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1 Hankkeen tausta 

Haja-asutuksen jätevesiasiat ovat puhututtaneet viimeisten parin vuoden aikana koko Suomea 
enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin. Tapetille on nostettu monia tärkeitä asioita, kuten 
lainsäädännön tarkistaminen kohtuullisen toimeenpanon varmistamiseksi sekä kiinteistökoh-
taisen neuvonnan palava tarve. Keskustelu lienee perusteltua, mutta se on myös aiheuttanut 
hämmennystä ja lisännyt epävarmuutta siitä, mitkä säädökset ovat voimassa missäkin koh-
teessa.

Uudellamaalla jos jossakin on hajajätevesiasia edelleen akuutti vesiensuojelullinen ja maan-
käytöllinen ongelma. Erityisesti läntisellä Uudellamaalla alati kasvava haja-asutus asettaa 
haasteita jätevesiasian huolelliselle hoitamiselle. Alueellemme tyypillistä on, että suuri määrä 
haja-asutusta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten pohjavesialueille ja ranta-alueille, joilla asutus 
on paikoittain erittäinkin tiivistä. Näillä alueilla jätevesien käsittely on erityisen tärkeää ja myös 
monella tavalla haasteellista. Alueellamme on myös suora kontakti Suomenlahteen, jonka tilan 
parantamiseksi on tehtävä kaikki tarvittava.

Kuntien ja yhdistyksemme aikaisemman aktiivisuuden ansiosta alueemme asukkaat ovat suh-
teellisen hyvin tietoisia jätevesien käsittelyn tarpeesta. Kuitenkin yleisen tiedon soveltaminen 
tilanteeseen omalla kohdalla on osoittautunut asukkaille erittäin hankalaksi tehtäväksi johtu-
en kiinteistöjen moninaisista ominaisuuksista sekä mediassa ja markkinoinnissa esiintyneistä 
karkeista yleistyksistä ja liikkeellä olleista virheellisistäkin tiedoista.

Tähän ongelmaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry jäsenkuntineen etsii ratkaisuja Länsi-
Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian 2009–2013 avulla, jota toteutetaan yh-
teishankkeiden kautta. Kunnat ovat tehneet alueella yhteistyötä jo vuodesta 2004 yhdistyksen 
koordinoimana ja vuodesta 2007 lähtien Uudenmaan liitonkin merkittävältä osalta rahoitta-
mana. Vuosien mittaan haja-asutusalueiden jätevesineuvonta on osoittautunut haastavam-
maksi tehtäväksi kuin mitä alun alkaen voitiin kuvitella.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 on jatkoa Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeel-
le 2009–2010 (Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön 
suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudella-
maalla 2009–2010, hakemusnumero 08051).

2 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen 2009–2010 tarkoituksena oli edistää vesiensuojelua ja kestävän kehityksen mukais-
ta asumista nykyisillä haja-asutusalueilla Länsi-Uudellamaalla. Hankkeessa haettiin alueen 
olosuhteisiin sopiva toimintamalli nk. hajajätevesiasetuksen soveltamiseksi pohjautuen ym-
päristöministeriön linjauksiin. Keskeisenä painopisteenä hankkeessa oli jätevesien käsittelyn 
vaatimustasot vesiensuojelullisesti erityisen herkillä ja maankäytön suunnittelun kannalta 
haasteellisilla alueilla.
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Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda alueelle toimiva jalkautetun neuvonnan ja jäteve-
sikartoituksen toimintamalli sekä jakaa puolueetonta ja asiantuntevaa tietoa erityisalueiden 
asukkaille. Toinen keskeinen tavoite oli koota alueen kuntien näkemykset erityisalueiden jäte-
vesienkäsittelyn vaatimustasosta sekä muodostaa alueelle yhteinen suhtautumistapa asiaan 
kerätyn aineiston ja keskustelujen perusteella.

Hankkeessa 2009–2010 luotua toimintamallia kehitetään eteenpäin LINKKI-hankkeessa vuon-
na 2011 keskittymällä arvioimaan ja kehittämään neuvontatyön ja tiedotuksen vaikuttavuutta.

LINKKI-hankkeen tarkoituksena oli jatkaa edellisen hankkeen aikana aloitettua vesiensuojelun 
ja kestävän kehityksen mukaisen asumisen edistämistä nykyisillä haja-asutusalueillamme ja 
kannustaa asukkaita uusimaan jätevesijärjestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisel-
lä tavalla. Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. Arvioida	ja	parantaa	neuvontatyön	vaikuttavuutta
2. Viedä	kuntien	yhteiset	toimintamallit	käytäntöön	hyödyntämällä	kerättyä	tietoa
3. Jatkaa	ja	tehostaa	tiedotustyötä

4 Organisaatio ja työnjako

Hankkeen toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen to-
teutukseen osallistuivat myös osaltaan Länsi-Uudenmaan kunnat Hanko, Inkoo, Karkkila, Kar-
jalohja, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti. Hankkeen valvojana Uudenmaan liitossa toimi 
ympäristösuunnittelija Maija Toukola.

Projektiorganisaatioon kuuluivat ohjausryhmä, työryhmä sekä LUVY:n projektityöntekijät. 
Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuna hankkeeseen osallistuvat kunnat, LUVY sekä 
Uudenmaan liitto. Ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen talouden seuranta ja suuntaaminen 
rahoittajanäkökulmasta sekä hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston 
muodostaminen eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa. 

Ohjausryhmä kokoontui 16.6.2011 (sähköisesti), 10.10.2011 ja 1.3.2012, ryhmän jäsenet 
vuonna 2011 olivat:

• Ympäristöpäällikkö Saija Kajala, Hanko
• Ympäristöpäällikkö Patrik Skult, Inkoo ja Siuntio
• Luottamushenkilö Rolf Oinonen, Karjalohja
• Ympäristötarkastaja Tanja Mikkola, Vihti ja Karkkila
• Ympäristötarkastaja Eija Kanninen, Lohja
• Rakennustarkastaja Pirkko Kainiemi, Nummi-Pusula
• Ympäristösuunnittelija Maija Toukola, Uudenmaan liitto
• 

Kuntien asiantuntijatyö tapahtui Länsi-Uudenmaan jätevesiyhteistyöryhmässä, jossa olivat 
edustettuina kuntien ympäristö- rakennusvalvonta- ja ympäristöterveydenhuoltoviranomai-
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set. Työryhmäläiset kuuluivat hankkeen postituslistalle, joka sisältää n. 35 jäsentä. Postituslis-
talle on muistioiden ja tiedotteiden lisäksi toimitettu runsaasti ajankohtaista tietoa jätevesiasi-
oista. Työryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 5 kertaa.

Taulukko 1. Hankkeen ohjausryhmän ja työryhmän kokousajankohdat, aiheet ja osallistujamäärä hen-
kilöinä ja kuntina.

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

3.2.2011, Lohja Työryhmä: Lainsäädäntömuutokset, 
palautekysely, hankkeen suunnittelu 

10 (3) / 9 

30.3.2011, Raasepori Työryhmä: Lainsäädäntömuutokset, 
palautekysely, neuvontatyö kesällä 

9 (2) / 7 

7.6.2011, Lohja Työryhmä: Valtakunnallinen 
neuvontatyö, muutoshakemus, kesän 
neuvontatyö 

6 (3) / 4 

16.6.2011, sähköpostitse Ohjausryhmä: Budjetin 
muutoshakemus 

7 (1) / 8 

5.9.2011, Lohja Työryhmä: Kesän neuvontakampanjan 
tulokset 

5 (1) / 5 

10.10.2011, Lohja Ohjausryhmä: Väliraportin ja 
maksatushakemuksen hyväksyminen, 
tulevan toiminnan suunnittelu 

7 (3) / 6 

14.12.2011, Lohja Työryhmä: Kesän kartoituksen 
alustavat tulokset, ideariihi 2012 

10 (3) / 8 

1.3.2012, Lohja Ohjausryhmä: Loppuraportin ja 
maksatushakemuksen hyväksyminen 

10 (3)/ 7 

 

Hankkeessa LUVY:n tehtäviin kuului:

• hankkeen kokonaiskoordinointi
• ohjausryhmän koollekutsuminen, kokousten sihteerinä toimiminen
• hankkeen toteuttaminen ohjausryhmän kanssa sovitulla tavalla hankesuunnitelmaa 

noudattaen
• talous- ja muiden raporttien laatiminen rahoittajalle
• tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen
• tiedotusmateriaalien laadinta ja jakelu
• jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään
• esitteiden, tiedotteiden, neuvonta-aineistojen yms. materiaalien laadinta, verkkosi-

vujen ylläpito

LUVY:ssä hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi toiminnanjohtaja Jaana Pönni, joka tarjosi 
hankkeen käyttöön vesiensuojelun asiantuntemusta. Lisäksi hän yhdistyksen toiminnanjohta-
jana osallistui hankkeen suunnitteluun ja seurantaan. Hankkeen asiantuntijana ja neuvonnan 
työnjohtajana toimi Minttu Peuraniemi. Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteuttivat jätevesineu-
vojat Karolina Örnmark, Joonas Mämmelä ja Sanni Perttunen. Lisäksi hankkeen toteutukseen 
osallistui toimisto- ja taloushallintohenkilökuntaa (työpanos 0,5 kk/vuosi).
Varsinaisten työntekijöiden lisäksi hankkeessa oli mukana kolme palkatonta harjoittelijaa, jot-
ka tarjosivat hankkeen käyttöön merkittävän avun yhteensä noin 17 viikon työpanoksellaan.
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Taulukko 2. Hankkeen työntekijät, tehtävät ja työpanokset maksatuskaudelta 1.1.–31.12.2011.

 Työtehtävä Nimi Työssäoloajanjakso / 
työaika 

Työpanos, 
kk 

Kunta, johon 
työpanos 
kohdistettu 

Toiminnanjohtaja, 
hankkeen 
vastuullinen vetäjä 

Jaana Pönni 1.1.-31.12. 
  

0,5 Kaikki 
hankekunnat 

Asiantuntija, 
haja-asutuksen 
jätevedet 

Minttu Peuraniemi 1.1.-31.3.  
80 % työaika 
1.4.-31.12. 
50 % työaika 

6,9 Kaikki 
hankekunnat 

Jätevesineuvoja, 
asiantuntijan 
sijainen 

Karolina Örnmark 1.1.-31.3.  
20 % työaika 
1.4.-31.12. 
100 % työaika 

9,6 Kaikki 
hankekunnat 
Hanko, Inkoo, 
Siuntio 

Jätevesineuvoja 
 

Joonas Mämmelä 16.5.-15.8. 
100 % työaika 

3 Karjalohja, 
Lohja, 
Nummi-
Pusula 

Jätevesineuvoja Sanni Perttunen 20.6.-4.10. 
100 % työaika 

3,5 Vihti, Karkkila 

Harjoittelijat 
(palkattomat) 

Maria Kihlström 
Sanni Perttunen 
Frida Ringvall 

1.1.-28.2. (8 vko) 
15.5.-20.6 (5 vko) 
13.6.-8.7. (4 vko) 

4 Kaikki 
hankekunnat 

Kunnat tarjosivat hankkeelle asiantuntemustaan työryhmän edustajien muodossa, jotka osal-
listuivat työskentelyyn oman työnsä ohessa. Kunnat antoivat hankkeen käyttöön tärkeää työ-
panosta mm. kiinteistötietojen ja karttojen hakemisessa, sekä esimerkiksi postituksessa. Osa 
kunnista myös tarjosi jätevesineuvojille työpisteen ja -välineet. Hangon kaupungilla oli kesän 
ajan palkattuna oma harjoittelija, joka toteutti kartoitus- ja neuvontatyötä hankkeen toimin-
tamallin mukaan ja jonka työpanos luetaan mukaan hankkeen tuloksiin. Näitä kustannuksia ei 
ole esitetty tässä hankkeessa rahoitettavaksi.

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat:

• Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n HAIKU-hanke
• Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
• Jässi-jätevesihanke, neuvontapilotti Etelä-Karjalassa
• Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry ja muut alueelliset vesiensuojeluyhdistyk-

set
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5 Hankkeen menot ja rahoitus

Hankkeelle budjetoitiin alun perin, hankesuunnitelman 22.12.2010 mukaan, yhteensä 79 816 € 
kulut. Budjettia korjattiin kuntien lisärahoitusten varmistuttua muutoshakemuksen 16.6.2011 
mukaisesti paremmin vastaamaan hankkeen tarpeita. Korjatun budjetin mukaan hankkeen ko-
konaiskulut olisivat 84 816 €. Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto (37 346 €, rahoitusosuus 
44,03 %), Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (kunnilta perittävä vapaaehtoinen jäsenmak-
su, 33 970 €, rahoitusosuus 40,05 %) sekä kunnat (13 500 €, rahoitusosuus 15,92 %).

Toteutuneet kulut olivat 84 816 € eli 100 % budjetoidusta. Tarkemmat tiedot ilmenevät mak-
satushakemuksen kustannuserittelystä.

Taulukko 3. Hankkeen kokonaisbudjetti 2011 (korjattu muutoshakemuksella 16.6.2011) ja budjetin 
toteuma 31.12.2011 mennessä. Luvut pyöristetty.

 Budjetti 
2011 
(korjattu), 
€ 

Toteuma 
31.12.2011 
mennessä, € 

Toteuma, 
% 

Yli-/alijäämä, 
€ 

Palkka- ja henkilöstökulut 67 491 69 247 103 - 1756 
Matkakulut 5 620 5 533 98 87 
Ostopalvelut 200 697 349 - 497 
Koneiden ja laitteiden 
hankinta* 

600 600 100 0 

Tilavuokrat* 2 600 2 553 98 47 
Toimistokulut* 7 140 4 842 68 2 298 
Luontaissuoritukset 0 0 0 0 
Muut menot 1 165 1 343 115 -178 
YHTEENSÄ 84 816 84 816 100 0 
 *Haetaan maksatukseen koko vuoden osalta 

Hankkeeseen osallistuivat Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio 
ja Vihti. Inkoo, Siuntio ja Vihti osallistuivat hankkeeseen korotetuin summin varmistaakseen 
kuntiinsa laajemman neuvontatarjonnan. Uudenmaan liiton rahoitusosuus on 44,03 %, josta 
maksatukseen haettiin I jakson (1.1.–31.8.2011) jälkeen 20 592 €. Maksatukseen haetaan II 
jakson jälkeen siis 16 752 €.
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6 Hankkeen toiminta ja tulokset

Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman (22.12.2010) ja ohjausryhmässä sovitun mukaisesti.

6.1 Hankkeen suunnittelu ja seuranta

• Käytiin hankkeen suunnitelmaa ja toteutusta läpi työryhmän kokouksissa.
• Laadittiin ja hyväksyttiin budjetinmuutoshakemus ohjausryhmän sähköpostikokouk-

sella.
• Osallistuttiin alan ajankohtaiskoulutukseen (Valonia: Jätevedestä voimavaraksi laiva-

seminaari 20.–21.1., SYKE: Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä 6.4.)
• Perehdytettiin uudet neuvojat 30.–31.5. ja tehtiin monitoroinnit 14.6. ja 20.6.
• Laadittiin kuntakohtaiset kartoitusraportit kesän neuvontatyöstä kunnille
• Osallistuttiin SYKE:n neuvonnan palauteseminaariin 19.9.2011.
• Valmisteltiin hankkeen väliraportti, loppuraportti sekä maksatushakemukset ja käsi-

teltiin näitä ohjausryhmän kokouksissa.

6.2 Neuvonta- ja kartoitustyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa vuosina 2009–2010 kehitettyä kartoitus- ja neu-
vontatyön toimintamallia lähdettiin kehittämään selvittämällä neuvottavien tyytyväisyyttä 
kiinteistökäynteihin ja neuvontakäyntien vaikuttavuutta palautekyselyn avulla. Samalla kysyt-
tiin neuvottavien ideoita ja toiveita neuvontatyön parantamiseksi. Palautekyselyn perusteella 
päädyttiin antamaan kiinteistöille kirjallinen arvio järjestelmän uudistamistarpeesta. Vaikka 
kannatusta kokoaviin yleisötilaisuuksiin ei palautekyselyn perusteella tullut, päädyttiin kuiten-
kin kokeilemaan sitäkin mahdollisuutta parilla alueella. 

