomavetenä.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: mustia jätevesiä ei synny. Käytössä on ulkokäymälä josta ei pääse
nesteitä ympäristöön.
Harmaa jätevesi: jätevettä syntyy peseydyttäessä saunassa ja tiskejä huuhdellessa.
Tiskatessa käytetään biohajoavia, fosforittomia pesuaineita. Jätevesimäärät ovat muu-
tamia kymmeniä litroja vuorokaudessa.

Jäteveden käsittely: Harmaa jätevesi johdetaan mökistä saostuskaivon kautta imeytyskaivoon, joka sijaitsee
saunan vierellä. Saostuskaivon tilavuus on vajaa 1 m3 ja imeytyskaivossa on n. 1 m3
soraa.

Tyyppitapauksen jätevesimäärät ovat vähäisiä (YSL 86/2000) eikä niillä ole talousjätevesiase-
tuksen (542/2003) mukaista puhdistustarvetta. Vähäisiäkään vesimääriä ei kuitenkaan saa
johtaa suoraan järveen, vaan ne on imeytettävä maahan niin, että ne eivät joudu tulva- tai
pintavesien mukana vesistöön. Toimivia menetelmiä ovat esimerkiksi imeytyskuoppa, -
kaivo, kivipesä tai erilaiset suodatinlaitteet. Tiskivesille on hyvä olla saostuskaivo, jonne ras-
vat ja kiintoaines jäävät ja josta ne on helppo puhdistaa.

Kiinteistön jätevesistä on kuitenkin tehtävä selvitys asetuksen 542/2003 mukaisesti. Selvityk-
sestä tulee käydä ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön se-
kä johtopäätös siitä, koskeeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen
vaatimukset kiinteistöllä. Selvityksen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoi-
sesti ja se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle.

Mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä tai
laatu muuttuu merkittävästi, voi kohde joutua talo-
usjätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksen piiriin.
Tällaisia muutoksia voivat aiheuttaa esimerkiksi
asumiseen verrattava lisärakentaminen tai pesu- tai
tiskikoneen, sähkökäyttöinen lämminvesivaraajan,
suihkun, vesikäymälän tai muu vastaavan käyttöön-
otto.

Tällöin jätevesijärjestelmä tulee rakentaa kuormi-
tusta vastaavaksi. Ennen muutostöiden aloittamista
tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan
lupatarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestelmän
muutostöiden laajuuden selvittämiseksi.

Jos jätevesien käsittelyjärjestelmä vet-
tyy, tulvii tai haisee, on järjestelmän
riittävyys jätevesimäärälle selvitettävä.
Parhaassa tapauksessa riittää, että ki-
vipesä kunnostetaan poistamalla elo-
peräinen aines ja laajentamalla imey-
tysalaa, jolloin kunnostamiseen ei tar-
vita lupaa. Suurempien muutostöiden
osalta tulee olla yhteydessä kunnan
rakennusvalvontaan.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 1 C

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Sommarstuga, vattenledning för sommar-
bruk.
Enkel markbehandling

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vatten leds från brunnen in i stugan till en kran. Vattnet stängs av till vintern. Vatten
används som tvättvatten i bastun och vid sköljning av disk samt delvis som dricksvat-
ten.

Avloppsvatten som upp-
kommer:

Svartvatten: svart avloppsvatten uppstår ej. Ett utedass varifrån inga vätskor kommer
ut i miljön används.
Gråvatten: avloppsvatten uppstår vid tvättning i bastun samt vid sköljning av disk. Vid
disken används biologiskt nedbrytbara, fosfatfria diskmedel. Avloppsvattenmängder-
na är några tiotals liter per dygn.

Avloppsvattenbehandling: Gråvattnet leds från stugan via en slamavskiljare till en infiltrationsbrunn som finns
intill bastun. Slamavskiljarens volym är knappt 1 m3 och i infiltrationsbrunnen finns ca
1 m3 grus.

Typfallets avloppsvattenmängder är små (MSL 86/2000) och har inget reningsbehov enligt
hushållsavloppsvattenförordningen (542/2003). Inte heller små vattenmängder får släppas di-
rekt i sjön utan skall infiltreras i marken så att de inte hamnar i vattendraget via ytvatten eller
vid översvämning. Exempel på fungerande system är infiltrationsgrop, -brunn, stenöga eller
olika sorters filteranläggningar. Det är bra att ha en slamavskiljare för diskvattnet där fetter
och fast substans samlas upp och lätt kan avlägsnas.

En utredning över fastighetens avlopp skall ändå göras i enlighet med förordning 542/2003.
Ur utredningen skall framgå avloppsvattnets mängd, kvalitet och inverkan på miljön, en slut-
sats huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kraven i förordningen
uppfylls på fastigheten. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form. Den skall
förvaras på fastigheten och uppvisas till myndigheterna vid behov

Om avloppsvattenmängden eller -kvaliteten på fastig-
heten ändrar markant kan fastigheten komma att be-
röras av avloppsvattenförordningens reningskrav. Det-
ta kan orsakas av förändringar som t.ex. tillbyggnad av
bostadshuset eller om disk- eller tvättmaskin, eldriven
värmeberedare eller vattentoalett tas i användning.

I detta fall måste avloppsvattenbehandlingssystemet
byggas så att det motsvarar belastningen. Innan arbe-
tet att förnya systemet påbörjas skall byggnadsinspek-
tionen kontaktas för att klargöra behovet av lov samt
för att utreda i vilken utsträckning avloppssystemet
skall förnyas.

Om avloppssystemet läcker, över-
svämmas eller luktar bör systemets
tillräcklighet utredas. I bästa fall
räcker det att stenögat repareras
genom att organiskt material tas
bort samt att infiltreringsytan ut-
ökas. Till dessa åtgärder behövs inte
lov. Vid större förbättringsåtgärder
skall kommunens byggnadstillsyn
kontaktas.
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 2 A

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Kesämökki, vesijohto

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan porakaivosta (tai vesijohtoverkostosta) käyttöön. Vettä käytetään juomave-
tenä, peseydyttäessä sekä tiski- ja pesukoneessa. Pesuvesiä syntyy alle 100 litraa henki-
löltä vuorokaudessa. Mökkiä käytetään kesäviikonloppuisin sekä kesällä myös pidempiä
ajanjaksoja, kuitenkin korkeintaan 3 viikkoa kerralla. Käyttäjiä on kerrallaan 1-5 kpl.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: käymäläjätevesiä ei synny; käytössä on kuivakäymälä, josta ei pääse
nesteitä ympäristöön.
Harmaa jätevesi: jätevettä syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa sekä tiski- ja
pyykinpesukoneista, joissa käytetään biohajoavia, fosforittomia pesuaineita. Harmaata
jätevettä syntyy vaihtelevasti 100–500 l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Harmaat vedet johdetaan imeytyskenttään kaksiosaisen saostussäiliön (2 m3) kautta.
Saostussäiliössä on T-haarat, ja pohja on tiivis. Imeytyskentässä (pinta-ala n. 20 m2) on
tuuletusputket (2 kpl). Maaperä on hiekkaa ja pohjaveden pintaan on maanpinnasta n.
2 m.

Tyyppitapauksen jätevesimäärät ovat suurempia kuin vähäisiä (YSL 86/2000), jolloin ne kuuluvat
talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuksen piiriin. Käsittelyvaatimus on annet-
tu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei ole määräyksiä. Imeytyskenttä oikein
mitoitettuna pystyy selvitysten mukaan puhdistamaan harmaan jäteveden määräysten mukai-
sesti. Nykyinen käsittelyjärjestelmä on siis riittävä.

Kiinteistön jätevesistä on tehtävä selvitys asetuksen 542/2003 mukaisesti. Selvityksestä tulee
käydä ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön sekä johtopäätös
siitä, koskeeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen vaatimukset kiinteis-
töllä. Selvityksen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja se säilytetään
kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle. Lisäksi kiinteistöllä on oltava järjestelmän
käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käyttöpäiväkirja.

Mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä tai laatu
muuttuu merkittävästi, voidaan järjestelmää joutua
tehostamaan. Tällaisia muutoksia voivat aiheuttaa
esimerkiksi jätevesimäärien kasvu käytön tai asukas-
määrän lisääntyessä, tai jos järjestelmään johdetaan
esimerkiksi käymäläjätevesiä. Ennen muutostöiden
aloittamista tulee olla yhteydessä kunnan rakennusval-
vontaan lupatarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestel-
män muutostöiden laajuuden selvittämiseksi.