Koonti	palautekyselyn	tuloksista	liitteenä	1.

6.2.1 Kirjallinen arvio järjestelmän uudistamistarpeesta

Saadun palautteen ja osittain ympäristöministeriön neuvonnan yleissuunnitelman perusteella 
hankkeessa laadittiin toimintamalli kirjallisen arvion jättämisestä kiinteistölle. Toimintamalli 
jouduttiin kiinteistökäyntien aikataulutuksen takia laatimaan ennen ministeriön viimeisimpiä 
ohjeita asiaan liittyen. Lähtökohdaksi kirjallisen yhteenvedon antamiseen otettiin seuraavat 
näkökohdat:

• Yhteenvedon tulee olla mahdollisimman havainnollinen sekä lyhyt ja ytimekäs, kar-
toituslomakkeen laajuinen yhteenveto on liian raskas asukkaan käyttöön

• Päällekkäisyydet jätevesijärjestelmän selvityksen kanssa minimoidaan, yhteenvedon 
tulee lähinnä täydentää olemassa olevaa selvitystä

• Maastotyö ei saa olla riippuvainen kopiointimahdollisuudesta tai muunkaan tietotek-
niikan toimivuudesta, kartoituslomakkeeseen on näppärästi voitava täyttää yhteen-
vedon tiedot

• Yhteenveto tulee olla nopea täyttää, niin että kiinteistöllä käytetty aika ei veny koh-
tuuttoman pitkäksi yhteenvedon tekemisen takia
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Yhteenvetoa ei voi kutsua lausunnoksi tai selvitykseksi. Yhteenveto asiakirjan nimenä sen sijaan 
voi olla epäselvä. Arvio-nimikkeeseen päädyttiin, koska se on suullisesti ja silmämääräisesti ke-
rätyn tiedon pohjalta tehty johtopäätös. Arviolomakkeessa (liitteessä 2) päädyttiin käyttämään 
ruotsalaisilta kollegoilta omaksuttua, hankkeen tarpeisiin räätälöityä liikennemerkki-järjestel-
mää havainnollistamaan uudistamistarpeen laatu. Samalla luotiin kartoitusta varten luokittelu 
uudistamistarpeen laadusta. Arviolomakkeen tueksi laadittiin Jätevesijärjestelmien arviointi-
kriteerit, joka on ohje jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen arvioimiseksi (liite 2).

Taulukko 4. Uudistamistarpeen kategoriat ja niiltä odotetut toimenpiteet neuvonnan jälkeen.

Uudistamistarvetta 
havainnollistava 
merkki 

Uudistamistarpeen laatu Toivottu eteneminen 

 Akuutti uudistamistarve:  
Järjestelmä uudistettava 
15.3.2016 mennessä 

Suunnitelma jätevesijärjestelmän 
uudistamisesta 
(ammattilaissuunnittelija), 
toimenpideluvan haku kunnasta, 
uudistaminen aikataulussa, selvityksen 
teko nykyisestä järjestelmästä, nykyisen 
järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet 
sekä toimenpiteet 

 Pieni kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää kunnostettava tai 
tehostettava 

Selvityksen teko ja päivitys, 
huoltotoimet, pienet korjaukset kuten 
tuuletusputket, t-haarat, tiivistykset, 
täyttymishälytin jne… 

Seuranta:  
Järjestelmän toimivuutta 
seurattava 

Selvityksen teko ja päivitys, 
huoltotoimet, toimintakunnon 
tehostettu tarkkailu 

 Järjestelmä kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

Asianmukainen käyttö ja huolto, käyttö- 
ja huolto-ohjeen sekä selvityksen teko, 
jos näitä ei ole 

 Vähäinen jätevesimäärä:  
Ei puhdistusvaatimusta 

Selvityksen tekeminen; ei järeitä 
laitteita/mahdollisesti hallitun maahan 
johtamisen huollot; jos varustelu kasvaa 
järjestelmä päivitetään 

 

Arviolomakkeen käyttö osoittautui luonnolliseksi osaksi kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Se on 
luonteva päätös käynnille ja sopii erinomaisesti räätälöidyn neuvontapaketin jatkeeksi. Arvio-
lomakkeen käyttö ei ole lisännyt merkittävästi kiinteistöllä kuluvaa aikaa, mutta on helpottanut 
johtopäätöksen ymmärrettävyyttä ja antanut aiheen jatkotoimista keskustelulle. Asukkaita on 
ohjeistettu säilyttämään arviolomake yhdessä selvityksen kanssa.

Palautekyselyiden tulosten mukaan arviolomakkeen täyttö myös puoltaa paikkaansa osana 
kiinteistökäyntiä parantamalla neuvontakäynnin annin pysyvyyttä kiinteistöllä. Muutamia ke-
hitysehdotuksia arviolomakkeen sisältöön on tullut neuvojien kanssa käydyissä keskusteluissa. 
Arviolomake päivitettiin palautteen perusteella.
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Asukkailta tullut palaute arviolomakkeesta on rohkaisevaa ja arvion jakamisella vaikuttaa ole-
van yllättäviäkin vaikutuksia. Esimerkiksi on käynyt ilmi, että joillakin alueilla arvioita vertail-
laan naapuruston kesken ja neuvojille on tullut jälkikäteen kyselyitä siitä kuinka punaisen tai 
keltaisen tuloksen saisi käännettyä vihreäksi. Toivottavaa onkin, että kartoitus- ja neuvonta-
käynnit osaltaan auttaisivat nostattamaan yhteisöiden sosiaalista painetta jätevesijärjestelmi-
en kuntoon laittamiseksi.

6.2.2 Kokoava tiedotustilaisuus

Asukkaiden pyynnöstä hanke osallistui parin kokoavan tiedotustilaisuuden järjestämiseen. Ti-
laisuuden tarkoituksena on koota läpikäydyn alueen asukkaat yhteen pohtimaan jatkotoimen-
piteitä. Tilaisuus suo niille, jotka kartoitus- ja neuvontakäyntiä eivät syystä tai toisesta saaneet, 
mahdollisuuden saada perustietopaketti jäteveden käsittelystä alueellaan. Tilaisuuden johtava 
ajatus on kuitenkin tarjota selkeät alueittaisen askelmerkit asiassa etenemiseen. Keskeistä on 
paikallisuus sekä kartoitus- ja neuvontakäynneillä tehdyt havainnot alueen jäteveden käsitte-
lyn tilanteesta. Tilaisuuden tavoite on antaa asukkaille ideoita siitä, kuinka jätevesiasiaa voisi 
heidän alueellaan lähteä edistämään – yhteistyössä tai erikseen. Tärkeää on antaa ideoille 
konkretiaa, vähintään yhteyshenkilölle kasvot.

Hanke järjesti yhteistyössä Vihdin kunnan ja Isolähteen aktiivisten asukkaiden kanssa kokoa-
van tiedotustilaisuuden Isolähteen vedenottamon suoja-alueen ja sen lähialueen asukkaille 
24.8.2011. Tilaisuuden tarkoitus oli saada vastaus siihen, ovatko asukkaat halukkaita selvit-
tämään yhteisen viemäröinnin mahdollisuuden vesiosuuskuntamuodossa. Kutsu tilaisuuteen 
annettiin kartoitus- ja neuvontakäyntien ohessa sekä postitse. Ohjelmassa oli lyhyet (5–15 
min) puheenvuorot seuraavista aiheista:

• Tilaisuuden avaus / paikallinen aktiivi
• Katsaus jäteveden käsittelyn lainsäädäntöön / Linkki-hanke
• Kunnan ympäristönsuojelumääräysten ja suoja-aluepäätösten vaikutus Isolähteen 

alueella / Vihdin kunnan ympäristötarkastaja
• Jäteveden käsittelyn tilanne Isolähteen alueella / Linkki-hanke
• Vesilaitoksen terveiset / Vesihuoltopäällikkö

Lisäksi hieman pidemmät (15–30 min) puheenvuorot pidettiin seuraavista aiheista:

• Vesiosuuskunta ratkaisuna jätevesien käsittelyyn / Linkki-hanke
• Jatkotoimenpiteet mahdollisen vesiosuuskunnan suhteen / paikallinen aktiivi

Tilaisuuteen saapui paikalle n. 30 osallistujaa, joista valtaosa oli saanut kartoitus- ja neuvon-
takäynnin. Tilaisuudessa sovittiin asukkaiden aloitteesta päivämäärä jolloin vesihuolto-osuus-
kunta tulisi perustettavaksi yhteisen viemäröinnin kulujen selvittämiseksi.

Pohjois-Karjalohjan kyläyhdistys ry järjesti Mustlahden alueen asukkaille kokouksen jäteve-
siasioista 11.9.2011. Tämänkin tilaisuuden pontimena oli yhteisen viemäröinnin mahdolli-
suuden selvittäminen. Tilaisuuden järjesti kokonaisuudessaan ko. yhdistys, ja hanke osallistui 
tilaisuuteen asiantuntijan puheenvuorolla ”Hyvä jäteveden käsittely haja-asutusalueilla – lain-
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säädännön vaatimukset ja toteutus ”. Puheenvuoroon sisältyi myös katsaus alueella tehtyihin 
kiinteistökäynteihin ja järjestelmien uudistamistarpeeseen. Lisäksi tilaisuudessa oli vesiosuus-
kunnan perustamiskokemuksistaan kertomassa Leikkiläntien vesiosuuskunnan edustaja. Osal-
listujia paikalla oli 20–30, joista vain muutaman luona oli tehty kartoitus- ja neuvontakäynti. 
Kokouksessa päätettiin perustaa alueelle vesihuoltomahdollisuuksia selvittävä osuuskunta.

Kokoava tiedotustilaisuus tuntui hyvältä tavalta tarjota kartoitus- ja neuvontakäyntien kohde-
ryhmälle konkreettisia askelmerkkejä asioiden kuntoon saattamiseksi paikallistasolla. Jatkossa 
kehittelyyn pitäisi saada kokoava tilaisuus sellaiselle alueelle, jolle keskitetty vesihuolto ei ole 
ensisijainen ratkaisu.

6.2.3 Muut toimintamallin kehittämistoimenpiteet

Monitoroinnit	ja	laatutyö

Osaksi kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallia on otettu neuvojien monitoroinnit. 
Hankkeen asiantuntija monitoroi kaikki neuvojat neuvontakauden alkuvaiheessa. Monitoroin-
nin tarkoituksena on yhtäältä tarkistaa neuvojien tietotaito ja käyttäytyminen kartoitus- ja 
neuvontakäynneillä (laaduntarkistus) ja toisaalta saada toimintamallille palautetta kentältä 
itse käyntien suorittajilta (kehittäminen). Monitoroinnissa hankkeen asiantuntija tai vanhempi 
neuvoja osallistuu 2–3 kartoitus- ja neuvontakäynnille tarkkailijan roolissa. Neuvoja suorittaa 
käynnin kuten muutoinkin. Tarkkailija kirjoittaa ylös huomioitaan neuvontakäynnin vaiheista 
ja sujuvuudesta sekä kartoituksellisesta ja neuvonnallisista osioista. Tarkoituksena on verrata 
sujuuko käynti toimintamallin mukaan, kuten on sovittu. Käynnin jälkeen tarkkailija ja neuvo-
ja käyvät pintapuolisesti läpi käynnin kulun. Myöhemmin tarkkailija myös kirjoittaa monito-
roinnista ja sen tuloksista muistion, joka hyväksytään yhdessä. Tähän mennessä monitoroinnit 
ovat olleet antoisia molempien osapuolten kannalta. Hankkeen neuvojat monitoroitiin 14. ja 
20.6.2011.

Paikkatieto

Jätevesien käsittelyn kokonaiskuvan aikaansaamiseksi sekä kartoitus- ja neuvontakäyntien 
suunnittelua varten oivallinen työkalu on paikkatieto. Tällä hetkellä hankkeessa käytetään toi-
minnan suunnittelua varten sekä omaa että kuntien ja Maanmittauslaitoksen paikkatietoa. 
Maanmittauslaitokselta haetaan kiinteistöjen sijainnit ja omasta paikkatiedosta tarkistetaan 
erilaisia ympäristöolosuhteita. Kunnat hakevat omista järjestelmistään kiinteistöjen yhteys-
tiedot. Kartoitus- ja neuvontakäynnit ja niillä kerätty tieto tallennetaan yhdistyksen omaan 
paikkatietojärjestelmään. Karttatarkastelulla saadaan oivallisia yhteenvetoja esimerkiksi jon-
kin ojan kuljettamasta kuormituksesta ja kuormituksen kulkeutumisesta. Hankkeessa laadittiin 
hankkeelle oma hajajätevesien paikkatietotietokanta, johon tallennettiin myös aikaisempien 
vuosien kartoitus- ja neuvontakäynnit. Samalla kehitettiin tietojen tallennuksen menetelmää, 
tarkoituksena hyödyntää sekä paikkatieto- että taulukkolaskentaohjelmistoa jatkossa.
Vuorovaikutus vesistötarkkailun kanssa
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Hankkeessa ryhdyttiin selvittämään, kuinka kartoitustietoa voidaan käyttää hyväksi vesistö-
tarkkailuissa ja hajakuormituksen hallinnassa. Vesistötarkkailujen avulla on jo nyt saatu prio-
risoitua kartoitus- ja neuvontakäyntialueita, mutta tiedon toiseen suuntaan vieminen on vielä 
kehityksen alla. Hanke osallistui LUVY:n vesistötiimin palaveriin 14.10.2011, jossa keskusteltiin 
innostuneesti ko. mahdollisuudesta. Sovittiin myös jatkotoimista yhteistoiminnan toteuttami-
seksi siten, että tuloksia voitaisiin esitellä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n koulu-
tuspäivillä 2012.

Viestintä

Hankkeessa otettiin aktiiviseen käyttöön edellisen hankkeen aikana tehty verkkosivu-uudistus, 
joka mahdollistaa reaaliaikaisen, helppolukuisen uutisoinnin jätevesiasioista. Uutisointi tapah-
tuu pääosin ”ajankohtaista”-osiossa. Uutisointityökalu olikin näppärä tapa seurata nopeasti 
muuttuvaa lainsäädäntömuutoksen tilannetta. Työkalu sopi myös loistavasti neuvontakäyn-
neistä tiedottamiseen. Haasteena on toki edelleen sivujen tunnettuus ja se, löytävätkö tiedon 
tarvitsijat oikealle verkkosivulle.

Yhtenä uutena keinona verkkosivuista, hankkeen toiminnasta ja jätevesiasioista viestimiseen 
viritettiin yhteistyössä LUVY:n kanssa uutiskirjettä. Uutiskirje toimii verkkosivujen sisäänheittä-
jänä ja samalla tiedonlähteenä tilaajille. Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä LUVY:n verkkosivuilta 
ja ajatuksena onkin antaa jätevesineuvonnan asiakkaille mahdollisuus liittyä uutiskirjeen tilaa-
jaksi ja siten saada ajankohtaista tietoa jätevesiasian etenemisessä. Uutiskirjettä ei teknisistä 
syistä saatu lähetettyä vielä vuoden 2011 puolella, mutta se on käytössä vuodesta 2012 lähti-
en.
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Kuva 1. LUVY:n uutiskirjeen ulkoasu. Hajajätevesihankkeen uutisalue punaisella merkityllä alueella 
oikealla alhaalla.

6.3 Neuvontatyö

Hankkeen tekemä neuvontatyö voidaan karkeasti jakaa median kautta tapahtuvaan tiedotuk-
selliseen neuvontaan, yleisneuvontaan, sekä täsmäneuvontaan tonteilla kartoitus- ja neuvon-
takäyntien yhteydessä. Neuvontamateriaalina hankkeessa käytetään pääasiassa itse tehtyä 
materiaalia, hyväksikäyttäen kuitenkin olemassa olevaa. Alkuvuonna tapahtuneet lainsäädän-
nön muutokset aiheuttivat paineita paitsi neuvonnallisesti ja tiedotuksellisesti, myös neuvon-
tamateriaalin päivittämistarpeelle, mikä osoittautuikin olevan suuri työnsarka. Onneksi Suo-
men Vesiensuojeluyhdistysten Liiton materiaali päivitettiin rivakasti ja hanke saattoi käyttää 
tuttua esite- ja verkkosivumateriaalia.



16 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 229/2012

6.3.1 Tiedotus 

Verkkosivusto www.hajavesi.fi/www.glesbygdensvatten.fi

Hankkeessa käytetään hyväksi aiemmin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen käyttöön 
luotuja verkkosivuja osoitteessa www.hajavesi.fi / www.glesbygdensvatten.fi. Alkuvuodesta 
verkkosivuille päivitettiin ahkerasti lainsäädäntömuutosten tilannetta ja kesällä päähuomion 
veivät kartoitus- ja neuvontakäynnit. Myös muista alan ajankohtaisista tiedotettiin sivuston 
”ajankohtaista”-osiossa.

Mediatiedotus

Hankkeen ja jätevesialan ajankohtaisista asioista tiedotettiin paitsi omien verkkosivujen kaut-
ta, myös lehdistön kautta. Hankkeessa laadittiin seuraavat tiedotteet (tiedotteen otsikon jäl-
keen esimerkkejä sen pohjalta ilmestyneistä lehtijutuista):

• 10.1.2011 Hajajätevesihanke jatkuu epäselvästä tilanteesta huolimatta. Länsi-Uuden-
maan vesi ja ympäristö ry hakee rahoitusta jatkohankkeelle.
- Hajajätevesihanke jatkuu epäselvästä tilanteesta huolimatta – Länsi-Uuden-

maan vesi ja ympäristö ry hakee rahoitusta jatkohankkeelle (Ykkös-Lohja, 
6.4.2011)

- Avloppskraven blir kommunens dilemma (Radio Vega Västnyland, 27.1.2011)
• 8.2.2011 Hajajätevesilainsäädäntöön uudistuksia. Länsi-Uudenmaan kunnilla laki-

muutosten edellyttämät jatkotoimet mietinnässä. 
- Jätevesimääräyksiin Vihdissä vain pieniä muutoksia – Jätevesijärjestelmänsä 

jo uusineet eivät tehneet hukkainvestointia, vakuuttaa jätevesineuvoja (Luo-
teis-Uusimaa 9.2.2011)

- Ratkaisua haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn odotetaan. (Ykkössanomat, 
10.2.2011)

• 15.3.2011 Jätevesijärjestelmän tehostaminen tulee taas ajankohtaiseksi. Korjaustöi-
hin voi saada avustusta.

• 2.5.2011 Jätevesijärjestelmä kuntoon – Jätevesiviikko aloittaa uuden jätevesikauden 
2.-8.5.2011
- Hajajätevesihanke jatkuu kunnissa tänä kesänä. Neuvontakierros mm. Lohjalla 

ja Nummi-Pusulassa. (Länsi-Uusimaa 4.5.2011)
• 23.5.2011 Jätevesineuvonta jalkautuu haja-asutusalueille. – Tavoitteena parempi tie-

tämys jätevesiasiasta.
• 21.6.2011 Jätevesien ikäpoikkeus hämmentää haja-asutusalueiden asukkaita. – Neu-

vojilla vastaus yleisimpiin kysymyksiin.
- Ketkä saavat vapautuksen jätevesien puhdistukseen? (Länsi-Uusimaa 

27.6.2011)
- Ikäpoikkeus jäi mieleen jätelain muutoksesta. Ikävapautus koskee vain 68 

vuotta ennen 9. maaliskuuta täyttäneitä.(Luoteis-Uusimaa, 1.7.2011)
- Ny vattenreningslag vållar huvudbry (Radio Vega Västnyland, 18.7.2011)
- Jätevesienkäsittelyn ikäpoikkeus hämmentää haja-asutusalueiden asukkaita 

(Etelä-Uusimaa 7.8.2011)
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• 22.7.2011 Kesämökin jätevesiasiat ovat pääosin yksinkertaisia. – Jätevesineuvojat 
liikkeellä Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä, Hangossa ja Inkoossa.
- Jätevesijärjestelmien uusiminen käynnistymässä taas haja-alueilla (Luoteis-

Uusimaa 21.9.2011)
• 25.10.2011 Kannattaako keskittää viemäröinti? – Haja-asutualueiden asukkaat akti-

voituvat viemäröintihankkeissa
• 17.11.2011 Väri kertoo jätevesijärjestelmän uudistamistarpeen

6.3.2 Neuvontamateriaali

Neuvontamateriaalina hankkeessa on käytetty jo olemassa olevaa, aiemmin hyväksi todettua 
materiaalia, sekä ihan uutta materiaalia. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen toiminta-
mallin materiaaleja on jouduttu hankkeen toimesta päivittämään lainsäädäntömuutosten joh-
dosta (merkitty tähdellä *). Osa materiaaleista saatiin niiden tuottajien päivittämänä.

Neuvontapaketti

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä jaettavaa neuvontapakettia täydennettiin ja karsittiin siten, 
että kokonaisuuteen kuului tänä vuonna (*-merkityt hankkeen päivittämää):

Kaikille jaettava materiaali
• Jätevesiopas (SVYL)
• Nettisivuflyer (LUVY)
• Selvityslomake (SVYL), tarvittaessa
• Nykyisen järjestelmän yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet (SVYL), tarvittaessa*
• Toimenpidepäiväkirjamalli (LUVY)*

Uudistamistarpeessa oleville jaettava materiaali
• Kuntakohtainen etenemisohje uudistajalle yhteystietoineen (Linkki)*
• Lista kunnan alueella toimivista suunnittelijoista (SVYL)
• Lista asetuksen vaatimuksista suunnitelmalle ja/tai ohje siitä miten valmistautua 

suunnitteluun (LUVY), tarvittaessa
• Mallisuunnitelma (LUVY), ainakin selailtavaksi

Tarvittaessa jaettiin tai esiteltiin
• Ulkohuussin kunnostusohje (SVYL)
• Yksinkertainen maaperäkäsittely -ideapiirros (LUVY)
• Kuivakäymäläesite (Huussi ry)
• Koonti aluekohtaisista kunnan määräyksistä (Linkki)
• Karttoja esimerkiksi pohjavesialueen rajauksista (Kunnat/LUVY)
• Vesiosuuskuntaopas (LUVY)
• FAKTA-lehtinen (Ympäristöhallinto)
• Hyvä kaivo-esite (Ympäristöhallinto)
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Selailukappaleina maastossa oli mukana tarvittaessa
• Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja/tai muut kunnan antamat ohjeet (kuten 

suoja-aluemääräykset)
• Vesihuollon kehittämissuunnitelma
• Selvitys eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista (SVYL)

Kehitysideana seuraaville vuosille nousi esiin kesämökkejä varten räätälöity neuvontapaketti, 
nk. kesämökkipaketti.

Neuvonnan apumateriaali 

Neuvonnan apumateriaalina käytetään Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen toimintamal-
lista tuttua materiaalia (*-merkityt hankkeen päivittämää):

• Menettelytapaohjeet (LUVY) * (Liite 3)
• Erityisalueiden minimisuositukset (LUVY)
• Kartoituslomake, jossa kartoituksellisia ja neuvonnallisia kysymyksiä (LUVY, liite 2)*
• Arviolomake (Linkki)
• Jätevesijärjestelmän arviointikriteerit (LUVY)

6.3.3 Yleisneuvonta

Hanke osallistui valtakunnallisen jätevesiviikon (2.–8.5.) viettoon koordinoimalla Länsi-Uudel-
lamaalla järjestettäviä tapahtumia. Omia tapahtumia ei järjestetty. Hanke toimitti alueen kun-
nille ohjeet ja materiaalipaketin pienen infopisteen järjestämiseksi esimerkiksi kunnantalolle 
tai kirjastolle. Infopisteen järjestivät kaikki hankekunnat.

Hankkeen asiantuntija/neuvoja osallistui seuraaviin tilaisuuksiin:

• Lohjan ympäristölautakunta: Alustus lakimuutoksesta 17.2.
• YH Novia: Miljömässa 9.3., infopiste ja luento
• Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry: Kevätkokous 16.3., luento
• Immula-Paunin kyläyhdistys: Jätevesi-ilta 5.5., luento ja tiedotus neuvonnasta
• Lohjan järvipäivät 18.6., infopiste
• Kärkölän kyläyhteisö ry: Kärkölän kesäpäivät 13.8., luento

Yhteensä näihin tilaisuuksiin osallistui noin 110 henkilöä.

6.3.4 Kartoitus- ja neuvontakäynnit

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin kuntien kanssa valituilla alueilla edellisvuodesta tutun, 
mutta täydennetyn toimintamallin mukaan. Kiinteistöjä lähestyttiin samalla tavalla kuin aiem-
minkin, kotiin lähetetyllä kirjeellä jossa esitetään kiinteistökäynnille ajankohtaa. Itse käynnissä 
eroa tuli lähinnä arviolomakkeen täyttämisessä, joka on uusi toiminto aikaisempiin vuosiin 
verrattuna.
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Kartoitus- ja neuvontakäyntiä tarjottiin hankkeen aikana yhteensä 640 kiinteistölle ja se toteu-
tui yhteensä 523 kiinteistöllä (560 kohdetta), toteuma oli siis 82 %. Alla yhteenveto kiinteistö-
käynneistä kunnittain ja alueittain.

Taulukko 5: Kohdealueet, valintakriteeri, alustavat tiedot kiinteistömäärästä ja toteutuneista kiin-
teistökäynneistä.

Kunta Kohdealue Alueen erityispiirteet Kiinteistöjä, 
joille 
neuvontaa 
tarjottiin 

Toteutuneet 
kiinteistökäynnit, 
kpl 

Hanko Krogars Ranta-alue ja siirtoviemärin 
ulottumattomissa oleva 
tiheähkö alue 

37 35 

 Byö Ranta-alue 0 2 
 Täktom 

(Furumontie-
Långörintie-
Kluuvisaarentie 
lähialueineen) 

Siirtoviemärin lähialueella 
sijaitseva tiheään asuttu alue 

65 63 

Inkoo Malm, Torbacka Tiheästi asuttu ranta-alue, 
osittain pohjavesialue 

127 91 

Karjalohja Mustlahti Ranta-alue 11 6 
 Tupasaari Ranta-alue 0 9 
Karkkila Vattola-Järvenpää Tiheään asuttu alue 

pohjavesialueella 
30 26 

Lohja Pauni Taajaan asuttu alue 35 26 
 Mäntylä Pohjavesialue ja joen valuma-

alue 
34 27 

 Lylyinen Ranta-alue 27 22 
 Muut  0 2 
Nummi-
Pusula 

Hyönölä Pohjavesialue, 
vesiosuuskuntapotentiaali 

25 17 

Siuntio Herrdal Taajaan asuttu alue 72 51 
 Sunnanvik Tiheään asuttu alue 25 22 
Vihti Isolähde Pohjavesialue, vedenottamon 

suoja-alue, 
vesiosuuskuntapotentiaali 

107 86 

 Lautoja Pohjavesialue 45 37 
 Muut Asukkaan yhteydenotot 0 1 
Yhteensä   640 523 
 

Kiinteistökäynneistä tiedotettiin hankkeen, LUVY ry:n ja osittain asianomaisen kunnan verkko-
sivuilla. Myös lehdistöä tiedotettiin neuvontakiertueen alkamisesta, mutta puffijuttuja tehtiin 
edellisvuotta vähemmän.

Kartoituksista tehtiin kuntakohtaiset raportit, jossa tiiviisti esitettiin kiinteistökäyntien mää-
rä, alueen ominaispiirteet ja havaitut ongelmat jätevesiin liittyen sekä yhteenveto käytössä 
olleista järjestelmistä. Käynneillä kerättyjen tietojen perusteella laadittiin tilannekatsaus haja-
asutuksen jäteveden käsittelystä alueellamme (liite 5).
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Kartoitus- ja neuvontatyön toimintamallia on tarkoitus tehostaa siten, että kerättyä tietoa 
hyödynnettäisiin kiinteistökäyntien jälkeenkin. Tämä voi tapahtua joko kokoavien tilaisuuksi-
en kautta, tai muutoin, alueelle sopivalla tavalla. Asukkailta on tullut toive saada tiedokseen 
koonteja hankkeen tuloksista, tämän voisi tehdä esimerkiksi uutiskirjeen avulla.

6.4 Muu kehittämistyö

6.4.1 Liete

Hanke oli pyynnöstä mukana Rosk’n Roll:n käynnistämän, lietteen kuljetusta koskevan selvitys-
hankkeen yhteistyöryhmässä. Hanketta edustivat Minttu Peuraniemi ja Patrik Skult. Hanke laa-
ti kunnille muistilistan lausunnon antamiseksi lieteprojektista, toimitti Rosk’n Roll:n käyttöön 
kartoituslomakkeen malliksi siitä, mitä tietoja jätevesijärjestelmistä tulisi kerätä sekä osallistui 
asiantuntijana kokouksiin 23.2. ja 17.5.2011. LINKKI-hankkeen päättyessä Rosk’n Roll kävi par-
aikaa neuvotteluja alueen kuntien kanssa itse lietteenkuljetuspilottihankkeen toteuttamisesta.

6.4.2 Erityisalueiden minimisuositusten tarkastus ja käytäntöön vienti

Edellisessä hankkeessa laadittu ja Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen toimintamallin si-
sällöksi luotu erityisalueiden minimisuositus nousi arvoon arvaamattomaan kun ympäristön-
suojelulain muutos (196/2011) ja uusi talousjätevesiasetus (209/2011) tulivat voimaan maa-
liskuussa. Uusi lainsäädäntö käänsi vaatimustasoajattelun jäteveden käsittelyssä ylösalaisin 
asettamalla perusvaatimustason josta kunnat voivat poiketa ylöspäin ympäristönsuojelumää-
räyksillään (nk. ohjeellinen vaatimustaso asetuksen 4§). Aiemmin lähtökohtana oli normaali 
puhdistusvaatimustaso, josta kunnat saattoivat poiketa alaspäin nk. lievennettyjen vaatimus-
tasojen alueilla ja ylöspäin erityisalueilla.

Länsi-Uudellamaalla on kaikissa kunnissa pidetty lähtökohtana tiukempaa vaatimustasoa, eli 
lievennettyjä alueita ei ole ollut käytössä lainkaan. Sen sijaan Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja 
Vihdissä on ympäristönsuojelumääräyksillä vaadittu nykyistäkin korkeampaa puhdistusvaati-
mustasoa parempaa puhdistusta tietyillä alueilla. Käytännössä suuressa osassa läntistä Uutta-
maata puhdistusvaatimustaso siis laski – joissakin kunnissa koko kunnan alueella. Vaatimustaso 
kuitenkin pysyi niillä alueilla joita ympäristönsuojelumääräysten jo aiemmin määrätyt, tiukem-
mat vaatimustasot koskevat. Käytännössä Länsi-Uudenmaan kunnista yksikään ei ole ryhtynyt 
uudistamaan/laatimaan ympäristönsuojelumääräyksiä lainsäädäntömuutoksen tiimoilta. Näin 
ollen asetuksen ns. ohjeellinen puhdistusvaatimustaso ei ole käytössä missään alueellamme. 
Kuntien erityisalueiden välillä on tästä syystä entistäkin kirjavampaa vaatimustasokäytäntöä.