Jos imeytyskenttä vettyy, tulvii tai haisee,
on järjestelmän riittävyys jätevesimääräl-
le selvitettävä. Parhaassa tapauksessa
riittää, että imeytysputket huuhdellaan
huolellisesti ja tarkastetaan saostussäili-
öiden kunto, jolloin kunnostamiseen ei
tarvita lupaa. Suurempien muutostöiden
osalta tulee olla yhteydessä kunnan
rakennusvalvontaan.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2 A

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Sommarstuga, vattenledning
Infiltrationsanläggning

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vatten leds från en borrbrunn (eller ett vattenledningsnät) till stugan. Vattnet an-
vänds som dricksvatten, vid tvättning samt i disk- och tvättmaskin. Det uppstår
mindre än 100 liter tvättvatten per person och dygn. Stugan används under somma-
ren, på veckoslut samt även längre perioder, dock högst 3 veckor i taget. Användarna
är 1-5 st åt gången.

Avloppsvatten som upp-
kommer:

Svartvatten: svart avloppsvatten uppstår ej. Ett utedass varifrån inga vätskor kommer
ut i miljön används.
Gråvatten: avloppsvatten uppstår vid tvättning i bastun och duschen samt i disk- och
tvättmaskinen. I dessa används biologiskt nedbrytbara, fosfatfria tvättmedel. Gråvat-
tenmängden varierar från 100-500 l/dygn.

Avloppsvattenbehandling: Gråvattnet leds till en infiltrationsanläggning via en tvådelad sedimenterings-
brunn(2m3). I sedimenteringsbrunnen finns T-stycken och bottnet är tätt. I infiltra-
tionsanläggningen (areal ca 20 m2) finns luftningsrör (2 st). Jordmånen är sand och
avståndet från markytan till grundvattennivån är ca 2 m.

Typfallets avloppsvattenmängder är större än små mängder (MSL 86/2000), varav de innefattas
av hushållsavloppsvattenförordningens (Srf 542/2003) reningskrav.  Reningsskravet är angivet i
procent utgående från den uppskattade belastningen. På behandlingssystemet finns inga krav.
En rätt dimensionerad infiltrationsanläggning klarar enligt utredningar av att uppnå reningskra-
ven. Det befintliga systemet är alltså tillräckligt.

En utredning över fastighetens avlopp skall göras i enlighet med förordningen 542/2003. Från
utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalitet och inverkan på miljön, en slutsats
huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kraven i förordningen uppfylls på
fastigheten. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form. Den skall förvaras på
fastigheten och uppvisas till myndigheterna vid behov.

Om avloppsvattenmängden eller -kvaliteten på fas-
tigheten ändrar markant kan avloppsvattenbehand-
lingssystemet behöva effektiveras. Detta kan orsa-
kas av förändringar som t.ex. en ökning av avlopps-
vattenmängden p.g.a. en ökning i vattenanvänd-
ningen eller invånarantalet, eller om vattentoalett
installeras. Innan arbetet att förnya systemet påbör-
jas skall byggnadsinspektionen kontaktas för att
klargöra behovet  av  lov  samt för  att  utreda i  vilken
utsträckning avloppssystemet skall förnyas.

Om avloppssystemet läcker, översväm-
mas eller luktar bör systemets tillräcklig-
het utredas. I bästa fall räcker det att
infiltreringsrören sköljs noggrant och
sedimenteringsbrunnens skick kontrolle-
ras, vars reparation inte kräver lov. Vid
större saneringsarbeten bör kommunens
byggnadsinspektion kontaktas.
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 2 B

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Omakotitalo, vanha kaksivesijärjestelmä
maahanimeytyksellä

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä
käytetään juomavetenä, peseydyttäessä, tiski- ja pesukoneessa sekä WC:n huuhteluun.
Kiinteistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin 120
litraa/as./vrk. Asukkaita 4 hlö.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: muodostuu WC:n huuhtelusta, n. 10-30 l/hlö/vrk.
Harmaa jätevesi: syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa, tiski- ja pyykinpesuko-
neista, sekä pieniä määriä ruuanlaitossa puhtaanapidossa. Harmaata jätevettä syntyy n.
300-500 l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Mustat jätevedet: johdetaan erillisviemäröinnin kautta umpisäiliöön.
Harmaat vedet: johdetaan kaksiosaisen saostussäiliön (2 m3) kautta imeytyskenttään.
Saostussäiliössä on T-haarat ja pohja on tiivis. Imeytyskentässä (pinta-ala n. 30 m2) on
tuuletusputket (2 kpl). Maaperä hiekkaa ja pohjaveden pintaan on maanpinnasta n. 2
m. Imeytyskenttä rakennettu n. 15 vuotta sitten.

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei
ole määräyksiä. Imeytyskenttä oikein mitoitettuna pystyy selvitysten mukaan puhdistamaan
harmaan jäteveden määräysten mukaisesti. Nykyinen käsittelyjärjestelmä on siis riittävä. Um-
pisäiliö täytyy varustaa täyttymishälyttimellä ja tuuletusputkien päihin on hyvä laittaa hatut.

Kiinteistön jätevesistä on tehtävä selvitys asetuksen 542/2003 mukaisesti. Selvityksestä tulee
käydä ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön sekä johtopäätös
siitä, koskeeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen vaatimukset kiinteis-
töllä. Selvityksen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja se säilytetään
kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle.

Mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä tai laatu
muuttuu merkittävästi, voidaan järjestelmää joutua
tehostamaan. Tällaisia muutoksia voivat aiheuttaa
esimerkiksi jätevesimäärien kasvu käytön tai asukas-
määrän lisääntyessä, tai jos järjestelmään johdetaan
esimerkiksi käymäläjätevesiä. Ennen muutostöiden
aloittamista tulee olla yhteydessä kunnan rakennusval-
vontaan lupatarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestel-
män muutostöiden laajuuden selvittämiseksi.

Jos jätevesien käsittelyjärjestelmä vettyy,
tulvii tai haisee, on järjestelmän riittävyys
jätevesimäärälle selvitettävä. Parhaassa
tapauksessa riittää, että imeytysputket
huuhdellaan huolellisesti ja tarkastetaan
saostussäiliöiden kunto, jolloin kunnos-
tamiseen ei tarvita lupaa. Suurempien
muutostöiden osalta tulee olla yhteydes-
sä kunnan rakennusvalvontaan.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2 B

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Egnahemshus, tvårörssystem med infiltra-
tionsanläggning

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vattnet leds från egen brunn (eller vattenledningsnät) till fastighetens rörsystem.
Vatten används som dricksvatten, vid tvättning, i disk- och tvättmaskin samt till spol-
ning i toaletten. Fastigheten används kontinuerligt, året runt. Vattenförbrukningen är i
medeltal 120 liter/pers./dygn. invånare är 4 personer.

Avloppsvatten som
uppkommer:

Svartvatten: uppkommer vid spolning i toaletten ca 10-30 l/pers/dygn.
Harmaa jätevesi: uppkommer vid tvättning i bastun och duschen, i disk- och tvättma-
skin, samt små mängder vid matlagning och renhållning. Gråvatten uppstår ca 300-500
l/dygn.

Avloppsvattenbehandling: Svartvatten: leds via ett skilt avloppsrör till sluten tank.
Gråvatten: leds via en tvådelad sedimenteringsbrunn (2 m3) till en infiltrationsanlägg-
ning. I infiltrationsanläggningen (areal ca 30 m2) finns luftningsrör (2 st.). Jordmånen är
sand och avståndet från markytan till grundvattennivån är ca 2 m. Infiltrationsanlägg-
ningen är byggd för 15 år sedan.

Typfallets avloppsvattenmängder är större än små mängder (MSL 86/2000), varav de innefattas
av hushållsavloppsvattenförordningens (Srf 542/2003) reningskrav. Reningskravet är angivet i
procent utgående från den uppskattade belastningen. På behandlingssystemet finns inga krav.
En rätt dimensionerad infiltrationsanläggning klarar enligt utredningar av att uppnå reningskra-
ven. Det befintliga systemet är alltså tillräckligt. Den slutna tanken skall utrustas med överfyll-
nadslarm och på luftningsrören är det bra att lägga hattar.

En utredning över fastighetens avlopp skall göras i enlighet med förordning 542/2003. Från
utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalitet och inverkan på miljön, en slutsats
huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kraven i förordningen uppfylls på
fastigheten. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form. Den skall förvaras på
fastigheten och uppvisas till myndigheterna vid behov.

Om avloppsvattenmängden eller -kvaliteten på fastig-
heten ändrar markant kan avloppsvattenbehandlings-
systemet behöva effektiveras. Detta kan orsakas av
förändringar som t.ex. en ökning av avloppsvatten-
mängden p.g.a. en ökning i vattenanvändningen eller
invånarantalet, eller om vattentoalett installeras. Före
arbetet att förnya systemet påbörjas skall byggnadsin-
spektionen kontaktas för att klargöra behovet av lov
samt för att utreda i vilken utsträckning avloppssyste-
met skall förnyas.

Om avloppssystemet läcker, översväm-
mas eller luktar bör systemets tillräcklig-
het utredas. I bästa fall räcker det att
infiltreringsrören sköljs noggrant och
sedimenteringsbrunnens skick kontrolle-
ras, vars reparation inte kräver lov. Vid
större saneringsarbeten bör kommunens
byggnadsinspektion kontaktas.
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 2 C

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Omakotitalo, vanha kaksivesijärjestelmä
saostuskaivolla

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä
käytetään juomavetenä, peseydyttäessä, tiski- ja pesukoneessa sekä WC:n huuhteluun.
Kiinteistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin 120
litraa/as./vrk. Asukkaita 4 hlöä.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: muodostuu WC:n huuhtelusta, n. 10-30 l/hlö/vrk.
Harmaa jätevesi: syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa, tiski- ja pyykinpesuko-
neista, sekä pieniä määriä ruuanlaitossa puhtaanapidossa. Harmaata jätevettä syntyy n.
300-500 l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Mustat jätevedet: johdetaan erillisviemäröinnin kautta umpisäiliöön.
Harmaat vedet: johdetaan kaksiosaiseen saostussäiliöön (2 m3), joka on rakennettu
1970-luvulla betonista. Saostussäiliössä on pohja, mutta ei T-haaroja. Saostussäiliöstä
jätevesi virtaa avo-ojaan.

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei
ole määräyksiä. Saostussäiliö on mekaaninen käsittely, joka ei nykytietämyksen mukaan puhdista
suuria määriä harmaita jätevesiä vaatimusten mukaisesti. Suositus toimenpiteistä:

- Käsittelyä on siis täydennettävä biologisella käsittelyllä (maaperäkäsittely tai bio-
suodin), joka mitoitetaan käytön ja valitaan olosuhteiden mukaan.

- Saostuskaivon renkaat ovat vanhat ja kuluneet, joten niiden uusimista kannattaa harkita
järjestelmää parannettaessa.

- Umpisäiliö varustetaan täyttymishälyttimellä.

Jätevesijärjestelmän parantaminen on luvanvaraista.
Lupatarve ja tarvittavat asiakirjat selvitetään kunnan
rakennusvalvonnasta. Toimenpideluvan liitteeksi laadi-
taan jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman
tekee ammattilaissuunnittelija, jonka kanssa yhdessä
valitaan sopivin käsittelymenetelmä harmaalle jäteve-
delle. Suunnitelman on täytettävä vaatimukset asetuk-
sen (542/2003) liitteessä 1. Suunnitelma toimii jätevesi-
järjestelmän selvityksenä asetuksen (542/2003) mukai-
sesti, joten se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään
pyynnöstä viranomaiselle.

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on
annettu siirtymäaikaa 1.1.2014 asti.
Parantamistoimiin voi silti ryhtyä milloin
tahansa sitä ennen kunhan lupa-asiat
ovat kunnossa. Jos suunnitelman perus-
teella käy ilmi, että parantamistoimet
tulevat kohtuuttoman kalliiksi suhteessa
elämäntilanteeseen, voi kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisesta hakea lykkäystä
1-4 vuotta tai siirtymäajan pidentämistä
poikkeuksella korkeintaan 5 vuotta kerral-
laan.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2 C

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Egnahemshus, tvårörssystem med sedi-
menteringsbrunn

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vattnet leds från egen brunn (eller vattenledningsnät) till fastighetens rörsystem.
Vattnet används till dricksvatten, vid tvätt, i disk- och tvättmaskin samt till spolning i
toaletten. Fastigheten används kontinuerligt året runt. Vattenförbrukningen är i
medeltal 120 l/pers./dygn. invånarantalet är 4 personer.

Avloppsvatten som upp-
kommer:

Svartvatten: uppkommer vid spolning i toaletten ca 10-30 l/pers/dygn.
Gråvatten: uppkommer vid tvättning i bastun och duschen, i disk- och tvättmaskin,
samt små mängder vid matlagning och renhållning. Gråvatten uppstår ca 300-500
l/dygn.

Avloppsvattenbehandling: Svartvatten: leds via skilt avloppsrör till sluten tank.
Gråvatten: leds till en tvådelad sedimenteringsbrunn (2m3) av betong som är byggd
på 1970-talet. I sedimenteringsbrunnen finns botten men inte T-stycken. Från slam-
avskiljaren rinner avloppsvattnet ut i ett öppet dike.

Typfallets avloppsvatten innefattas av hushållsavloppsvattenförordningens (Srf 542/2003) re-
ningskrav.  Reningskravet är angivet i procent utgående från den uppskattade belastningen. På
behandlingssystemet finns inte krav. Sedimenteringsbrunnen utgör en mekanisk behandling och
uppnår inte, enligt vad man i dagens läge känner till, reningskraven för stora mängder gråvatten.
Rekommenderade åtgärder:

- Behandlingen måste kompletteras med biologisk rening (markbehandling eller biofilter),
som dimensioneras enligt användning och väljs utgående från rådande förhållanden.

- Sedimenteringsbrunnens ringar är gamla och slitna, så förnyelse av dessa bör övervägas
vid förbättring av systemet

- Den slutna tanken utrustas med överfyllnadslarm

Förnyelse av avloppssystemet kräver tillstånd. Beho-
vet av lov och övriga dokument utreds av kommunens
byggnadstillsynsmyndighet. Till åtgärdstillståndet skall
bifogas plan över avloppssystemet. Planen görs av en
behörig planerare. Tillsammans med planeraren väljs
det lämpligaste systemet för behandling av gråvatten.
Planen skall uppfylla kraven i förordningens (542/2003)
bilaga 1. Planen fungerar som utredning över avlopps-
systemet enligt förordningen (542/2003) och skall
finnas på fastigheten och vid behov uppvisas för till-
synsmyndigheten.

För förnyelse av avloppssystemet har
getts en övergångstid till 1.1.2014. Förny-
elsen kan ändå inledas när som helst då
lovärendena är klara. Om det ur avlopps-
vattenplanen framgår att saneringsåtgär-
derna  blir  oskäligt  dyra  jämfört  med
livssituationen kan en förlängning på 1-4
år eller ett undantagstillstånd på högst 5
år i taget ansökas från kommunens miljö-
skyddsmyndighet.
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Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Omakotitalo, kaksivesijärjestelmä
vanhalla, epäselvällä maaperäkäsittelyllä

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä
käytetään juomavetenä, peseydyttäessä, siivotessa ja pesukoneessa sekä WC:n huuhte-
luun. Kiinteistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin
120 litraa/as./vrk. Asukkaita 2 iäkästä hlöä.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: muodostuu WC:n huuhtelusta, n. 30 l/hlö/vrk.
Harmaa jätevesi: syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa, pyykinpesukoneesta,
sekä pieniä määriä ruuanlaitossa puhtaanapidossa. Harmaata jätevettä syntyy n. 200
l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Mustat jätevedet: johdetaan erillisviemäröinnin kautta umpisäiliöön, joka rakennettiin
1990-luvulla vesikäymälän asentamisen yhteydessä.
Harmaat vedet: johdetaan kaksiosaisen saostussäiliön (2 m3) kautta maaperään,
mahdollisesti imeytyskenttään. Saostussäiliössä on T-haarat ja pohja on tiivis. Mahdolli-
sessa imeytyskentässä (pinta-ala n. 20 m2) ei ole näkyvillä tuuletusputkia. Lähistöllä ei
näy purkupaikkaa. Maaperä on moreenia ja sen läpäisykyvystä ja pohjaveden pinnan-
korkeudesta ei ole tietoa. Käsittelyjärjestelmä on rakennettu n. 20 vuotta sitten. Piir-
roksia tai tietoa järjestelmän rakentajasta ei ole saatavilla.