Ohjeellisen vaatimustason määräämisestä on keskusteltu hankkeen työryhmässä ja on tul-
tu siihen lopputulokseen, että ohjeellista tasoa sinällään ei katsota olevan tarpeen määrätä 
koska se ei ole riittävän korkea jäteveden käsittelylle erityisalueilla. Sen sijaan lainsäädännön 
mukaan mahdollisia, tiukempia rajoja voisi olla perusteltua käyttää mm. pohjavesi- ja ranta-
alueilla sekä tiiviisti asutuilla haja-asutusalueilla. Näiden suhteen Länsi-Uudenmaan hajajäte-
vesihanke onkin aiemmin laatinut minimisuosituksen, jonka käyttöönotosta on tarkoitus kes-
kustella kuntakohtaisesti.
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Taulukko 6. Ehdotus erityisalueiden minimisuositusten käyttöönotosta hankekunnissa.

 Ympäristön-
suojelu-
määräykset 
(YSM) 

Jätevesi-
määräyksiä 
rakennus-
järjestyksessä 

Laaditaan / 
päivitetään 
YSM 
suositusten 
pohjalta tai ne 
huomioiden 

Käytetään 
päätösten 
pohjana tai 
poikkeamishake
musten 
harkinnassa 

Käytetään 
päivitettynä 
ohjeena tai 
täydennyksenä 
ohjeeseen 

Hanko ei ei x* (x) x 
Inkoo ei ei   x 
Karja-
lohja 

ei ?   x 

Karkkila ei kyllä   x 
Lohja on kyllä (YSM)  x (x) 
Nummi-
Pusula 

on ei x* x (x) 

Siuntio ei ei**   x 
Vihti on ei  x (x) 
 * On ollut puhetta määräysten tarpeellisuudesta tai päivitystarpeesta muutoinkin 

** Tavoite, että jätevedet käsitellään paikan päällä 

6.4.3 Hankkeen kokemusten ja tulosten jakaminen

Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta kotimaassa ja myös ulkomailla. Hankkeen käyttämää 
toimintamallia on esitelty erityisesti seuraaville hankkeille ja tahoille:

• Jässi-jätevesihanke, Etelä-Karjalan neuvontapilotti 17.3.2011
• Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen neuvontahanke 12.5.2011
• Kommunaltekniska dagar och kurs i miljöfrågor/Finlands Kommunförbund 18.5.2011
• Ecoloop AB (konsulttiyritys yhdyskuntarakennetta koskevassa strategisessa neuvon-

nassa ja kestävässä kehityksessä, Ruotsi) 4.7.2011
• Neuvo-jätevesihanke 5.7.2011

Hanke järjesti perinteeksi muodostuneen ajankohtaisseminaarin 23.11.2011 Lohjan kaupun-
gintalolla. Tilaisuus oli kaikille avoin, vaikkakin suunnattu erityisesti alan ammattilaisille. Semi-
naariin osallistui n. 60 henkilöä. Jätevesiseminaarin ohjelma ja osallistujalista ovat liitteenä 4.

7 Johtopäätökset

LINKKI 2011 -hanke toteutettiin haasteelliseen aikaan, juuri jätevesilainsäädännön muuttues-
sa. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 9.3.2011, jonka jälkeen oli kuntien vuoro tarkistaa 
toimintatapansa vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Neuvonta sai myös osaltaan sopeu-
tua uuteen tilanteeseen nopeaan tahtiin. Lainsäädännön osalta voidaan kuitenkin todeta, että 
tällä kertaa kaikki osapuolet ovat paremmin valmistautuneena liikkeellä, kuin ensimmäisen 
asetuksen (542/2003) voimaan tullessa. Neuvonta voitiin aloittaa heti lakimuutosten varmis-
tuttua ja yli 500 kiinteistöä sai tuoreeltaan jätevesiuutiset henkilökohtaisesti kotipihalleen.
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Kartoitus- ja neuvontakäynneillä tavattiin vuonna 2011 useita sellaisia asukkaita, jotka kuvitte-
livat eduskunnan peruuttaneen haja-asutusalueiden jätevesivaatimukset kokonaan, tai jotka 
arvelivat lainsäädännön uudelleen muuttuvan siirtymäajan loppupuolella. Ikävapautuksesta 
tuli neuvontaan paljon puheluita ja kiinteistöillä tavattiin myös muutama pettynyt asukas, jota 
ikävapautus ei koskenutkaan. Aiemmin kovassa huudossa olleet pienpuhdistamot vaikutta-
vat menettäneen maineensa asukkaiden keskuudessa ja jäteveden käsittelylle etsitäänkin nyt 
vaihtoehtoisia keinoja. Hienoista kiinnostuksen kasvua ammattimaisen suunnittelun käyttöön 
oli havaittavissa. Kaiken kaikkiaan tilanne on kentällä haastava, mutta asukkaiden aito kiin-
nostus jätevesien asianmukaista käsittelyä kohtaan ei vaikuta muuttuneen, vaan mahdollinen 
kritiikki koskee lainsäädännön yksityiskohtia tai vääriä käsityksiä siitä.

7.1 Vaikuttavuuden arviointi

Haasteena neuvontatyön vaikuttavuuden arvioimisessa on, kuten muutenkin jätevesiasiassa, 
neuvontakohteiden monenlaiset lähtötilanteet. LINKKI-hankkeessa on lähtökohtaisesti tun-
nistettu neljä eri uudistamistarveryhmää, joihin neuvonnan oletetaan vaikuttavan eri tavoin. 
Jätevesiasiassa korostetaan usein neuvonnan vaikuttavuutta toteutuviin uudistamistoimenpi-
teisiin. LINKKI-hankkeen kohteista vain noin kolmasosa oli akuutin uudistamistarpeen piirissä, 
joten pelkkä uudistamistoimien seuranta ei kerro koko totuutta neuvonnan vaikuttavuudesta. 
Lisäksi neuvonnan järjestämisellä tavoitellaan yleistä asenneilmapiirin muutosta, jonka myötä 
neuvonnalla arvioidaan olevan epäsuoria vaikutuksia sekä uudistamistoimiin että järjestelmi-
en ylläpitoon sekä näiden laatuun - ja laajemmin ajatellen yli- tai virheinvestointien ehkäisyyn 
tai jopa ympäristötietoisuuden lisäämiseen. 

Neuvontatyön vaikuttavuutta päädyttiin tässä hankkeessa arvioimaan asukkailta saadun pa-
lautteen perusteella tukeutuen neuvojien kokemuksiin. Ensimmäisen palautekyselyn perus-
teella saatiin selkeä signaali siitä, että itse kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli on 
asukkaiden piirissä hyväksyttävä toimintamenetelmä, mutta että tiedon pysyttämiseen kiin-
teistöllä kannattaisi panostaa. Toisen palautekyselyn perusteella voitiin todeta toimintamallin 
kehitystyön kirjallisine arvioineen onnistuneen, asukkaat olivat ymmärtäneet uudistamistar-
peensa erinomaisesti ja aktivoituneet selvityksen tekemisessä. Avoimeksi kysymykseksi jäi vie-
lä, kuinka sysätä asukkaita konkreettisiin toimenpiteisiin. Arvaus on, että lainsäädäntöuudistus 
pidentyneine siirtymäaikoineen aiheuttaa pienen viiveen varsinaisten toimenpiteiden toteut-
tamisessa. Kuitenkin mm. Etelä-Karjalan neuvontapilot-hankkeen (Jässi-hanke) keräämän pa-
lautteen perusteella kartoitus- ja neuvontakäyntien akuutissa uudistamistarpeessa olevien 
kohteiden olisivat jakautumassa melko tasaisesti siirtymäajalle. Näin ollen kaikki asukkaat ei-
vät ainakaan suunnittele jättävänsä toimenpiteitä viime tinkaan, mikä on oletus niiden kohtei-
den osalta, jotka neuvontaa eivät ole tontillaan saaneet.

Kehitetyn palautekyselyn perusteella voidaan jatkossa selvittää mm. sitä, kuinka hyvin asuk-
kaat muistavat/ymmärtävät neuvojan viestin sekä sitä, millaisiin toimiin he aikovat ryhtyä ja 
millä aikajänteellä. Tarkoitus on aika-ajoin toistaa palautekysely ja kehittää tarvittaessa parem-
pia metodeja neuvonnan vaikuttavuudelle palautteen perusteella. Kiinnostavaa voisi olla myös 
palautteen kerääminen kohderyhmäkohtaisesti räätälöidyillä palautekyselyillä.
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Akuutissa uudistamistarpeessa olevien aktiivisuutta olisi mahdollista seurata toimenpidelupi-
en määränä. Nykyisellään kunnat voivat seurata mm. mistä kylästä toimenpidelupahakemuk-
sia tulee. Tätä tietoa voisi periaatteessa käyttää jonkinlaisen uudistamisinnon mittaamiseen 
vertaamalla kartoitus- ja neuvontakäyntien kiinteistötunnuksiin. Pelkkä uudistamisten määrä 
ei kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan kartoitus- ja neuvontakäyntien kohderyhmänlisäänty-
neen tietotaidon pitäisi heijastua myös hakemusten ja toteutusten laatuna. Tämän mittaami-
nen ei liene alkuunkaan helppoa.

Ilmoille on myös heitetty neuvonnan vaikuttavuuden mittaamista suoraan vesistöstä. Tämä 
edellyttäisi kuitenkin mittavaa pohjatietoa ko. vesistön lähtötilasta ja kuormituslähteistä. Uu-
distamisten suhteen tosiseikka kuitenkin on, että kiinteistöillä on siirtymäaikaa 15.3.2016 asti 
ja tämän tyyppinen mittaaminen olisi ajankohtaista vasta siirtymäajan jälkeen.

Hankkeessa käytetyn palautekyselyn voidaan siis arvioida olleen tarkoituksenmukainen tapa 
selvittää neuvonnan vaikuttavuutta huomioiden ajankohdan lainsäädännön osalta, sekä käy-
tettävissä olleen ajan ja resurssit. Palautekyselyn perustella on myös tehty merkittävää kehi-
tystä toimintamallin suhteen.

7.2 Toimintamallin kehitystyö

Kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallia kehitettiin vaikuttavampaan suuntaan ennen 
kaikkea kirjallisella arviolla uudistamistarpeesta sekä kokoavilla tiedotustilaisuuksilla. Muita 
kehittämistoimia olivat monitoroinnin ja paikkatiedon käyttöönotto ja kehittäminen, vuoro-
puhelun avaaminen vesistötarkkailun kanssa sekä viestinnän kehittäminen. Käyttöön otettiin 
myös palautekyselyt.

Palaute kirjallisesta arviosta on ollut myönteistä ja sen avulla on voitu pysyttää annetut neuvot 
asukkaiden mielessä havainnollisella tavalla. Arvion antaminen on myös ilmeisesti vaikuttanut 
myönteisesti selvitysten laatimisaktiivisuuteen ja sosiaalisen paineen synnyttämiseen naapu-
rustoissa. Monitoroinnin avulla toimintamalli saa palautetta kentältä ja neuvonnan laatu var-
mistetaan. Kokonaisuudessaan voitaneen sanoa, että itse kartoitus- ja neuvontakäyntitekniik-
ka on nyt hiottu huippuunsa. Kartoitus- ja neuvontakierroksen päätteeksi järjestetty kokoava 
tilaisuus on poikinut jo tässä hankkeessa kaksi vesiosuuskuntaa, joten konseptin jatkokehittely 
lienee perusteltua.

Suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden hallintaa varten on luotu paikkatieto, johon jatkossa 
tulisi sisällyttää myös alueiden priorisoinnit, vesihuoltolaitosten toiminta-alueet sekä poten-
tiaaliset vesiosuuskunta-alueet jne. Hankkeen kuluessa useat kunnat ovat jo hahmotelleet 
kartoituksen ja neuvonnan tarpeessa olevia alueita enemmän kuin mitä yhtenä vuonna ehtii 
läpi käymään. Jos kartoitus- ja neuvontakäynnit jatkuvat tulevina vuosina, olisi tarpeen tehdä 
kuntakohtaiset suunnitelmat priorisoiduista alueista ja niiden läpikäymisjärjestyksestä. Tämä 
edesauttaisi neuvonnan ennakoitavuutta ja tarvittavien resurssien hahmottamista.

Kartoitus- ja neuvontakäyntien ”jälkimarkkinointia” varten tarvittaisiin työkaluja. Kiinteistö-
käynneillä on usein tullut vastaan kyselyitä siitä, voivatko kohdealueiden asukkaat saada tietoa 
hankkeen tuloksista, alan uutisista ja siitä, kuinka jätevesiasiaa valvotaan. Oletuksena on, että 
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kartoitus- ja neuvontakäynti on saanut asukkaan tietoiseksi siitä kuinka asiassa tulisi edetä juu-
ri omalla kohdallaan. Se, että ryhdytäänkö toimiin (yleensä yhteys lähimpään suunnittelijaan) 
edellyttäisi todennäköisesti vielä jotain pientä sysäystä. Kokoavat tiedotustilaisuudet ovat yksi 
keino asian edistämiseksi. Tärkeätä olisi myös kunnan linjaus siitä, johtavatko käynnit toimen-
piteisiin kunnan osalta. Keskeistä olisi antaa signaali siitä, että asiat eivät jäisi auki kartoitus- ja 
neuvontakäyntien jälkeen.

7.3 Neuvontatyö

Lainsäädäntömuutoksista ja rahoituspäätöksen aikatauluista huolimatta hankkeen neuvonta-
työ materiaalin päivityksineen saatiin nopeasti käyntiin. Kiitos siitä kuuluu varmasti hyvälle 
toimintamallille, valmiille neuvontamateriaalille (mm. SVYL) sekä myös ympäristöministeriön 
neuvontapiloteille, joiden ansiosta myös valtionhallinnon materiaalit ja koulutukset järjestet-
tiin nopeasti kuntoon. Laadukkaan neuvonnan varmistamiseksi neuvontamateriaalin ylläpi-
toon kannattaa jatkossakin varata hieman resursseja.

Hanke osallistui viiteen yleisneuvontatilaisuuteen (jätevesi-ilta, neuvontapiste). Näiden tapah-
tumien osallistujamääriä ei kirjattu ylös hankkeen toimesta, mutta arviolta näissä tavoitettiin 
vähintään 60 kävijää. Käytännössä kaikkiin jätevesi-iltapyyntöihin voitiin vastata. Sen sijaan 
ihan jokaiseen toritapahtumaan, joihin hankkeelta pyydettiin neuvontapistettä, ei voitu re-
surssien puitteissa osallistua.

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä tavoitettiin yhteensä 523 kiinteistöä, eli 82 % kohderyhmästä. 
Yhteensä 560 jätevesikohdetta kartoitettiin, joista laatutyön tuloksena löydettiin ainoastaan 
12 poikkeamaa. Toteumaa voidaan pitää erittäin hyvänä sekä neuvonnallisessa että kartoi-
tuksellisessa mielessä. Todettakoon myös, että LINKKI-hankkeessa on onnistuttu tehostamaan 
neuvontatyötä merkittävästi: vuonna 2011 saatiin tehtyä yhden kesän aikana lähes yhtä paljon 
kiinteistökäyntejä kuin vuosina 2009–2010 yhteensä. Yhteensä vuosien 2009–2011 aikana on 
siis kartoitus- ja neuvontakäynneillä tavoitettu jo 1 077 kiinteistöä ja 1 148 kohdetta Länsi-
Uudellamaalla. Tämä on kuitenkin arviolta vain alle 5 % hankealueen haja-asutuskiinteistöistä, 
lisäresursseja neuvontatyön toteuttamiseen tarvittaisiin siis kipeästi.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) neuvontapilottihankkeiden tuloksellisuuden vertailua 
varten kehitetyn työkalun (yleisneuvonnan kontaktit kertoimella 10, kiinteistökohtaisen neu-
vonnan kontaktit vertailuluvulla 100) mukaan LINKKI 2011 -hanke saisi vertailuluvun 53 400. 
Vertailuluku on käsittääksemme erittäin hyvä suhteessa hankkeen kuluihin. Vertailuluvussa ei 
ole huomioitu mm. ammattilaisseminaareihin ja esim. lautakunnan kuulemiseen osallistunei-
ta, eikä tiedotuksella ja verkkosivujen kävijämäärällä ei laskennallista arvoa.