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei
ole määräyksiä. Imeytyskenttä oikein mitoitettuna pystyy selvitysten mukaan puhdistamaan
harmaan jäteveden määräysten mukaisesti. Kuitenkaan ei ole varmaa, onko nykyinen järjestelmä
mitoitukseltaan nykykäyttöön sopiva, eikä järjestelmän rakenteista ole varmaa tietoa. Nykyinen
käsittelyjärjestelmä voi olla riittävä, mutta sen puhdistusteho voi olla laskenut ja ajan myötä
havaitut vettymis-, tulvimis- ja hajuongelmat voivat pahentua. Suositellaan, että kiinteistöllä
valmistaudutaan harmaan jäteveden käsittelyjärjestelmän parantamistoimiin seuraavan 10
vuoden kuluessa.

Jätevesijärjestelmän parantaminen on luvanvaraista.
Lupatarve ja tarvittavat asiakirjat selvitetään kunnan
rakennusvalvonnasta. Toimenpideluvan liitteeksi laadi-
taan jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman
tekee ammattilaissuunnittelija, jonka kanssa yhdessä
valitaan sopivin käsittelymenetelmä harmaalle jäteve-
delle. Suunnitelman on täytettävä vaatimukset asetuk-
sen (542/2003) liitteessä 1. Suunnitelma toimii jätevesi-
järjestelmän selvityksenä asetuksen (542/2003) mukai-
sesti, joten se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään
pyynnöstä viranomaiselle.

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on
annettu siirtymäaikaa 1.1.2014 asti.
Parantamistoimiin voi silti ryhtyä milloin
tahansa sitä ennen kunhan lupa-asiat
ovat kunnossa. Jos suunnitelman perus-
teella käy ilmi, että parantamistoimet
tulevat kohtuuttoman kalliiksi suhteessa
elämäntilanteeseen, voi kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisesta hakea lykkäystä
1-4 vuotta tai siirtymäajan pidentämistä
poikkeuksella korkeintaan 5 vuotta kerral-
laan. Tämä on perusteltua jos kiinteistö
on vaihtamassa omistajaa tai jäämässä
tyhjilleen lähitulevaisuudessa ja jos järjes-
telmästä ei aiheudu ympäristöhaittaa.
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Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Egnahemshus, tvårörssystem med gam-
malt, oklart markbehandlingssystem

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vattnet leds från egen brunn (eller vattenledningsnät) till fastighetens rörsystem.
Vatten används som dricksvatten, vid tvättning, städning, bykning samt spolning i
toaletten. Fastigheten används kontinuerligt, året runt. Vattenförbrukningen är i me-
deltal 120 liter/pers./dygn. Invånare är 2 äldre personer

Avloppsvatten som
uppkommer:

Svartvatten: uppkommer vid spolning i toaletten 30 l/pers/dygn.
Gråvatten: uppkommer vid tvättning i bastun och duschen, i tvättmaskin, samt små
mängder vid matlagning och renhållning. Gråvatten uppstår ca. 200 l/dygn.

Avloppsvattenbehan-
dling:

Svartvatten: leds via skilt avloppsrör till sluten tank, som byggdes på 1990-talet i sam-
band med att vattentoalett installerades.
Gråvatten: leds via tvådelad slamavskiljare (2 m3) till marken, möjligtvis till infiltra-
tionsanläggning. Slambrunnarna har T-stycken och botten är tätt. I den eventuella
infiltrationsanläggningen (yta ca. 20 m2) ser man inga luftningsrör. Det finns inget
utlopp i närhet av anläggningen. Jordmånen är morän – det finns inga uppgifter om
jordmånens infiltrationsförmåga och grundvattnets nivå. Systemet är byggd ca 20 år
sedan. Ritningar eller uppgifter om systemets byggare finns inte att tillgå.

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av hushållsavloppsvattenförordningen (Srf
542/2003).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från uppskattade belastningen, på
behandlingssystemet finns inte krav. En rätt dimensionerad infiltrationsanläggning klarar enligt
utredningar av att uppnå reningskraven för gråvatten. Det är ändå oklart om systemets dimen-
sionering är tillräcklig för användningen i nuläge, även systemets uppbyggnad är oklart. Det
befintliga systemet kan vara tillräckligt, men dess reningseffekt kan ha minskat och problem
med läckage, översvämning och lukt kan förvärras med tiden. Rekommenderas, att man förbe-
reder sig att effektivera behandlingssystemet för gråvatten under de närmaste 10 år.

Förnyande av avloppssystemet kräver tillstånd. Beho-
vet av lov och övriga dokument utreds av kommunens
byggnadstillsynsmyndighet. Till åtgärdstillståndet skall
bifogas plan över avloppssystemet. Planen görs av en
behörig planerare. Tillsammans med planeraren väljs
det lämpligaste systemet för behandling av gråvatten.
Planen skall uppfylla kraven i förordningens (542/2003)
bilaga 1. Planen fungerar som utredning över avlopps-
systemet enligt förordningen (542/2003) och skall
finnas på fastigheten och vid behov uppvisas åt till-
synsmyndigheten.

För förnyandet av avloppssystemet har
getts en övergångstid till 1.1.2014. Förny-
andet kan ändå inledas när som helst då
lovärendena är klara. Om det ur avlopps-
vattenplanen framgår att saneringsåtgär-
derna  blir  oskäligt  dyra  jämfört  med
livssituationen kan en förlängning på 1-4
år eller ett undantagstillstånd på högst 5
år i taget ansökas från kommunens miljö-
skyddsmyndighet. Detta grundar sig på
om fastigheten skall byta ägare eller
förblir obebodd inom snar framtid och
om systemet inte förorsakar miljöolägen-
het.
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Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Omakotitalo, vanha kaksivesijärjestelmä
harmaavesisuotimella

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä
käytetään juomavetenä, peseydyttäessä, tiski- ja pesukoneessa sekä WC:n huuhteluun.
Kiinteistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin 120
litraa/as./vrk. Asukkaita 4 hlöä.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: muodostuu WC:n huuhtelusta, n. 10-30 l/hlö/vrk.
Harmaa jätevesi: syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa, tiski- ja pyykinpesuko-
neista, sekä pieniä määriä ruuanlaitossa puhtaanapidossa. Harmaata jätevettä syntyy n.
300-500 l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Mustat jätevedet: johdetaan erillisviemäröinnin kautta umpisäiliöön.
Harmaat vedet: johdetaan harmaan jäteveden pienpuhdistamoon, joka on rakennettu
1990-luvun lopulla. Puhdistamon merkistä ei ole tietoa eikä mitään papereita. Puhdis-
tamo koostuu saostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä (yht 3 m3), jossa kantaja-aineena
jonkinlaisia muovilamelleja. Puhdistamosta jätevesi virtaa avo-ojaan.

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei
ole määräyksiä. Tässä tapauksessa harmaat jätevedet käsitellään mekaanis-biologisella mene-
telmällä, joka toimiessaan lienee riittävä harmaiden jätevesien käsittelyyn. Umpisäiliö täytyy
varustaa täyttymishälyttimellä.

Kiinteistön jätevesistä on tehtävä selvitys asetuksen 542/2003 mukaisesti. Selvityksestä tulee
käydä ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön sekä johtopäätös
siitä, koskeeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen vaatimukset kiinteis-
töllä. Selvityksen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja se säilytetään
kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle.

Mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä tai laatu
muuttuu merkittävästi, voidaan järjestelmää joutua
tehostamaan. Tällaisia muutoksia voivat aiheuttaa
esimerkiksi jätevesimäärien kasvu käytön tai asukas-
määrän lisääntyessä, tai jos järjestelmään johdetaan
esimerkiksi käymäläjätevesiä. Ennen muutostöiden
aloittamista tulee olla yhteydessä kunnan rakennusval-
vontaan lupatarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestel-
män muutostöiden laajuuden selvittämiseksi.

Jos jätevesien käsittelyjärjestelmässä
ilmenee ongelmia, kuten hajuja tai tulvi-
mista, on järjestelmän riittävyys jätevesi-
määrälle selvitettävä. Järjestelmästä
voidaan ottaa vesinäyte, joka kertoo
puhdistustuloksesta. Jos puhdistus on
riittämätön, voidaan joutua parantamis-
toimiin. Parhaassa tapauksessa riittää,
että kantaja-aines vaihdetaan ja järjes-
telmän muut osat kunnostetaan, jolloin
lupaa ei välttämättä tarvita. Suurempien
muutostöiden osalta tulee olla yhteydes-
sä kunnan rakennusvalvontaan.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2 E

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Egnahemshus, gammalt tvårörssystem
med gråvattensfiltrering

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vattnet leds från egen brunn (eller vattenledningsnät) till fastighetens rörsystem.
Vattnet används till dricksvatten, vid tvättning, städning, i disk- och tvättmaskin samt
för spolning i toaletten. Fastigheten används kontinuerligt året runt. Vattenförbruk-
ningen är i medeltal 120 liter/pers./dygn. Invånarantalet är 4 personer.

Avloppsvatten som upp-
kommer:

Svartvatten: uppkommer vid spolning i toaletten, ca 10-30 l/pers/dygn.
Gråvatten: uppkommer vid tvättning i bastun och duschen, från disk- och tvättmaski-
ner, samt små mängder vid matlagning och renhållning. Det uppstår ca 300-500 l
gråvatten/dygn.

Avloppsvattenbehandling: Svartvatten: leds via skilt avloppsrör till sluten tank.
Gråvatten: leds till ett minireningsverk för avloppsvatten, som har byggts i slutet av
1990-talet. Det finns ingen information om reningsverkets märke och inga papper.
Reningsverket består av en sedimenteringsbrunn och en processtank (tillsammans 3
m3), där bärarmaterialet är något slags plastlameller. Från reningsverket rinner
avloppsvattnet ut i ett öppet dike.

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av behandlingskravet i hushållsavloppsvattenför-
ordningen (Srf 542/2003).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från den uppskatta-
de belastningen. På behandlingssystemet finns inga krav. I det här fallet behandlas gråvattnet
med en mekanisk-biologisk metod, vilken, så länge den fungerar, bör räcka till för reningen av
gråvatten. Den slutna tanken ska utrustas med överfyllnadslarm.

En utredning över fastighetens avlopp skall göras i enlighet med förordning 542/2003. Ur utred-
ningen skall framgå avloppsvattnets mängd, kvalitet, dess inverkan på miljön samt en slutsats
huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om fastigheten uppfyller kraven i
förordningen. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form. Den skall förvaras på
fastigheten och vid behov uppvisas för myndigheterna.

Om fastighetens avloppsvattenmängd eller -kvalitet
förändras betydligt, kan behandlingssystemet
behöva effektiveras. Det här kan t.ex. orsakas av en
ökning av avloppsvattenmängden till följd av en
ökning i vattenanvändningen eller invånarantalet,
eller om vattentoalett installeras. Innan systemet
börjar förnyas ska byggnadsinspektionen kontaktas
för att klargöra behovet av lov, samt för reda ut
omfattningen av förändringsbehovet i vattenre-
ningssystemet.

Om det i avloppsvattnets behandlingssystem
uppstår problem, såsom lukter eller över-
svämningar, ska systemets tillräcklighet i
förhållande till vattenmängden utredas. Ett
vattenprov kan tas ur systemet för att få fram
reningsresultatet. Om reningen är otillräcklig
kan det krävas förbättringsåtgärder. I bästa
fall räcker det med att bärarmaterialet byts
ut/tvättas och att systemets övriga delar
rustas upp, i vilket fall lov inte nödvändigtvis
behövs. När det gäller större förändringar ska
kommunens byggnadsinspektion kontaktas.
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 3 A

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Omakotitalo, yksivesijärjestelmä
Maaperäkäsittely

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja
käyttö:

Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä
käytetään juomavetenä, peseydyttäessä, tiski- ja pesukoneessa sekä WC:n huuhteluun.
Kiinteistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin 150
litraa/as./vrk. Asukkaita 4 hlö.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: muodostuu WC:n huuhtelusta, n. 10-30 l/hlö/vrk.
Harmaa jätevesi: syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa, tiski- ja pyykinpesuko-
neista, sekä pieniä määriä ruuanlaitossa puhtaanapidossa. Harmaata jätevettä syntyy n.
400-600 l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Kaikki jätevedet: johdetaan samassa putkessa kolmiosaisen saostussäiliön (3 m3)
kautta maaperään, mahdollisesti imeytyskenttään. Saostussäiliössä on T-haarat ja pohja
on tiivis. Mahdollisessa imeytyskentässä (pinta-ala n. 30 m2) ei ole näkyvillä tuuletus-
putkia. Lähistöllä ei näy purkupaikkaa. Maaperä on moreenia ja sen läpäisykyvystä ja
pohjaveden pinnankorkeudesta ei ole tietoa. Käsittelyjärjestelmä on rakennettu n. 20
vuotta sitten. Piirroksia tai tietoa järjestelmän rakentajasta ei ole saatavilla.

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei
ole määräyksiä. Oikein mitoitetulla ja rakennetulla maaperäkäsittelyllä pystyy nykytiedon mu-
kaan saavuttamaan hyviä puhdistustuloksia, mutta fosforinpoistoteho heikkenee ajan kuluessa.
Maaperäkäsittely kaikille jätevesille soveltuu erityisesti lievennettyjen käsittelyvaatimusten
alueille. Kuitenkaan ei ole varmaa, onko nykyinen järjestelmä mitoitukseltaan nykykäyttöön
sopiva, eikä järjestelmän rakenteista ole varmaa tietoa. Nykyinen käsittelyjärjestelmä voi olla
riittävä, mutta todennäköisesti sen puhdistusteho on laskenut ja ajan myötä havaitut vettymis-,
tulvimis- ja hajuongelmat voivat pahentua. Suositellaan, että kiinteistöllä valmistaudutaan
jätevesijärjestelmän parantamistoimiin.

Jätevesijärjestelmän parantaminen on luvanvaraista.
Lupatarve ja tarvittavat asiakirjat selvitetään kunnan
rakennusvalvonnasta. Toimenpideluvan liitteeksi laadi-
taan jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman
tekee ammattilaissuunnittelija, jonka kanssa yhdessä
valitaan sopivin käsittelymenetelmä jätevedelle*.
Suunnitelman on täytettävä vaatimukset asetuksen
(542/2003) liitteessä 1. Suunnitelma toimii jätevesijär-
jestelmän selvityksenä asetuksen (542/2003) mukaises-
ti, joten se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyyn-
nöstä viranomaiselle.

* Jos ollaan erityisalueilla, tulee ensisijaisesti selvittää,
voisiko viemäröintijärjestelmän muuntaa kaksi-
vesiviemäröinniksi. Ks. ohje XXX.

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on
annettu siirtymäaikaa 1.1.2014 asti.
Parantamistoimiin voi silti ryhtyä milloin
tahansa sitä ennen kunhan lupa-asiat
ovat kunnossa. Jos suunnitelman perus-
teella käy ilmi, että parantamistoimet
tulevat kohtuuttoman kalliiksi suhteessa
elämäntilanteeseen, voi kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisesta hakea lykkäystä
1-4 vuotta tai siirtymäajan pidentämistä
poikkeuksella korkeintaan 5 vuotta kerral-
laan. Tämä edellyttää, että käytössä oleva
järjestelmä on käyttökelpoinen.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 3 A

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Egnahemshus, ettrörssystem
Markbehandling

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vattnet leds från egen brunn (eller vattenledningsnät) till fastighetens rörsystem.
Vatten används som dricksvatten, vid tvättning, städning, i disk- och tvättmaskin samt
för spolning i toaletten. Fastigheten används kontinuerligt året runt. Vattenförbruk-
ningen är i medeltal 150 liter/pers./dygn. Invånarantalet är 4 personer.

Avloppsvatten som
uppkommer:

Svartvatten: uppkommer vid spolning i toaletten, ca 10-30 l/pers/dygn.
Gråvatten: uppkommer vid tvättning i bastun och duschen, från disk- och tvättmaski-
ner, samt små mängder vid matlagning och renhållning. Det uppstår ca 400-600 l
gråvatten/dygn.

Avloppsvattenbehan-
dling:

Allt avloppsvatten: leds i samma rör via en tredelad slamavskiljare (3 m3) ut i marken,
möjligen till en infiltrationsanläggning. I slamavskiljaren finns T-stycken och bottnet är
tätt. I den eventuella infiltrationsanläggningen (areal ca 30 m2) finns inga luftningsrör
synliga. Ingen utlopp kan ses i omgivningen. Jordmånen består av morän och dess
genomsläpplighet och grundvattnets djup är okända. Behandlingssystemet har byggts
för ca  20 år sedan. Inga ritningar eller information om systemets upphovsman finns att
tillgå.