SYKE:n vertailuluku ei myöskään ota erityisesti huomioon kartoitustyön arvoa hajajätevesiasi-
an hallinnassa ja neuvonnan toteuttamisessa. Ilman hankkeissamme tehtyä kartoitustyötä ja 
kerätyn tiedon analysointia ja raportointia eläisimme edelleen mm. siinä luulossa, että 

• vähäisen jätevesimäärän kohteita olisi vain murto-osa haja-asutuksesta;
• vapaa-ajan asunnot olisivat valtaosin vastaavasti varusteltuja kuin ympärivuotinen 

asutus;
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• ainoastaan uudisrakennusten jätevesijärjestelmät olisivat kunnossa;
• ja että kaikki loput kohteet (ehkä jopa 80 % kaikista) pitäisi uudistaa siirtymäajan lop-

puun mennessä kokonaan.

Todellisuudessa tilanne kartoitetuilla erityisalueilla on hyvin erinäköinen, ks. liite 5 ja alla oleva 
kuvaaja jätevesikohteiden uudistamistarpeesta.

Kuva 2. Jätevesikohteiden uudistamistarve kartoituksen 2012 mukaisesti.

Toimiminen ennakkokäsitysten mukaan johtaa väistämättä hyvin erilaiseen neuvonta- ja val-
vontatoimiin kuin mitä esim. LINKKI-hankkeessa kerätyn kartoitustiedon perusteella tehdään. 
Suositeltavaa olisi, että tilannetiedon ylläpito ja käyttö kuuluisi laajemmaltikin jonkin toimijan 
tehtäväkenttään, jolloin aktivointitoimia voitaisiin kohdentaa tehokkaammin sinne, missä ne 
ovat tarpeen.

7.4 Muu kehittämistyö

Hanke osallistui osaltaan alan yleiseen kehittämistyöhön alueellisesti ja valtakunnallisesti. 
Alueellisesti hanke edisti substanssiosaamisellaan jätehuoltoyhtiön lietehankkeen etenemistä 
sekä erityisalueiden minimisuositusten kautta vaikutti alueen määräysten yhtenäistymiseen. 
Valtakunnallisesti hankkeen toimintamalleja otettiin käyttöön mm. Etelä-Karjalassa, Keski-
Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa. Jatkossa kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallia 
ollaan ottamassa käyttöön ympäristöministeriön tukemassa neuvonnassa mm. Pohjanmaalla 
ja Pohjois-Karjalassa. Toimintamallien käytön laajentumisen odotetaan tukevan kaikkien toi-
mijoiden työtä haja-asutuksen jätevesien haitallisten vaikutuksen vähentämiseksi!
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8 Yhteenveto

LINKKI 2011 -hankkeessa arvioitiin ja parannettiin aiemmassa hankkeessa kehitetyn kartoi-
tus- ja neuvontakäyntien toimintamallin vaikuttavuutta neuvonnalliselta kannalta. Arviointia 
tehtiin pääasiassa palautekyselyiden avulla. Toimintamallia kehitettiin monella tavalla, mm. 
ottamalla onnistuneesti käyttöön kirjallinen arvio uudistamistarpeesta sekä järjestämällä ko-
koavia tiedotustilaisuuksia. Neuvontatyön vaikuttavuus parani mm. selvityksentekoaktiivisuu-
den nousun muodossa.

Hanke tuotti runsaasti neuvonnan tukimateriaalia, mm. jätevesijärjestelmien arviointikritee-
ristön, sekä kaksi uutta menettelytapaohjetta tyyppitapauksille. Lisäksi runsaasti materiaalia 
päivitettiin uuden lainsäädännön mukaiseksi. Hanke laati yhdeksän asiapitoista lehdistötiedo-
tetta.

Hanke teki kartoitus- ja neuvontakäyntejä 15 kuntien kanssa valitulla erityisalueella yhteensä 
523 kiinteistöllä ja kartoitti 560 jätevesikohdetta. Hanke toteutti ylläpitävää yleisneuvontaa 
osallistumalla pyynnöstä asukkaiden etujärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin. Yleisötilaisuuk-
silla tavoitettiin n. 110 kontaktia. Lisäksi järjestettiin alan ammattilaisille suunnattu Jätevesise-
minaari, johon osallistui n. 60 asiasta kiinnostunutta henkilöä.

Hankkeessa toteutettiin aktiivista jätevesisektorin tiedotustyötä sekä asukkaiden, viranomais-
ten että alan toimijoiden suuntaan. Hanke vaikutti paikallisesti lainsäädäntömuutoksista tie-
dottamiseen sekä lietteenkuljetuksen kehittämiseen ja kuntien yhtenäisten käytäntöjen edis-
tämiseen. Hankkeen toimintamalleja on otettu ja ollaan ottamassa käyttöön useissa muissa 
neuvontahankkeissa ympäri Suomen ja mallia ovat hakeneet myös ruotsalaiset toimijat.

9 Sammandrag

I LINKKI 2011 -projketet utvärderades och förbättrades förfaringsmodellens effektivitet för 
karterings- och rådgivningsbesök ur rådgivningsperspektiv. Utvärderingen gjordes främst med 
hjälp av responsförfrågan. Förfaringssättet utvecklades på många sätt bl.a. genom att ta i bruk 
en skriftlig bedömning av förnyelsebehovet, vilket var lyckat, samt att ordna sammanfattande 
infotillfällen. Rådgivningens effekt förbättrades bl.a. genom fler gjorda utredningar. 

Projektet producerade en stor del stödmaterial till rådgivningen bl.a. kriterier för bedömning 
av avloppssystem, samt två nya tillvägagångsanvisningar för typfall. Utöver detta uppdatera-
des stora delar av materialet enligt den nya lagstiftningen. Projektet gjorde upp nio pressmed-
delanden som berörde frågan. 

Projektet utförde karterings- och rådgivningsbesök på 15 specialområden utvalda tillsammans 
med kommunerna. Sammanlagt 523 fastigheter och 560 objekt karterades. Projektet förverkli-
gade upprätthållandet av allmän rådgivning genom att vid tillfrågan delta i tillställningar ord-
nade av invånarnas intresseorganisationer.  Vid de allmänna tillställningarna nåddes ca 110 
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kontakter. Utöver det ordnades Avloppsvattenseminariet som riktades till branschens aktörer. 
Vid seminariet deltog ca 60 intresserade. 

Inom projektet förverkligades ett aktivt informeringsarbete riktat till såväl invånare som 
myndigheter och branschens aktörer. Projektet påverkade lokalt informeringen angående 
lagändringarna, utvecklingen av slamtransport samt främjande av kommunernas gemensam-
ma praxis.  Projektets förfaringsmodeller har tagits i bruk och kommer att tas i bruk i flera 
rådgivningsprojekt runtom i Finland och modeller har även hämtats av svenska aktörer.
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Kooste palautekyselyistä

KOOSTE

4.10.2011

PALAUTEKYSELYT KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEISTÄ
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2011

LINKKI 2011-hankkeessa kerättiin palautetta kartoitus- ja neuvontakäyntien asiakkailta toimintamallin sekä
neuvonnan vaikuttavuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Palautetta kerättiin kahteen otteeseen:
ensimmäisen kerran heti hankkeen aluksi edellisvuosien käyntien asiakkailta, sekä toisen kerran
hankkeeseen liittyvien kartoitus- ja neuvontakäyntien yhteydessä, kun toimintamallia oli mukautettu
ensimmäisen palautteen perusteella. Kysely tehtiin kaksikielisenä, nimettömänä ja sen sisältöön kuuluivat
seuraavat osiot:

Johdantona kyselyyn helppo aloituskysymys siitä, mistä lähteistä asiakas hakenut jätevesitietoa
Tyytyväisyyskysymykset toteutuneesta neuvontakäynnistä
Johtopäätöksen tarkistuskysymykset, eli onko asiakas ymmärtänyt kiinteistökäynnillä tehdyn johtopäätöksen
uudistamistarpeesta
Aktivoitumiskysymykset, eli mihin toimenpiteisiin asiakas on ryhtynyt käynnin jälkeen
Vinkkiosio: millaisia odotuksia ja toiveita neuvontakäynneistä tai jatkotoimista asiakkailla on

Kyselyssä oli sekä monivalinta- että vapaasanakysymyksiä (lomake liitteenä). Seuraavassa lyhyt katsaus
molempiin kyselyihin sekä yhteenveto johtopäätöksistä.

ENSIMMÄINEN PALAUTEKYSELY
Kartoitus- ja neuvontakäynti arvostettu, mutta käsitykset uudistamistarpeesta jääneet hataraksi

Kyselyn	toteutus
Palautekysely tehtiin alkuvuodesta 2011 niille kiinteistöille, joille oli tehty kartoitus-
ja neuvontakäynti kesällä 2010 (palautekyselylomake liitteenä), eli noin puoli vuotta
käynnin jälkeen. Kysely kohdistettiin Vihdin Tervalammelle, Lohjan Isosaareen ja
Siuntion Lappersiin. Palautelomakkeet yksilöitiin siten, että voitiin seurata vastauksia
uudistamistarpeen mukaan. Kannustimena palautteen antamiseen arvottiin
vastaajien kesken tuotepalkinto. Palautelomakkeita lähetettiin 107 ja näistä palautui
34 eli 32 %. Eniten palautelomakkeita lähetettiin kiinteistöille, jotka olivat akuutissa
uudistamistarpeessa (punainen). Kuitenkin näistä palautui kaikkein vähiten
palautteita. Palaute kyselyn innokkaimpia vastaajia olivat asukkaat, joiden kiinteistö
oli saanut johtopäätöksen ”jätevesijärjestelmä kunnossa” (vihreä).
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Taulukko 1. Palautekyselyn vastausinnokkuus uudistamistarpeen mukaan.
Johtopäätös
uudistamis-
tarpeesta

Lähetetyt
kirjeet

Palautuneet
vastaukset

Vastausprosentti

Punainen 39 7 18 %
Keltainen 30 8 27 %
Vihreä 12 10 83 %
Sininen 26 9 35 %
Yhteensä 107 34 32 %

Tiedon	hankinta
Palautelomakkeessa kysyttiin, mistä asukkaat olivat hankkineet tietoa
jätevesiasioista. Asukkaat olivat saaneet tietoa jätevesienkäsittelyyn liittyvistä
asioista lehdistä ja Internetistä. Muutamat olivat saaneet tietoa myös kunnan
viranomaisilta.

Käynnin	sujuminen
Lähes kaikki asukkaat pitivät kirjettä hyvänä yhteydenottotapana. Kolmessa
tapauksessa kirje ei ollut tavoittanut asukasta ja yksi asukas oli sitä mieltä, että olisi
parempi jos käyntiaika sovittaisiin yhdessä.

Yli puolet asukkaista oli sitä mieltä, että kiinteistökäynti sujui hyvin. Kahdelle
asukkaalle oli jäänyt negatiivinen kuva kiinteistökäynnistä. Parasta
kiinteistökäynneillä oli asukkaiden mielestä oikean tiedon välittäminen ja asialliset
neuvojat. Puolueeton, laitevalmistajista riippumaton neuvonta oli asukkaiden
mielestä tärkeää. Jotkut asukkaat toivoivat neuvojille lisää asiantuntemusta ja
kokemusta, mikä kuvastanee suunnittelun ja neuvonnan eroavaisuuden huonoa
hahmotuskykyä. Noin puolet asukkaista suosittelisi neuvontakäyntiä tuttavilleenkin.

Kuva 1. Asukkaiden arvio kartoitus- ja neuvontakäynnin sujumisesta ensimmäisen
palautekyselyn mukaan.

Käsitys	uudistamistarpeesta
Asukkaille oli jäänyt yllättävän paljon väärinkäsityksiä siitä, millainen heidän
jätevesijärjestelmän uusimistarve on. Palautuneista palautteista seitsemän oli
sellaisia, jotka neuvoja oli arvioinut kokonaan uusittaviksi. Yksikään näistä asukkaista
ei vastannut järjestelmänsä olleen akuutissa uusimistarpeessa, ja annettujen
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vastausten hajonta oli suuri: osa arvioi, että järjestelmä olisi kunnossa pienellä
tehostamisella; jotkut olivat siinä uskossa että järjestelmä olisi täysin kunnossa
sellaisenaan; ja jotkut olivat arvioineet, että heidän kiinteistöllään syntyy vain
vähäisiä jätevesimääriä. Näiden asukkaiden kohdalla käynnillä annetut suulliset
neuvot olivat selkeästi hämärtyneet.

”Jätevesijärjestelmä on kunnossa” - johtopäätöksen saaneista suurin osa oli
ymmärtänyt arvionsa oikein, mutta joillekin oli jäänyt käsitys, että jotain
tehostustoimenpiteitä tarvittaisiin. Lähes kaikilla kiinteistöillä, joilla syntyy vain
vähäisiä jätevesimääriä, asukkaat olivat ymmärtäneet arvionsa oikein. Vain yhdellä
kiinteistöllä asukas oli käsittänyt, että jätevesijärjestelmään olisi tehtävä
tehostustoimenpiteitä.

Kuva 2. Jätevesijärjestelmän uudistamistarve neuvojan ja asukkaan näkökulmista
ensimmäisessä kyselyssä. P=kokonaan uudistettava, K=pieniä parannuksia tai
seurantaa, V=järjestelmä kunnossa, S=vähäinen jätevesimäärä.

Vastaukset kuvastavat todennäköisesti sitä, mitä asukkaat olisivat
toivoneet/odottaneet kuulevansa ja mitä he haluavat kertoa kysyjälle sekä siitä, että
käynnin ja kyselyn välillä oli kohtuullisen pitkä aika, jolloin myös tiedotusvälineissä
käytiin kiivasta keskustelua koko jätevesilainsäädännön tilasta. Myös tulkinnat
järjestelmän uudistamisesta kokonaan tai osittain voivat vaihdella neuvojan ja
asukkaan välillä. Neuvojan johtopäätös tilanteesta on myös merkitty käynnin jälkeen
konttorilla ja asukkaalle ei annettu kirjallista palautetta uudistamistarpeesta.

Toimiin	ryhtyminen
Palautelomakkeessa kysyttiin selvityksen tekoon liittyviä asioita sekä sitä, mihin
toimiin kartoitus- ja neuvontakäynnin jälkeen oli ryhdytty. Kuudelle asukkaalle selvisi
kiinteistökäynnillä, että selvitys tulisi tehdä, kuitenkin vain yhdessä näistä paikoista
selvitys oli tehty kiinteistökäynnin jälkeen. Yli puolet oli tutustunut kiinteistökäynnin
yhteydessä jaettuun materiaaliin ja materiaalia pidettiin yleisesti hyvänä. Puolet oli
lisäksi seurannut jätevesiasiasta uutisointia. Kahdella kiinteistöllä oli pohdittu
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jätevesijärjestelmän uudistamista ja yhdellä oli haettu toimenpidelupa. Muutamassa
tapauksessa asukkaat olivat päättäneet lykätä järjestelmän uusimista myöhemmäksi.

Asukkailta kysyttiin myös, mikä auttaisi heitä etenemään jätevesiasiassa. Vastauksia
tähän tuli niukasti. Lausunto järjestelmän toimintakunnosta oli halutuin kartoitus- ja
neuvontakäyntien toimintamallin uudistusvaihtoehdoista. Lausuntoa kaipaavissa oli
asukkaita kaikista uudistamistarveryhmistä. Muutamat kaipasivat lisätietoa
vesiosuuskunnista ja kuivakäymälöistä. Kaikkein eniten asukkaat arvioivat, että heitä
auttaisi jätevesiasiassa etenemisessä viemäriverkoston laajeneminen. Myös kunnan
järjestämää tiedotustilaisuutta kaivattiin ja taloudellisten avustusten saamista
pidettiin etenemistä helpottavana asiana. Kukaan asukkaista ei kaivannut uutta
kiinteistökäyntiä, kaksi kuitenkin uskoi että kiinteistökäynnin tulosten kertaus olisi
paikallaan.