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av kraven i hushållsavloppsvattenförordningen (Srf
542/2003).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från den uppskattade belastning-
en. På behandlingssystemet finns inga krav. En rätt uppmätt och uppbyggd markbehandling kan
enligt dagens uppgifter uppnå goda reningsresultat, men fosforreningseffekten försvagas med
tiden. Markbehandling för allt avloppsvatten lämpar sig i synnerhet för områden med lindrigare
krav på behandlingen. Det är ändå osäkert om nuvarande system är lämpligt dimensionerade
för dagens bruk och det finns heller inga säkra uppgifter om systemets uppbyggnad. Det nuva-
rande behandlingssystemet kan vara tillräckligt, men troligen har reningseffekten avtagit och
de problem som funnits med läckage, översvämningar och lukter kan förvärras. Det rekom-
menderas att fastigheterna förbereder sig för förbättringsåtgärder på reningssystemet.

Förnyande av avloppssystemet kräver tillstånd. Behovet
av lov och övriga dokument utreds av kommunens bygg-
nadstillsynsmyndighet. Till åtgärdstillståndet skall bifogas
en plan över avloppssystemet. Planen görs av en sakkun-
nig och det lämpligaste systemet för behandlingen av
avloppsvattnet väljs tillsammans med denne *. Planen
skall uppfylla kraven i förordningens (542/2003) bilaga 1.
Planen fungerar som utredning över avloppssystemet
enligt förordningen (542/2003) och skall finnas på fastig-
heten och vid behov uppvisas åt tillsynsmyndigheten.

* Om man befinner sig på ett specialområde, skall först
och främst utredas om avloppssystemet kan omvandlas till
ett tvårörssystem. Se anv. XXX.

För förnyelse av avloppssystemet har
getts en övergångstid till 1.1.2014.
Förnyelsen kan ändå inledas när som
helst då loven är i ordning. Om det ur
avloppsvattenplanen framgår att sane-
ringsåtgärderna blir oskäligt dyra i
förhållande till livssituationen kan en
förlängning på 1-4 år eller ett undan-
tagstillstånd på högst 5 år i taget ansö-
kas från kommunens miljöskyddsmyn-
dighet. Detta förutsätter att det nuva-
rande systemet kan användas.
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 3 B

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Omakotitalo, umpisäiliö

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä
käytetään juomavetenä, peseydyttäessä, tiski- ja pesukoneessa sekä WC:n huuhteluun.
Kiinteistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin 120
litraa/as./vrk. Asukkaita 3 hlö.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: muodostuu WC:n huuhtelusta, n. 10-30 l/hlö/vrk.
Harmaa jätevesi: syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa, tiski- ja pyykinpesuko-
neista, sekä pieniä määriä ruuanlaitossa puhtaanapidossa. Harmaata jätevettä syntyy n.
300-400 l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Kaikki jätevedet: johdetaan samassa putkessa umpisäiliöön. Säiliö on rakennettu 1990-
luvulla ja se on melko hyvässä kunnossa.

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei
ole määräyksiä. Umpisäiliö ei ole käsittelyjärjestelmä, vaan jäteveden varastointitapa. Jäteveden
käsittely tapahtuu suuremmalla puhdistamolla, jonne umpisäiliön tyhjentäjä jätevedet siirtää.
Umpisäiliötä käyttämällä vältetään asetuksen käsittelyvaatimukset. Umpisäiliö on kuitenkin
varustettava täyttymishälyttimellä ja säiliön tiiviys on tarkistettava viiden vuoden välein.

Kiinteistön jätevesistä on tehtävä selvitys asetuksen 542/2003 mukaisesti. Selvityksestä tulee
käydä ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön sekä johtopäätös
siitä, koskeeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen vaatimukset kiinteis-
töllä. Selvityksen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja se säilytetään
kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle.

Mikäli järjestelmää esimerkiksi sen käyttökustannusten tai muuttuneen käytön takia halutaan muut-
taa toiminnaltaan toisenlaiseksi, on siihen haettava lupa. Lupatarve ja tarvittavat asiakirjat selvitetään
kunnan rakennusvalvonnasta. Toimenpideluvan liitteeksi laaditaan jätevesijärjestelmän suunnitelma.
Suunnitelman tekee ammattilaissuunnittelija, jonka kanssa yhdessä valitaan sopivin käsittelymenetelmä
jätevedelle. Suunnitelman on täytettävä vaatimukset asetuksen (542/2003) liitteessä 1. Suunnitelma
toimii jätevesijärjestelmän selvityksenä asetuksen (542/2003) mukaisesti.
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 3 B

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Egnahemshus, sluten tank

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vattnet leds från egen brunn (eller vattenledningsnät) till fastighetens rörsystem. Vatten
används som dricksvatten, vid tvättning, städning, i disk- och tvättmaskin samt för
spolning i toaletten. Fastigheten används kontinuerligt året runt. Vattenförbrukningen
är i medeltal 120 liter/pers./dygn. Invånarantalet är 3 personer.

Avloppsvatten som
uppkommer:

Svartvatten: uppkommer vid spolning i toaletten, ca 10-30 l/pers/dygn.
Gråvatten: uppkommer vid tvättning i bastun och duschen, från disk- och tvättmaskiner,
samt små mängder vid matlagning och renhållning. Det uppstår ca 300-400 l gråvat-
ten/dygn.

Avloppsvattenbehan-
dling:

Allt avloppsvatten: Leds i samma rör till en sluten tank. Tanken har byggts på 1990-talet
och är i relativt gott skick.

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av kraven i hushållsavloppsvattenförordningen (Srf
542/2003).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från den uppskattade belastningen.
På behandlingssystemet finns inga krav. En sluten tank är inte ett behandlingssystem, utan ett
förvaringssätt för avloppsvatten. Avloppsvattnet förs till ett större reningsverk efter tömning av
tanken, där behandlingen av avloppsvattnet sedan sker. Genom att använda sluten tank undviks
förordningens behandlingskrav. En sluten tank måste dock utrustas med överfyllnadslarm och
tankens täthet skall kontrolleras med fem års mellanrum.

En utredning över fastighetens avlopp skall göras i enlighet med förordningen 542/2003. Ur
utredningen skall framgå avloppsvattnets mängd, kvalitet, dess inverkan på miljön samt en slut-
sats huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om fastigheten uppfyller kraven
i förordningen. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form. Den skall förvaras på
fastigheten och vid behov uppvisas för myndigheterna.

I det fall att systemet till sin funktion önskas ändras till ett annat t.ex. på grund av dess brukskostna-
der eller till följd av förändringar i användningen, måste lov sökas. Information om behovet av lov och
nödvändiga dokument kan fås från kommunens byggnadsinspektion. Som bilaga till åtgärdslovet utfor-
mas avloppsvattensystemets plan. Planen görs av en sakkunnig och det lämpligaste systemet för be-
handlingen av avloppsvattnet väljs tillsammans med denne. Planen skall uppfylla kraven i förordningens
(542/2003) bilaga 1. Planen fungerar som utredning över avloppssystemet enligt förordningen
(542/2003)
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 3 C

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2010

Omakotitalo, saostuskaivot

Tämä on esimerkki siitä, miten tämän tyyppisellä kiinteistöllä edellytetään toimittavan jätevesien käsittelyn suhteen. Todelliset olosuhteet
kiinteistöllä voivat vaihdella ja siksi johtaa esimerkistä poikkeavaan etenemistapaan. Varmista asia kunnasta tai LU toimintamallista.

Tyyppitapauksen soveltuvuus
LIEVENNETYT ALUEET
NORMAALIT ALUEET
RANTA-ALUEET
POHJAVESIALUEET
TAAJAAN ASUTUT ALUEET

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä
käytetään juomavetenä, peseydyttäessä, tiski- ja pesukoneessa sekä WC:n huuhteluun.
Kiinteistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin 150
litraa/as./vrk. Asukkaita 4 hlö.

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: muodostuu WC:n huuhtelusta, n. 10-30 l/hlö/vrk.
Harmaa jätevesi: syntyy peseydyttäessä saunassa ja suihkussa, tiski- ja pyykinpesuko-
neista, sekä pieniä määriä ruuanlaitossa puhtaanapidossa. Harmaata jätevettä syntyy n.
400-600 l/vuorokausi.

Jäteveden käsittely: Kaikki jätevedet: johdetaan samassa putkessa kolmiosaisen saostussäiliön (3 m3)
kautta avo-ojaan. Saostussäiliössä on T-haarat ja pohja on tiivis. Saostuskaivot on
rakennettu n. 1960-luvulla.

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 542/2003) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei
ole määräyksiä. Saostussäiliö on mekaaninen käsittely, joka ei puhdista jätevesiä vaatimusten
mukaisesti. Jätevesijärjestelmää on parannettava.

Jätevesijärjestelmän parantaminen on luvanvaraista.
Lupatarve ja tarvittavat asiakirjat selvitetään kunnan
rakennusvalvonnasta. Toimenpideluvan liitteeksi laadi-
taan jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman
tekee ammattilaissuunnittelija, jonka kanssa yhdessä
valitaan sopivin käsittelymenetelmä jätevedelle*.
Suunnitelman on täytettävä vaatimukset asetuksen
(542/2003) liitteessä 1. Suunnitelma toimii jätevesijär-
jestelmän selvityksenä asetuksen (542/2003) mukaises-
ti, joten se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyyn-
nöstä viranomaiselle.

* Jos ollaan erityisalueilla, tulee ensisijaisesti selvittää,
voisiko viemäröintijärjestelmän muuntaa kaksi-
vesiviemäröinniksi. Ks. ohje XXX.

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on
annettu siirtymäaikaa 1.1.2014 asti.
Parantamistoimiin voi silti ryhtyä milloin
tahansa sitä ennen kunhan lupa-asiat ovat
kunnossa. Jos suunnitelman perusteella
käy ilmi, että parantamistoimet tulevat
kohtuuttoman kalliiksi suhteessa elämän-
tilanteeseen, voi kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisesta hakea lykkäystä 1-4
vuotta tai siirtymäajan pidentämistä
poikkeuksella korkeintaan 5 vuotta kerral-
laan.
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Menett elytapaohjeet tyyppitapauksille
Liite 3. (24/24)

ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 3 C

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2010

Egnahemshus, ettrörssystem med sedi-
menteringsbrunnar

Det här är ett exempel på hur avloppsvattenbehandlingen på en sådan här typs fastighet bör förverkligas. De verkliga förhållandena på en
fastighet kan variera vilket kan kräva ett från exemplet avvikande tillvägagångssätt. Kontrollera saken med kommunen eller Västra Nylands
verksamhetsmodell.

Typfallets tillämpning
LINDRIGARE OMRÅDEN
NORMALA OMRÅDEN
STRANDOMRÅDEN
GRUNDVATTENOMRÅDEN
TÄTT BEBODDA OMRÅDEN

Vattenanskaffning och
användning:

Vattnet leds från egen brunn (eller vattenledningsnät) till fastighetens rörsystem.
Vatten används som dricksvatten, vid tvättning, städning, i disk- och tvättmaskin samt
för spolning i toaletten. Fastigheten används kontinuerligt året runt. Vattenförbruk-
ningen är i medeltal 150 liter/pers./dygn. Invånarantalet är 4 personer.

Avloppsvatten som upp-
kommer:

Svartvatten: uppkommer vid spolning i toaletten, ca 10-30 l/pers/dygn.
Gråvatten: uppkommer vid tvättning i bastun och duschen, från disk- och tvättmaski-
ner, samt små mängder vid matlagning och renhållning. Det uppstår ca 400-600 l
gråvatten/dygn.

Avloppsvattenbehandling: Allt avloppsvatten: leds i samma rör via en tredelad sedimenteringsbrunn (3 m3) till
ett öppet dike. I sedimenteringsbrunnen finns T-stycken och botten är tät. sedimen-
teringsbrunnarna har byggts ung. på 1960-talet.

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av kraven i hushållsavloppsvattenförordningen (Srf
542/2003).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från den uppskattade belastning-
en. På behandlingssystemet finns inga krav. Sedimenteringsbrunnen utgör en mekanisk behand-
ling och uppnår inte reningskraven för avloppsvatten. Avloppsvattensystemet måste förbätt-
ras.

För förnyelse av avloppssystemet har
getts en övergångstid till 1.1.2014. För-
nyelsen kan ändå inledas när som helst då
loven är i ordning. Om det ur avloppsvat-
tenplanen framgår att saneringsåtgärder-
na blir oskäligt dyra i förhållande till
livssituationen kan en förlängning på 1-4
år eller ett undantagstillstånd på högst 5
år i taget ansökas från kommunens miljö-
skyddsmyndighet.

Förnyelse av avloppssystemet kräver tillstånd. Beho-
vet av lov och övriga dokument utreds av kommunens
byggnadstillsynsmyndighet. Till åtgärdstillståndet skall
bifogas en plan över avloppssystemet. Planen görs av
en sakkunnig och det lämpligaste systemet för behand-
lingen av avloppsvattnet väljs tillsammans med denne
*. Planen skall uppfylla kraven i förordningens
(542/2003) bilaga 1. Planen fungerar som utredning
över avloppssystemet enligt förordningen (542/2003)
och skall finnas på fastigheten och vid behov uppvisas
åt tillsynsmyndigheten.

* Om man befinner sig på ett specialområde, skall först
och främst utredas om avloppssystemet kan omvandlas
till ett tvårörssystem. Se anv. XXX.
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Seminaariohjelmat ja osallistujalistat

9.10.2009

KUTSU

-Kun vaari putsarin osti...
LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2009-2010 kutsuu alan ammattilaisia

VASTAUKSIA JÄTEVESIPULMIIN -seminaariin

Aika: Torstaina 12.11.2009 klo 12-16
Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, valtuustosali, Karstuntie 4, Lohja

Tule mukaan oppimaan, keskustelemaan ja jakamaan mielipiteesi jätevesialan ajankohtaisista asioista.
Tilaisuudessa esitellään mm. ympäristöhallinnon juuri julkaistu opas ”Haja-asutusalueiden jätevesihuollon
tehostamisen toimeenpano”, jonka sisällöstä keskustellaan tilaisuudessa. Oppaaseen liittyviä kysymyksiä
voi ennakkoon (viimeistään 9.11.) lähettää osoitteeseen minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi.

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2009-2010. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi
pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 9.11.2009. Ilmoittautumiset: minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi,
050-4320697.

OHJELMA:

12.00 Seminaarin avaus

12.15 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen
esittely
Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry

12.30 Ympäristöministeriön ohjeet jätevesiasetuksen
toimeenpanolle –mitä uutta?
Erkki Santala, Suomen Ympäristökeskus

13.15 Valmistellut kysymykset ja keskustelua
13.45 Kahvitauko
14.15 Ovatko jätevesijärjestelmät kunnossa Länsi-

Uudellamaalla?
Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry

15.00 Mitä maksoi vaarin putsari? –
jätevesijärjestelmien hintavertailua
Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

15.45 Loppusanat ja yhteenveto
16.00 Tilaisuus päättyy
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9.10.2009

INBJUDAN

Foten i en potta? – konsten att välja rätt bland avloppssystem
VÄSTRA NYLANDS AVLOPPSVATTENPROJEKT 2009-2010 inbjuder dig till

LÖSNINGAR PÅ AVLOPPSVATTENPROBLEM
-seminarium till branschens kunniga

Tid: Torsdagen 12.11.2009 kl 12-16
Plats: Lojo stadshus Monkola, fullmäktigesal, Karstuvägen 4, Lojo

Kom med och lära dig, diskutera och dela dina åsikter om avloppsbranschens aktuella ärenden. I
seminarium presenteras bl.a. miljöförvaltningens nya guide ”Haja-asutusalueiden jätevesihuollon
tehostamisen toimeenpano”, som publiceras även på svenska under de närmaste veckorna. Frågor gällande
guiden kan skickas i förväg (senast 9.11.) till minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi. Föreläsningarna är på
finska, men man kan ställa frågor även på svenska.

Seminariet ordnas av Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2009-2010. Tillfället är avgiftsfritt. För serveringens skull önskar vi att du
anmäler dig på förhand senast 9.11.2009 till minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi, 050-4320697.

PROGRAMMET:

12.00 Seminariet öppnas

12.15 Västra Nylands avloppsvattenprojekt –
presentation
Minttu Peuraniemi, Västra Nylands vatten och
miljö r.f.

12.30 Miljöministeriets anvisningar för
verkställandet av avloppsförordningen –
nyheter
Erkki Santala, Finlands miljöcentral

13.15 Förberedda frågor och diskussion
13.45 Kaffepaus
14.15 Är avloppsvattensystemen i skick i västra

Nyland?
Minttu Peuraniemi, Västra Nylands vatten och
miljö r.f.