TOINEN PALAUTEKYSELY
Tyytyväisempiä asiakkaita, parempi ymmärrys uudistamistarpeesta

Kyselyn	toteutus
Vuoden 2011 palautekysely toteutettiin edellisvuodesta poiketen jakamalla
palautelomakkeita kiinteistökäyntien yhteydessä viikoilla 28 ja 29, tavoitteena oli
jakaa n. 100 palautekyselylomaketta. Asukas sai täyttää palautteen neuvojan
poistuttua kiinteistöltä ja sitä varten jätettiin palautuskuori. Kiinteistökäynnin ja
palautteen antamisen välillä ollut aika oli siis huomattavasti lyhyempi vuonna 2011.
Voidaan siis ajatella, että tämänvuotisia palautteita annettaessa kiinteistökäynti oli
vielä paremmin asukkaiden mielessä.

Palautekyselyitä jaettiin noin 85. Niitä palautui 21 eli 24 %, siis vähemmän kuin
vuonna 2010. Vihdin aluetta lukuun ottamatta kaikki kiinteistökäynnit, joilla
palautelomakkeita jaettiin, tehtiin alueilla joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Tästä
johtuen yli puolet palautteista oli kiinteistöiltä, joilla syntyi vain vähäisiä
jätevesimääriä.

Tiedon	hankinta
Yleisin lähde, mistä asukkaat olivat hankkineet tietoa jätevesien käsittelystä, oli
lehdistö. Muita lähteitä oli Internet ja TV.

Käynnin	sujuminen
Kaikkien asukkaiden mielestä kirje oli hyvä yhteydenottotapa. Yksi asukas oli
kuitenkin sitä mieltä, että kirjeen olisi pitänyt saapua aikaisemmin.

Kartoitus- ja neuvontakäynti oli sujunut hyvin lähes kaikkien mielestä. Useimmat
myös suosittelisivat käyntiä tuttavalleen. Vain yksi asukas oli arvioinut että käynti oli
sujunut huonosti. Oikean ja luotettavan tiedon saanti oli asukkaiden mielestä
kiinteistökäynneissä parasta. Useilla oli jonkinlainen käsitys siitä, mitä uusi
lainsäädäntö vaatii heidän jätevesien käsittelyltään ja asukkaat olivat tyytyväisiä
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saadessaan varmistuksen juuri heidän jätevesijärjestelmänsä kunnosta ja
riittävyydestä. Neuvonta oli asukkaiden mielestä selkeää ja asiantuntevaa. Kiitosta sai
myös neuvojien rauhallinen ja kiihkoton asenne tunteita herättävään asiaan. Osalle
asukkaista neuvontakäynti ei ollut tuonut mitään uutta tietoa ja yksi olisi toivonut
konkreettisempia neuvoja. Lähes kaikki pitivät kuitenkin neuvontakäyntiä hyvänä
tapana kertoa lainsäädännön muutoksista.

Kuva 3. Kartoitus- ja neuvontakäyntien sujuminen ja suosittelu toisen palautekyselyn
mukaan.

Käsitys	uudistamistarpeesta

Neuvontakäynnin jälkeen asukkaiden käsitykset omasta jätevesijärjestelmästään
olivat totuudenmukaisia. Vain yhdessä tapauksessa asukas oli ymmärtänyt neuvojan
antaman ”keltaisen” arvion väärin ja oletti järjestelmänsä olevan täysin kunnossa.
Yksi ”punaisen” arvion saanut asukas oli sitä mieltä, että hänen järjestelmänsä on
täysin kunnossa. Hän oli kuitenkin ymmärtänyt neuvojan arvion aivan oikein, mutta
oli itse eri mieltä ja halusi ilmoittaa oman mielipiteensä palautteessa.
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Kuva 4. Jätevesijärjestelmän uudistamistarve neuvojan ja asukkaan näkökulmista
toisessa kyselyssä. P=kokonaan uudistettava, K=pieniä parannuksia tai seurantaa,
V=järjestelmä kunnossa, S=vähäinen jätevesimäärä.

Kiinteistökäynneistä suurin osa oli kohteissa, joissa parannuksia ei tarvitse tehdä.
Tämän olivat myös asukkaat hyvin ymmärtäneet. Yhdelle asukkaalle oli selvinnyt, että
hän voisi liittyä viemäriverkostoon ja yhdelle asukkaalle oli tullut uutena asiana, että
parannuksiin tarvitaan suunnitelma ja toimenpidelupa.

Toimiin	ryhtyminen
Selvitys oli muutamilla kiinteistöillä jo tehtynä, mutta noin puolelle asukkaista
selvitysvelvollisuus kävi ilmi vasta kiinteistökäynnin yhteydessä. Kymmenestä
kiinteistöstä, joille selvityksen laatiminen oli ajankohtaista, viisi oli palautteen
antamiseen mennessä tehnyt selvityksen. Vajaa puolet asukkaista oli
neuvontakäynnin jälkeen seurannut asiasta uutisointia ja kolme neljästä oli
tutustunut käynnillä annettuun materiaaliin. Vain yksi asukas oli pohtinut
järjestelmänsä uusimista ja yksi oli jo tehnyt tarvittavat huoltotoimenpiteet.
Muutamat asukkaat aikoivat odottaa vielä ennen kuin tekevät mitään hankintoja.

Palautteissa mikään etenemistä helpottava asia ei ollut saanut juurikaan kannatusta.
Palautteeseen vastaajista ne, joiden kiinteistöillä syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä,
eivät olleet vastanneet tähän kysymykseen juuri mitään. Eniten, eli kolme vastaajaa
kumpaankin, oli saanut taloudellisten avustusten saaminen ja ilmainen suunnittelu.

YHTEENVETO
Lainsäädäntömuutokset lepyttäneet asukkaita, toimintamallin kehitystyö tuonut tulosta

Kyselyn	toteutus

Kyselyiden toteuttamisessa oli pieniä, mutta tulosten kannalta mahdollisesti
merkittäviä eroja. Eroja ei voida selittää neuvojien ammattitaidolla tai annettujen
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neuvojen laadulla. Ensimmäisen kyselyn ajankohta sattui hankalaan aikaan
lainsäädäntömuutosten kannalta: kartoitus- ja neuvontakäynnin ja palautekyselyn
välissä oli n. puoli vuotta aikaa, jolloin tiedotusvälineissä käytiin kriittistä keskustelua
jätevesiasiasta. Liikkeellä oli paljon spekulointia lainsäädännön vaatimuksista, mikä
vaikutti kyselyn perusteella ilmenevän annettujen neuvojen unohtumisena ja
asukkaiden passivoitumisena.  Vastausaktiivisuus kuitenkin oli suurempi kuin
jälkimmäisessä kyselyssä, mikä ehkä selittyy vastaamisen kannusteena olleella
tuotepalkintoarvonnalla.

Kyselyyn vastattiin kohtuullisen aktiivisesti molemmilla kerroilla, mutta huomattavaa
on, että vastausaktiivisuus oli korkeampaa ns. hyviä uutisia käynneillä saaneiden
kohdalla. Akuutissa uudistamistarpeessa olleet vaikuttavat jopa palautteen
vastaamisessa olevan passiivisempaa väkeä. Kaikkiin kysymyksiin, mm. siihen mitkä
toimet auttaisivat heitä etenemään jätevesiasiassa, ei saatu selkeää vastausta edes
kyselyn palauttaneilta - tämä lienee palautekyselyyn ja kysymysten muotoiluun
liittyvä tekninen kysymys.

Tyytyväisyys	käynteihin

Yleisesti ottaen asukkaiden palautteet kartoitus- ja neuvontakäynteihin liittyen olivat
myönteisiä. Palaute oli kuitenkin huomattavasti positiivisempaa jälkimmäisessä
kyselyssä. Neuvojia pidettiin lähes poikkeuksetta asiantuntevina, kun aiempana
vuonna tästä oli joissain palautteissa huomautettu. Palautteista välittyi myös kuva,
että asukkaat pitivät kiinteistökäyntejä tärkeämpinä ja arvostivat koko
neuvontahanketta enemmän kuin aiemman palautekyselyn yhteydessä. Yhtenä syynä
eroavuuksiin voi olla palautteen kerääminen viime vuoden osalta juuri alkuvuodesta
2011, jolloin koko lainsäädännön muutos oli hyvin negatiivisessa valossa esillä
julkisuudessa. Asukkaat ovat voineet tällöin yhdistää kaikki jätevesiasiat
automaattisesti niihin sekaannuksiin ja epäselvyyksiin joita lain muuttamisen vuoksi
tuolloin oli ilmassa. Toisena syynä voi olla myös se, että tänä vuonna palautteiden
joukossa oli niin paljon juuri vähäisten jätevesimäärien kiinteistöjä. Asukkaat
ilahtuivat kuullessaan, ettei uusi lainsäädäntö koske heitä ja koko kiinteistökäynnistä
muodostuu heille mukavampi kokemus. Positiivista palautetta tuli kuitenkin myös
niiltä kiinteistöiltä joiden jätevesijärjestelmään tulisi tehdä parannuksia ja niiltäkin
joiden koko järjestelmä tulisi uusia. Kolmas selitys voi löytyä neuvonnan tunnetuksi
tulemisella ministeriön neuvontapilottien alkaessa vuonna 2011.

Käsitys	uudistamistarpeesta

Neuvojien mukaan kiinteistökäynneillä jäi vain ani harvoin sellainen kuva, etteikö
viesti olisi mennyt perille. Tästä syystä asukkaiden käsitys uudistamistarpeesta oli
yllättävän huono ensimmäisessä palautekyselyssä. Tältä osin on tapahtunut suuri
muutos toiseen palautekyselyyn mennessä. Vuonna 2010 50 % asukkaista oli
ymmärtänyt arvionsa väärin tai unohtanut mitä kiinteistökäynnin aikana oli puhuttu,
kun taas vuonna 2011 enää 10 % asukkaista oli ”väärässä” käsityksessä
jätevesijärjestelmänsä kunnosta, näistäkin puolet tietoisesti. Syynä tähän eroon voi
olla mm. se, että kysely tehtiin vuonna 2011 heti käyntien jälkeen, jolloin käynnin
asiat olivat asukkailla paremmin muistissa. Toisaalta vuonna 2011 asukkaille on myös
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jätetty selkeä kirjallinen arvio uudistamistarpeesta, johon he voivat palata myös
jälkikäteen. Odotettavaa on siis, että jos 2011 neuvontaa saaneilta kysytään
palautetta myöhemmin uudestaan, heille olisi parempi käsitys uudistamistarpeesta
kuin vuonna 2010 neuvontaa saaneilla.

Toimiin	ryhtyminen
Palautekyselyissä selvitettiin, kuinka moni oli kiinteistökäynnin jälkeen tehnyt
selvityksen. Ensimmäisessä palautekyselyssä niistä, joille oli kiinteistökäynnillä
selvinnyt, että selvitys tulisi tehdä, oli sen palautteen antamiseen mennessä tehnyt
vain 17 %. Toisessa kyselyllä selvityksen oli tehnyt jo puolet niistä, joilla se oli
tekemättä. Ilmeisesti kirjallisen arvion jääminen kiinteistöille aktivoi selvityksen
tekoon. Neuvoja ohjeistaa asukkaita säilyttämään arviolomakkeen selvityksen
liitteenä.

Muilta osin kiinteistökäynnin jälkeiset toimet olivat samalla tasolla molemmissa
palautekyselyissä: varsinaisiin uudistamistoimenpiteisiin ei ole laajoin joukoin
ryhdytty. Yhtäältä tilannetta selittää se, että palautteisiin vastanneiden keskuudessa
oli paljon vähäisen jätevesimäärän kohteita sekä heitä, joilla järjestelmä oli jo
kunnossa. Toisaalta ensimmäisen kyselyn osalta lainsäädäntömuutoskeskustelu on
todennäköisesti vienyt viimeisenkin motivaation ryhtyä toimiin. Toisen
palautekyselyn perusteella ei pitkälle meneviä johtopäätöksiä voitane tehdä, koska
käynnin ja palautteen antamisen välillä oli aikaa ainoastaan muutama päivä.

Toimintamallin	kehittäminen

Asukkailta yritettiin palautteen kyselemisen ohessa tiedustella neuvonnan
kehittämistoiveita. Halutuin vaihtoehto ensimmäisessä kyselyssä oli kiinteistölle
jätettävä kirjallinen lausunto jätevesijärjestelmän toimintakunnosta. Tällaisen arvion
antamista kokeiltiin tämän kesän neuvontakäynneillä. Kirjallisen arvion myötä
asukkaiden oma käsitys jätevesienkäsittelyn riittävyydestä oli muuttunut
totuudenmukaisemmaksi. Asukkaat olivat hyvin selvillä oman jätevesijärjestelmänsä
uudistamistarpeesta paria poikkeusta lukuun ottamatta. Vuonna 2010 monet olivat
virheellisesti arvioineet kiinteistöllään syntyvien jätevesien määrän vähäiseksi.
Arviolomakkeessa oli jätevesijärjestelmän toimintakunnon lisäksi kohta johon voitiin
merkitä, jos kiinteistön jätevedet olivat vain vähäisiä. Tänä vuonna virhearviointeja
jätevesien määrästä ei tullut ollenkaan.

Toinen toivottu uudistus oli kiinteistökäyntien jälkeen järjestettävä kokoava
tiedotustilaisuus. Tätä kokeiltiin hankkeessa pariin otteeseen, mutta tilaisuuksista ei
ole kerätty palautetta. Tilaisuuksien myötä kuitenkin ko. alueille on perustettu
vesiosuuskunta selvittämään viemäröinnin mahdollisuutta.

Ensimmäisessä palautekyselyssä suosituimpia vaihtoehtoja olivat lisäksi tieto
viemäriverkoston laajenemisesta, kunnan järjestämä tiedotustilaisuus ja
taloudellisten avustusten saaminen. Lakimuutosten selviäminen oli myös nostettu
yhdeksi tärkeäksi etenemistä helpottavaksi asiaksi, kun taas toisessa palautekyselyssä
se juuri erotu muista vaihtoehdoista.
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PALAUTEKYSELY
Kartoitus-	ja
neuvontakäynnit
jätevesiasioissa	2011

Hyvä	vastaaja,
Täytä lomake rastimalla/ympyröimällä sopivin kohta ja/tai kirjoittamalla vapaan tekstin ruutuihin. Kaikissa
kohdissa voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Tarvittaessa voit jatkaa tekstiä myös viimeisen sivun
ruudun alapuolelle. Laita lopuksi täytetty lomake vastauskuoressa postilaatikkoon viimeistään 31.7.2011.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ja kaikista vastauslomakkeista tehdään
yhteenveto seurantaa varten. Olemme kiitollisia palautteestasi kehittäessämme toimintaamme entistäkin
parempaan suuntaan!
______________________________________________________________________________________________

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE, oletko kuullut hankkeesta?

________________________________________________________________________________________________

YHTEYDENOTTO KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNISTÄ
Kiinteistönomistajia tiedotettiin kartoitus- ja neuvontakäynneistä kirjeitse, kirjeessä annettiin mm. ehdotus
kiinteistökäynnin ajankohdasta.

Kirje oli mielestäni sopiva yhteydenottotapa
Olisin toivonut muunlaista yhteydenottotapaa, kuten:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNTI
Kartoitus- ja neuvontakäynnillä (eli kiinteistökäynnillä) käytiin läpi nykyinen jätevesijärjestelmä ja kiinteistön
tarpeisiin räätälöity neuvontapaketti.

Miten kiinteistökäynti sujui mielestäsi?
Ympyröi sopivin vaihtoehto: hyvin, ok, huonosti

Jos kiinteistökäynti ei mielestäsi sujunut odotetusti, mikä yllätti tai meni vikaan? Ehdotuksia kiinteistökäynnin sisällön
parantamiseksi:

Mikä oli kiinteistökäynnissä parasta?

Suosittelisitko kiinteistökäyntiä tuttavillesi? Kyllä Ei En osaa sanoa

Minkälaista palautetta antaisit kiinteistökäynnillä jaetusta neuvontamateriaalista ja neuvojan laatimasta arviosta?