15.00 Vad kostar reningen då – prisjämförelser
mellan olika system
Juha Niemi, Föreningen vatten- och luftvård för
Östra Nyland och Borgå å r.f.

15.45 Sammanfattning
16.00 Seminariet avslutas
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Vastauksia jätevesipulmiin -seminaari 12.11.2009 Lohjalla

Osallistujalista

Nimi Organisaatio Paikkakunta
Antti Juvonen Koto-Inssi Oy Lohja
Arto Lindgren Urakointi Lohja
Eija Kanninen Lohjan kaupunki Lohja
Erkki Santala Suomen ympäristökeskus Helsinki
Hans Brunila B.A.T systems Oy/BagaWaterTech. Helsinki
Heini Autti Vihti
Jaana Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
Jouni Stordell Raaseporin kaupunki Raasepori
Juha Niemi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry Porvoo
Juhani Järvinen Lohjan kaupunki Lohja
Kaisa Autio Nurmijärven kunta Nurmijärvi
Kari-Pekka Virta Lohjan kaupunki Lohja
Katja Ranta Lohjan saaristo Lohja
Lars Österlund Ingensjorsbyrå Lars Österlund Kirkkonummi
Mari Lahtivuori LVI-Gerkman Oy Raasepori
Mari Pihlaja-Kuhna Vihdin kunta Vihti
Maria Munck Landsbygdens folk
Maria Söderström Yrkeshögskolan Novia Raseborg
Matti Nurmi Smetek Oy Lohja
Ola Rosendal Stefan Wasström ÖB Inkoo
Paavo Virtanen Lohja
Paula Mäenpää Nummi-Pusulan kunta Nummi-Pusula
Pentti Laakkonen Lohjan kaupunki Lohja
Pertti Piirilä Lohjan kaupunki Lohja
Pyry Lehtonen Fann Ympäristötekniikka Oy
Susanna Främling Inkoon kunta Inkoo
Timo Lindroos Tervalampi Vihti
Tor-Björn Karlsson Inkoo
Yrjö Sarkki LVI-konsultointi Sarkki Oy
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21.10.2010

KUTSU

-Kuka vie hajajätevesivalssia?
LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2009-2010 kutsuu alan ammattilaisia

Seminaariin jätevesien päivänpolttavista aiheista

Aika: Maanantaina 15.11.2010 klo 9-14
Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, valtuustosali

Karstuntie 4, Lohja

Jätevesiala puhututtaa koko Suomea -Tule mukaan kuulemaan haja-asutuksen jätevesien ajankohtaiset
sekä keskustelemaan ja jakamaan mielipiteesi alan uutisista. Tilaisuudessa esitellään hajavesilainsäädännön
uudistusta, pienpuhdistamojen toimivuustestiä Pernajassa sekä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen
tuloksia. Valmisteltuja kysymyksiä pienpuhdistamoiden toimivuudesta voi lähettää ennakkoon osoitteeseen
minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi.

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2009-2010. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi
pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 11.11.2010. Ilmoittautumiset: karolina.ornmark @ vesiensuojelu.fi, 050-
430 9109

OHJELMA:

09.00 Seminaarin avaus

09.15 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kuulumiset
Minttu Peuraniemi, LUVY ry

09.45 Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? –
Hajavesilainsäädännön uusimmat käänteet
Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, Ympäristöministeriö

10.45 Erityisalueiden jätevesihaasteet – käytännön
kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä
Minttu Peuraniemi/Karolina Örnmark, LUVY ry

11.30 Lounastauko
12.15 Mitä kertovat pienpuhdistamovertailun

väliaikatulokset?
Tutkija Ilkka Sipilä, Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus /TM Rakennusmaailma/ Maa- ja
vesitekniikan tuki ry

13.00 Paneelikeskustelu jätevedenkäsittelyjärjestelmien
haasteista ja ratkaisuista
Mukana laitevalmistajia, asiantuntijoita ja tiedon
käyttäjiä. Etukäteen lähetetyt kysymykset pyritään
huomioimaan.

13.45 Yhteenveto ja loppusanat
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21.10.2010

INBJUDAN

-Vem för avloppsvattenvalsen?
VÄSTRA NYLANDS AVLOPPSVATTENPROJEKT 2009-2010 bjuder in branschens aktörer till

Seminariet för högaktuella avloppsfrågor

Tid: Måndagen den 15.11.2010 kl 9-14
Plats: Lojo kommunhus Monkola, fullmäktigesalen

Karstuvägen 4, Lojo

Ämnet avloppsvatten upprör hela Finland. – Kom med och lyssna på aktuella frågor kring glesbygdens
avloppsvatten samt dela åsikter om och diskutera ämnets nyheter. Vid tillfället presenteras
avloppslagstiftningens nyheter, minireningsverkens funktionstestning samt resultaten från Västra Nyland
avloppsvattenprojekt. Frågor angående minireningsverkens funktion kan på förhand skickas till
minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi. Föreläsningarna är på finska men man kan fråga på svenska.

Tillställningen ordnas av Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2009-2010. Tillställningen är avgiftsfri. Med tanke på
kaffeserveringen ber vi att ni anmäler er senast 11.11.2010. Anmälningar: karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi, 050-430 9109

PROGRAM:

09.00 Öppnande av seminariet

09.15 Nyheter från Västra Nylands avloppsvattenprojekt
Minttu Peuraniemi, LUVY rf

09.45 Att rena eller inte rena? – Nyaste vändningarna inom
glesbygdens avloppslagstiftning
Lagstiftningsråd Tuire Taina, Miljöministeriet

10.45 Specialområdenas avloppsutmaningar – erfarenheter
från karterings- och rådgivningsbesök
Minttu Peuraniemi/Karolina Örnmark, LUVY rf

11.30 Lunch
12.15 Vad berättar minireningsverksjämförelsens

deltidsresultat?
Forskare Ilkka Sipilä, Forskningscentralen för jordbruk
och livsmedelsekonomi/TM Rakennusmaailma/ Maa- ja
vesitekniikan tuki ry

13.00 Paneldebatt om avloppsvattenbehandlingens
utmaningar och lösningar
Deltagare i diskussionen är bl.a. produkttillverkare,
sakkunniga och nyttjare av informationen. Vi
eftersträvar att beakta de förhandsinskickade frågorna.

13.45 Sammandrag och avslutning
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Seminaariin jätevesien päivänpolttavista aiheista 15.11.2010 Lohjalla
Osallistujalista

Nimi Organisaatio Paikkakunta
Anton Lehikoinen Wavin-Labko
Daniel Nylund Suunnittelija Raasepori
Eija Kanninen Lohjan kaupunki Lohja
Erik Dahlström
Erkki Lehtonen
Erkki Santala/Riikka Vilpas SYKE Helsinki
Gustav Munsterhjelm Raaseporin kaupunki Raasepori
Hans Brunila B.A.T systems Oy/BagaWaterTech.
Heidi Ilmanen Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Turku
Heikki Pulkka Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
Ilkka Sipilä MTT
Ilona Joensuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
Jari Mahanen B.A.T systems Oy/BagaWaterTech.
Jari Männysalo Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Helsinki
Jouni Stordell Raaseporin kaupunki Raasepori
Kaj Malmberg VVS-Planering Robert Malmberg Oy Inkoo
Kaj Matsson Kemiönsaaren kaupunki Kemiönsaari
Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lojo
Katriina Kujala-Räty Hajaputsari ry.
Kurt Fagerström T:mi KurtFagerström Karkkila
Malin Kurkisuo Lohja
Mari Pihlaja-Kuhna Vihdin kunta Vihti
Maria Söderström Yrkeshögskolan Novia
Milla Siiri YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy
Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lojo
Niila Tast Uponor
Patrik Skult Inkoon kunta/Siuntion kunta Inkoo
Paula Mäenpää Nummi Pusulan kunta
Pekka Laitinen Vihdin kunta Vihti
Pyry Lehtonen Fann Ympäristötekniikka
Rauno Viljanen Vesmec
Riitta Ikäheimo Vihdin kunta Vihti
Rolf Oinonen Karjalohjan kunta
Stefan Wasström Stefan Wasström ÖB Inkoo
Susanna Niiranen Inkoon kunta Inkoo
Teemu Jutila KWH Pipe
Timo Grönroos Turun Rakentajapalvelu
Timo Tainio Pojolan Vesi Oy
Tuire Taina Ympäristöministeriö
Ville Wahteristo Kemiönsaaren kunta Kemiönsaari
Yrjö Sarkki LVI-konsultointi Sarkki Oy Vihti
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