Kuulin hankkeesta ensimmäisen kerran kartoitus- ja neuvontakäynnin yhteydessä
Olen etsinyt/saanut tietoa jäteveden käsittelystä seuraavista lähteistä:
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Vastaa seuraaviin kysymyksiin rastittamalla tilanteeseesi parhaiten sopiva vaihtoehto tai useampi

Kiinteistökäynnillä	selvisi,	että	jätevesijärjestelmäni….
on kunnossa, koska kiinteistöllä syntyy vain
vähäisiä jätevesimääriä eikä niitä tarvitse
käsitellä

vaikuttaa olevan kunnossa, mutta sen kuntoa on
tarkkailtava, koska sitä ei ole rakennettu
nykyvaatimusten mukaisesti

on kunnossa on osittaisen parantamisen tarpeessa
…ja sen paperit ovat kunnossa tulee uusia kokonaisuudessaan
Muuta, mitä?

Kiinteistökäynnillä	selvisi	myös,	että…
minun tulee tehdä selvitys
jätevesijärjestelmästäni

järjestelmäni kaipaa tehostettuja huoltotoimia,
kuten useammin tapahtuvan lietetyhjennyksen

järjestelmääni ei	tarvitse	parantaa/uusia voisin ratkaista jätevesipulmani naapurin kanssa
yhteisellä	järjestelmällä

järjestelmääni tulee	parantaa, ja siihen
tarvitaan toimenpidelupa sekä
ammattilaissuunnittelijan tekemä
jätevesisuunnitelma

voisin liittyä	olemassa	olevaan	viemäriverkostoon
joko omin avuin tai perustamalla vesiosuuskunnan

Muuta, mitä?

________________________________________________________________________________________________
KIINTEISTÖKÄYNNIN	JÄLKEEN….

Olen	ryhtynyt	seuraaviin	toimenpiteisiin:
Olen tutustunut jaettuun materiaaliin Olen tehnyt ehdotetut huoltotoimenpiteet
Olen laatinut/teettänyt jätevesiselvityksen Olen uusinut jätevesijärjestelmäni kokonaan
Olen teettänyt jätevesisuunnitelman
järjestelmäni parantamiseksi

Olen hakenut toimenpidelupaa kunnasta
jätevesijärjestelmän uusimiseksi

Olen pohtinut järjestelmäni uusimista Olen seurannut asiasta uutisointia
Muuta, mitä?

Jos et ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, miksi et?

Jatkuu seuraavalla
sivulla….



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 229/2012 41

Kooste palautekyselyistä
Liite 1. (11/11)

3/3

PALAUTEKYSELY
Kartoitus-	ja
neuvontakäynnit
jätevesiasioissa	2011

Jätevesiasiassa etenemistä	auttaisi	omalla	kohdallani….
Kyllä Ei En osaa sanoa

Kertaus kiinteistökäynnin tuloksista
Uusi kiinteistökäynti
Valvonta, viranomaistarkastus
Kunnan järjestämä tiedotustilaisuus
Tieto viemäriverkoston laajenemisesta
Kontaktit luotettavaan suunnittelijaan
Ilmainen suunnittelu

Kyllä Ei En osaa sanoa
Selkeämpi eteneminen, esim. lupaprosessi
Tiedotus omalta kyläyhdistykseltä tms.
Vesiosuuskunta-apu
Taloudellisen avustuksen saaminen
Edullinen pankkilaina
Lakimuutosten selviäminen
Muu, mikä?

______________________________________________________________________________________

Mitä muita terveisiä haluaisit lähettää hankkeen vetäjille?

KIITOS PALJON PALAUTTEESTA!
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JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011

Tämä ohje on laadittu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa LINKKI 2011 kuntien viranomaisten ja
neuvojien työn tueksi, olemassa olevien jätevesijärjestelmien uudistamistarvetta arvioitaessa. Ohje selittää
osaltaan kartoitus- ja neuvontakäynneillä asukkaille annettavien arvioiden ja johtopäätösten perusteita.
Arvio annetaan kartoitus- ja neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmästä kokonaisuutena sen järjestelmän
osan mukaan, jonka uudistamistarve on akuutein. Ohjeessa on huomioitu tavallisimmat järjestelmätyypit ja
ohje on annettu useimmiten erikseen harmaiden ja mustien jätevesien käsittelyä varten.

Sisällysluettelo:

SAOSTUSSÄILIÖT .......................................................................................................................................... 2
UMPISÄILIÖ ................................................................................................................................................. 3
IMEYTYSKENTTÄ TAI -OJASTO HARMAILLE JÄTEVESILLE ............................................................................... 4
IMEYTYSKENTTÄ TAI -OJASTO MUSTILLE JÄTEVESILLE .................................................................................. 5
MAASUODATTAMO HARMAILLE JÄTEVESILLE .............................................................................................. 7
MAASUODATTAMO MUSTILLE JÄTEVESILLE ................................................................................................. 8
PIENPUHDISTAMO HARMAILLE JÄTEVESILLE ...............................................................................................11
PIENPUHDISTAMO MUSTILLE JÄTEVESILLE ..................................................................................................12
YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY .......................................................................................................14
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SAOSTUSSÄILIÖT
1-5-osainen tai -osastoinen säiliö tai betonirengasvalmisteinen kaivo. Jokaisesta kaivosta löytyy tulo- ja
lähtöputki. Jokaisessa osassa on pohja – jos osassa ei ole pohjaa, kyseessä imeytyskaivo.

Pääperiaate:	sellaisenaan	ei	riittävä	käsittely

Saostussäiliöt ovat pelkkä mekaaninen käsittely, sellaisenaan ilman jälkikäsittelyä ne eivät
muodosta riittävää jäteveden puhdistusta. Voidaan kunnostettuina käyttää osana uudistettavaa
järjestelmää.

* Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	voivat	riittää	osana	järjestelmää

T-haarat tai pohjat puuttuvat, kehotetaan korjaamaan seuraavan tyhjennyksen yhteydessä
Kannet hatarat tai rikkonaiset, kehotetaan korjaamaan heti
Säiliössä korjattavissa olevia vuotoja (vedenpinta alempana kuin lähtöputket), kehotetaan
tiivistämään vuotokohdat (esim. betonikaivojen saumat vesitiiviiksi)
Lähtöputki on tukossa (vedenpinta ylempänä kuin tuloputket). Kehotetaan poistamaan
tukos.
Säiliöitä ei ole koskaan tai liian harvoin tyhjennetty, säiliöissä – myös viimeisessä – runsaasti
lietettä. Kehotetaan tyhjentämään säiliöt useammin kuin nykyisellään.
Kehotetaan tarkkailemaan jäteveden johtumista maastoon/jälkikäsittelyyn.
Jos säiliö vain esikäsittelynä, jatkokäsittelyn tulee myös olla kunnossa tai pientä
kunnostamista ja/tai tarkkailua vailla.
Jos kyseessä keskimääräistä vähemmän kuormittava (vähän kuormittavia aineita, 1-2
asukasta tai käyttö harvakseltaan) ja jos purku tapahtuu maaperään, harmaan veden
käsittely erityisalueiden ulkopuolella mahdollinen POIKKEUSTAPAUKSISSA.

* Riittävä	vain	esikäsittelyksi

Säiliöt ovat hyvässä kunnossa
Saumat ja yhteet ovat tiiviit, kaikissa osissa on pohjat: vettä ei imeydy ympäröivään
maaperään tai sieltä säiliöihin.
Kaikissa säiliön osissa on t-haarat ja pintalietettä ei pääse liikkumaan seuraavaan
osaan/osastoon
Kannet ovat hyvässä kunnossa, niin että lapset eivät niitä pääse avaamaan
Viimeisen osan/osion vesi on melko kirkasta, lietettä ei ole juuri lainkaan.
Säiliöt tyhjennetään tarpeen mukaan, vähintään kaksi kertaa vuodessa mustien vesien
osalta ja vähintään kerran viidessä vuodessa harmaiden jätevesien osalta.
Jatkokäsittelyn tulee myös olla riittävä.

Vähäisille	jätevesimäärille	riittävä	käsittely

Suojaetäisyydet huomioitava suosituksella.

* Saostussäiliöllinen järjestelmä voi saada keltaisen tai vihreän johtopäätöksen vain jos jälkikäsittely täyttää
ko. kriteerit.
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UMPISÄILIÖ
Tiivis väliaikaissäilytys jätevesille, josta loka-auto kuljettaa jätevedet aika ajoin kunnan osoittamaan
paikkaan.

Vanhat,	kuluneet	ja	vuotavat	järjestelmät

Asukas arvelee kyseessä olevan umpisäiliön, mutta maastosta löytyy purkuputki tai muita
jätevesivuotoja  kyseessä ei välttämättä ole umpisäiliö!
Asukas arvelee kyseessä olevan umpisäiliön, mutta säiliötä ei ole koskaan tarvinnut
tyhjentää  kyseessä ei välttämättä ole umpisäiliö tai se ei ole tiivis!
Säiliö vuotaa sisään tai ulospäin (arvioi tyhjennysvälin pituutta*, kuulostele vesivirtaa jos
säiliön sisälle ei näe, tarkkaile säiliön ympäristöä), vuotokohta ei korjattavissa.
Säiliötä uudistettaessa voi olla tarpeen harkita muitakin käsittelyvaihtoehtoja

Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Säiliö tiivis, ja siihen ei liity purkuputkea. Säiliö vaikuttaa hyväkuntoiselta.
Täyttymishälytin puuttuu, kehotetaan hankkimaan hälytin.
Säiliössä korjattavissa olevia vuotoja tai ohijuoksutuksia, kehotetaan tiivistämään
vuotokohdat mahdollisimman pian, esim. seuraavan tyhjennyksen yhteydessä (esim.
betonikaivojen saumat vesitiiviiksi).
Kannet hatarat tai rikkonaiset, kehotetaan korjaamaan heti.
Tiiviys ja yleiskunto kehotetaan tarkistamaan seuraavan tyhjennyksen ohessa.
Jos säiliö tarkoitettu vain mustille vesille, harmaan jäteveden käsittelyn tulee myös olla
kunnossa tai pientä kunnostamista ja/tai tarkkailua vailla.

Pääperiaate:	riittävä	käsittely

Säiliö on tiivis, ja siihen ei liity purkuputkea tai ohijuoksutusjärjestelmää. Myös useamman
osion väliset yhteet ja niiden saumat ovat tiiviitä, samoin kuin esim. betonirenkaiden
saumat.
Säiliö on varustettu täyttymishälyttimellä.
Kannet ovat ehjät.
Tiiviys ja toimivuus on tarkistettu 5 vuoden välein. Jos tätä ei ole tehty, tai jos
toimenpiteestä ei ole kuittia, kehotetaan tekemään mahdollisimman pian.
Jos säiliö tarkoitettu vain mustille vesille, harmaan jäteveden käsittelyn tulee myös olla
kunnossa.

Vähäisille	jätevesimäärille	riittävä	käsittely

ei kuitenkaan välttämättä tarpeen
ks. yllä oleva.

* Tyhjennys kerran vuodessa ei yleensä ympärivuotisessa asutuksessa ole riittävä edes vain mustille vesille.
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IMEYTYSKENTTÄ TAI -OJASTO HARMAILLE JÄTEVESILLE
Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön tai käytössä on kuivakäymälä. Esikäsittelyn kautta harmaat
jätevedet imeytetään tarkoitukseen soveltuvaan maaperään riittävän suurelle imeytysalalle imeytysputkien
avulla.

Käyttöikänsä	päässä	oleva	imeytysjärjestelmä

Imeytyskenttä on rakennettu 1970-luvulla tai aiemmin, eikä sitä ole koskaan uusittu.
Imeytyskenttä on tukkeutunut. Jätevesi purkautuu jostain kohdasta kenttää ulos tai
saostussäiliöt tulvivat yli kentän tukkeutumisen takia.
Kyseessä ei ole varsinainen rakennettu imeytyskenttä, vaan esim. pelkkä imeytysputki tai
jäteveden johtaminen maaperään.
Asukas epäilee, että kyseessä on imeytyskenttä (imeytys, maahanimeytys), mutta ei osaa
kertoa mitään yksityiskohtia, jotka viittaisivat kyseessä olevan juuri kenttä
Imeytysputkista tai rakennusvuodesta ei ole tietoa, eikä tuuletusputkia tai muuta
imeytyksen tunnusmerkkiä ole näkyvissä.
Imeytyskenttä on rakennettu savimaahan tai muuhun vettä läpäisemättömään maaperään.
Imeytyksen kapasiteetti tai sen imeytysala ei selkeästikään ole riittävä nykyiseen käyttöön.
Imeyttämöön johdetaan mustia vesiä, virtsaa ja/tai ulosteita, vaikka järjestelmä on
suunniteltu ja mitoitettu harmaille jätevesille. Järjestelmä ei vaikuta olevan kapasiteetiltaan
riittävä ja se on uudistettava kokonaan.
Imeytyskenttä on pohjavesialueella, jossa harmaiden jätevesien imeyttäminen on kunnan
määräysten mukaan kielletty, ja siitä ei ole myönnetty poikkeamista.
Esikäsittelynä oleva saostussäiliö on riittämätön, rikkinäinen tai muuten käyttökelvoton.

Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Kenttä on rakennettu 1980-luvulla tai myöhemmin, tai sitä on uusittu RT-kortin tai
paikallisten ohjeiden mukaan.
Imeytystä varten on nimenomaan rakennettu kenttä, eikä kyseessä ole pelkkä imeytysputki,
-kaivo tai kivipesä.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 2-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakunnossa tai
kunnostamista ja/tai tarkkailua vailla. Tarvittaessa riittävän suuren, yksiosioisen
saostussäiliön voi jakaa väliseinällä kaksiosioiseksi säiliöksi.
Imeytysala on riittävä sen nykyiseen käyttöön nähden (väh. 5 m2/hlö). Lisääntynyt
asukasmäärä tai vedenkäyttötottumusten muuttuminen voi aiheuttaa, että imeytyskentän
kapasiteetti on riittämätön.
Imeytyskenttä ei tulvi, eikä siinä ole merkkejä jätevesien vuotamisesta maan pintaan.
Kentässä ei ole tuuletusputkia, mutta imeytys vaikuttaa muuten toimivan. Kehotetaan
asukasta muistamaan tuuletusputket seuraavan kerran kenttää uudistettaessa.
Maaperä ei suoranaisesti ole imeytykseen soveltuva (esim. savi tai muu vettä läpäisemätön
maalaji), mutta imeytys vaikuttaa muuten toimivan, kehotetaan asukasta tarkkailemaan
kentän toimintaa ja varautumaan järjestelmän uusimiseen lähivuosien aikana.
Etäisyys imeytyskentän imeytyspinnasta on yli 1 m pohjaveden ylimpään pinnankorkeuteen.

Pääperiaate:	riittävä	käsittely

Imeytyskenttä on rakennettu 2000-luvulla tai se on uusittu viimeisen kymmenen vuoden
aikana RT-kortin mukaisesti.
Imeytyskenttä on rakennettu ennen 2000-lukua vastaavaa tarkoitusta ja vesimäärää varten
paikallisten ohjeiden mukaisesti.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 2-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakuntoinen.
Maaperä imeytyksen kohdalla on imeytykseen soveltuvaa.
Imeytyskentän päässä on tuuletusputki tai – putkia. Tuuletusputket ovat tarpeeksi korkeat
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(lumenkorkeus) ja niiden päissä on hatut.
Imeytyskentän pinta ei ole painunut.
Imeytyskentän lähistöllä ei ole voimakasta jätevesistä johtuvaa hajua.
Imeytyskentässä ei näy merkkejä, että jätevesi olisi purkautunut maan pintaan.
Imeytyskentän päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suuria puita, joiden juuret
voisivat ulottua imeytysputkiin tai imeytyskerroksiin.
Imeytyskentässä ei asukkaan kertomuksen mukaan ole ollut hajuhaittoja, eikä kenttä ole
tulvinut.
Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella, jossa imeytys olisi kielletty.
Jos imeytyskentän paperit (selvitys, toimenpidepäiväkirja..) ei ole kunnossa, kehotetaan
asukasta tekemään ne.

Vähäisille	jätevesimäärille	riittävä	käsittely

ei tarpeen olla erityisesti mitoitettu!
ks. yllä oleva.

IMEYTYSKENTTÄ TAI -OJASTO MUSTILLE JÄTEVESILLE
Kiinteistöllä syntyy sekä mustia, että harmaita jätevesiä ja ne johdetaan yhteisessä putkessa
saostussäiliöiden kautta tarkoitukseen soveltuvaan maaperään riittävän suurelle imeytysalalle
imeytysputkien avulla.

Käyttöikänsä	päässä	oleva	imeytysjärjestelmä

Imeytyskenttä on rakennettu 1970-luvulla tai aiemmin, eikä sitä ole koskaan uusittu.
Imeytyskenttä on tukkeutunut. Jätevesi purkautuu jostain kohdasta kenttää ulos tai
saostussäiliöt tulvivat yli kentän tukkeutumisen takia.
Kyseessä ei ole varsinainen rakennettu imeytyskenttä, vaan esim. pelkkä imeytysputki tai
jäteveden johtaminen maaperään.
Asukas epäilee, että kyseessä on imeytyskenttä (imeytys, maahanimeytys), mutta ei osaa
kertoa mitään yksityiskohtia, jotka viittaisivat kyseessä olevan juuri tarkoitukseen sopiva
imeytyskenttä.
Imeytysputkista tai rakennusvuodesta ei ole tietoa, eikä tuuletusputkia tai muuta
imeytyksen tunnusmerkkiä ole näkyvissä.
Imeytyskenttä on rakennettu savimaahan tai muuhun vettä läpäisemättömään maaperään.
Etäisyys imeytyskentän imeytyspinnasta on alle 1 m pohjaveden ylimpään
pinnankorkeuteen.
Imeytyksen kapasiteetti tai sen imeytysala ei selkeästikään ole riittävä nykyiseen käyttöön.
Imeytyskenttä on pohjavesialueella, jossa jätevesien imeyttäminen on kunnan määräysten
mukaan kielletty, ja siitä ei ole myönnetty poikkeamista.
Esikäsittelynä oleva saostussäiliö on riittämätön, rikkinäinen tai muuten käyttökelvoton.

Pääperiaate	erityisalueilla:	kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Kenttä on rakennettu 1980-luvulla tai myöhemmin, tai sitä on uusittu RT-kortin tai
paikallisten ohjeiden mukaan.
Imeytystä varten on nimenomaan rakennettu kenttä, eikä kyseessä ole pelkkä imeytysputki,
-kaivo tai kivipesä.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 3-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakunnossa tai
kunnostamista ja/tai tarkkailua vailla. Tarvittaessa riittävän suuren, 1-2-osioisen
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saostussäiliön voi jakaa väliseinällä kolmiosioiseksi säiliöksi.
Imeytysala on riittävä sen nykyiseen käyttöön nähden (väh. 6 m2/hlö). Lisääntynyt
asukasmäärä tai vedenkäyttötottumusten muuttuminen voi aiheuttaa, että imeytyskentän
kapasiteetti on riittämätön.
Imeytyskenttä ei tulvi, eikä siinä ole merkkejä jätevesien vuotamisesta maan pintaan.
Kentässä ei ole tuuletusputkia, mutta imeytys vaikuttaa muuten toimivan. Kehotetaan
asukasta muistamaan tuuletusputket seuraavan kerran kenttää uudistettaessa.
Maaperä ei suoranaisesti ole imeytykseen soveltuva (esim. savi tai muu vettä läpäisemätön
maalaji), mutta imeytys vaikuttaa muuten toimivan, kehotetaan asukasta tarkkailemaan
kentän toimintaa ja varautumaan järjestelmän uusimiseen lähivuosien aikana.
Jos erityisalueilla etäisyys imeytyskentän imeytyspinnasta on alle 3 m pohjaveden ylimpään
pinnankorkeuteen voi fosforinpoisto pitkällä aikavälillä olla riittämätön. Asukasta
kehotetaan tehostamaan fosforin poistoa.

Riittävä	käsittely	erityisalueiden	ulkopuolella

Imeytyskenttä on rakennettu 2000-luvulla tai se on uusittu viimeisen kymmenen vuoden
aikana RT-kortin mukaisesti.
Imeytyskenttä on rakennettu ennen 2000-lukua vastaavaa tarkoitusta ja vesimäärää varten
paikallisten ohjeiden mukaisesti.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 3-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakuntoinen.
Maaperä imeytyksen kohdalla on mustien jätevesien imeytykseen soveltuvaa.
Imeytyskentän päässä on tuuletusputki tai – putkia. Tuuletusputket ovat tarpeeksi korkeat
(lumenkorkeus) ja niiden päissä on hatut.
Imeytyskentän pinta ei ole painunut.
Imeytyskentän lähistöllä ei ole voimakasta jätevesistä johtuvaa hajua.
Imeytyskentässä ei näy merkkejä, että jätevesi olisi purkautunut maan pintaan.
Imeytyskentän päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suuria puita, joiden juuret
voisivat ulottua imeytysputkiin tai imeytyskerroksiin.
Imeytyskentässä ei asukkaan kertomuksen mukaan ole ollut hajuhaittoja, eikä kenttä ole
tulvinut.
Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella, jossa imeytys olisi kielletty.
Jos imeytyskentän paperit (selvitys, toimenpidepäiväkirja..) ei ole kunnossa, kehotetaan
asukasta tekemään ne.

EI	koske	vähäisiä	jätevesimääriä!
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MAASUODATTAMO HARMAILLE JÄTEVESILLE
Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön tai käytössä on kuivakäymälä. Esikäsittelyn kautta harmaat
jätevedet suodatetaan rakennettujen maakerrosten läpi ja puhdistunut jätevesi kerätään purkupaikkaan
johtamista varten.

Käyttöikänsä	päässä	oleva	suodatusjärjestelmä

Suodattamo on rakennettu 1980-luvulla tai aiemmin, eikä sitä ole koskaan uusittu.
Suodattamo on tukkeutunut. Jätevesi purkautuu jostain kohdasta kenttää ulos tai
saostussäiliöt tulvivat yli kentän tukkeutumisen takia.
Kyseessä ei ole varsinainen rakennettu suodattamo, vaan esim. pelkkä imeytysputki tai
jäteveden johtaminen maaperään.
Asukas epäilee, että kyseessä on maasuodattamo, mutta ei osaa kertoa mitään
yksityiskohtia, jotka viittaisivat kyseessä olevan juuri suodatuskenttä
Imeytys- ja kokoomaputkista tai rakennusvuodesta ei ole tietoa, eikä tuuletusputkia tai
muuta suodattamon tunnusmerkkiä ole näkyvissä.
Suodatinmateriaali on selkeästi tarkoitukseen sopimatonta, kuten savea, täyttömaata
tms.
Suodattamon kapasiteetti tai sen imeytysala ei selkeästikään ole riittävä nykyiseen
käyttöön.
Suodattamoon johdetaan mustia vesiä, virtsaa ja/tai ulosteita, vaikka järjestelmä on
suunniteltu ja mitoitettu harmaille jätevesille. Järjestelmä ei vaikuta olevan
kapasiteetiltaan riittävä ja se on uudistettava kokonaan.
Suodattamo on pohjavesialueella, jossa harmaiden jätevesien käsittely tai johtaminen on
kunnan määräysten mukaan kielletty, ja siitä ei ole myönnetty poikkeamista.
Esikäsittelynä oleva saostussäiliö on riittämätön, rikkinäinen tai muuten käyttökelvoton.

Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Kenttä on rakennettu 1990-luvulla tai myöhemmin, tai sitä on uusittu RT-kortin tai
paikallisten ohjeiden mukaan.
Käsittelyä varten on nimenomaan rakennettu suodatuskenttä kokoomaputkineen, eikä
kyseessä ole imeytys maaperään.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 2-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakunnossa
tai kunnostamista ja/tai tarkkailua vailla. Tarvittaessa riittävän suuren, yksiosioisen
saostussäiliön voi jakaa väliseinällä kaksiosioiseksi säiliöksi.
Suodattamo ei tulvi, eikä siinä ole merkkejä jätevesien vuotamisesta maan pintaan.
Kentässä ei ole tuuletusputkia, mutta imeytys vaikuttaa muuten toimivan. Kehotetaan
asukasta muistamaan tuuletusputket seuraavan kerran kenttää uudistettaessa.
Jos suodatusmateriaalista ei ole selvyyttä ja epäillään että se ei suoranaisesti ole
tarkoitukseensa soveltuva, mutta käsittely vaikuttaa muuten toimivan, kehotetaan
asukasta tarkkailemaan kentän toimintaa ja varautumaan järjestelmän uusimiseen
lähivuosien aikana.
Maasuodattamoa ei ole eristetty ympäröivästä maastosta esimerkiksi vesitiiviillä
kalvolla/muovilla vaikka paikallisissa määräyksissä niin vaaditaan. Kehotetaan asukasta
muistamaan eristys seuraavan kerran kenttää uudistettaessa.
Suodattamoon johdetaan mustia vesiä, virtsaa ja/tai ulosteita, vaikka järjestelmä on
suunniteltu ja mitoitettu harmaille jätevesille. Järjestelmä vaikuttaa kuitenkin toimivan.
Kehotetaan asukasta seuraamaan järjestelmän riittävyyttä ja tiukemman vaatimustason
alueilla tehostamaan fosforinpoistoa tarvittavan suuruisella kemikaalilisäyksellä.

Pääperiaate:	riittävä	käsittely

Maasuodattamo on rakennettu 2000-luvulla tai se on uusittu viimeisen kymmenen
vuoden aikana RT-kortin mukaisesti
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Maasuodattamo on rakennettu ennen 2000-lukua vastaavaa tarkoitusta ja vesimäärää
varten paikallisten ohjeiden mukaisesti.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 2-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakuntoinen.
Suodatusmateriaali on tarkoitukseen soveltuvaa, luontaista tai muualta tuotua massaa.
Suodattamon kaivannon pohjalle (n. metrin syvyyteen imeytyspinnasta) on asukkaan
tietojen tai piirustusten mukaan asennettu kokoomaputket. Kokoomaputkista vesi
johdetaan kokoomakaivon kautta tai suoraan purkupaikkaan (maastoon/ojaan).
Maasuodattamon molemmissa päissä on tuuletusputki tai – putkia. Imeytysputkilla omat
tuuletusputket ja kokoomaputkilla omat tuuletusputket. Tuuletusputkien ovat tarpeeksi
korkeat (lumenkorkeus) ja niiden päissä on hatut.
Maasuodattamo on eristetty ympäröivästä maastosta esimerkiksi vesitiiviillä
kalvolla/muovilla jos paikallisissa määräyksissä niin vaaditaan.
Maasuodattamon lähistöllä ei ole voimakasta jätevesistä johtuvaa hajua.
Maasuodattamossa ei näy merkkejä, että jätevesi olisi purkautunut maan pintaan.
Maasuodattamon päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suuria puita, joiden
juuret voisivat ulottua imeytysputkiin tai imeytyskerroksiin.
Maasuodattamon pinta ei ole painunut.
Maasuodattamossa ei asukkaan kertomuksen mukaan ole ollut hajuhaittoja, eikä kenttä
ole tulvinut.
Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella, jossa harmaiden jätevesien käsittely tai
johtaminen olisi kielletty.
Jos maasuodattamon paperit (selvitys, toimenpidepäiväkirja..) ei ole kunnossa,
kehotetaan asukasta tekemään ne.

Vähäisille	jätevesimäärille	riittävä	käsittely

ei tarpeen olla erityisesti mitoitettu!
ks. yllä oleva.

MAASUODATTAMO MUSTILLE JÄTEVESILLE
Kiinteistöllä syntyy sekä mustia, että harmaita jätevesiä ja ne johdetaan yhteisessä putkessa järjestelmään.
Saostussäiliöiden kautta jätevedet suodatetaan rakennettujen maakerrosten läpi ja puhdistunut jätevesi
kerätään purkupaikkaan johtamista varten.

Käyttöikänsä	päässä	oleva	suodatusjärjestelmä

Suodattamo on rakennettu 1980-luvulla tai aiemmin, eikä sitä ole koskaan uusittu.
Suodattamo on tukkeutunut. Jätevesi purkautuu jostain kohdasta kenttää ulos tai
saostussäiliöt tulvivat yli kentän tukkeutumisen takia.
Kyseessä ei ole varsinainen rakennettu suodattamo, vaan esim. pelkkä imeytysputki tai
jäteveden johtaminen maaperään.
Asukas epäilee, että kyseessä on maasuodattamo, mutta ei osaa kertoa mitään
yksityiskohtia, jotka viittaisivat kyseessä olevan juuri suodatuskenttä
Imeytys- ja kokoomaputkista tai rakennusvuodesta ei ole tietoa, eikä tuuletusputkia tai
muuta suodattamon tunnusmerkkiä ole näkyvissä.
Suodatinmateriaali on selkeästi tarkoitukseen sopimatonta, kuten savea, täyttömaata
tms.
Suodattamon kapasiteetti tai sen imeytysala ei selkeästikään ole riittävä nykyiseen
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käyttöön.
Suodattamo on pohjavesialueella, jossa jätevesien käsittely tai johtaminen on kunnan
määräysten mukaan kielletty, ja siitä ei ole myönnetty poikkeamista.
Esikäsittelynä oleva saostussäiliö on riittämätön, rikkinäinen tai muuten käyttökelvoton.

Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Kenttä on rakennettu 1990-luvulla tai myöhemmin, tai sitä on uusittu RT-kortin tai
paikallisten ohjeiden mukaan.
Käsittelyä varten on nimenomaan rakennettu suodatuskenttä kokoomaputkineen, eikä
kyseessä ole imeytys maaperään.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 3-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakunnossa
tai kunnostamista ja/tai tarkkailua vailla. Tarvittaessa riittävän suuren, 1-2-osioisen
saostussäiliön voi jakaa väliseinällä kolmiosioiseksi säiliöksi.
Suodattamo ei tulvi, eikä siinä ole merkkejä jätevesien vuotamisesta maan pintaan.
Kentässä ei ole tuuletusputkia, mutta imeytys vaikuttaa muuten toimivan. Kehotetaan
asukasta muistamaan tuuletusputket seuraavan kerran kenttää uudistettaessa.
Jos suodatusmateriaalista ei ole selvyyttä ja epäillään että se ei suoranaisesti ole
tarkoitukseensa soveltuva, mutta käsittely vaikuttaa muuten toimivan, kehotetaan
asukasta tarkkailemaan kentän toimintaa ja varautumaan järjestelmän uusimiseen
lähivuosien aikana.
Maasuodattamoa ei ole eristetty ympäröivästä maastosta esimerkiksi vesitiiviillä
kalvolla/muovilla vaikka paikallisissa määräyksissä niin vaaditaan. Kehotetaan asukasta
muistamaan eristys seuraavan kerran kenttää uudistettaessa.
Maasuodattamon fosforinpoistoteho vaikuttaa olevan riittämätön suhteessa
vaatimustasoon:

– Perusvaatimustason alueella maasuodattamon fosforinpoistotehon voidaan arvioida
riittävän koko suodattamon laskennallisen eliniän, n. 30 vuotta, jonka jälkeen sitä voi
tehostaa kemikaalilisäyksellä erillisen suunnitelman mukaan.

– Ohjeellisen vaatimustason alueella maasuodattamon fosforinpoistotehon voidaan
arvioida riittävän 2-10 vuotta, jonka jälkeen fosforinpoistoa tulee tehostaa
kemiallisesti.

Pääperiaate:	riittävä	käsittely

Maasuodattamo on rakennettu 2000-luvulla tai se on uusittu viimeisen kymmenen
vuoden aikana RT-kortin mukaisesti
Maasuodattamo on rakennettu ennen 2000-lukua vastaavaa tarkoitusta ja vesimäärää
varten paikallisten ohjeiden mukaisesti.
Esikäsittelynä on riittävän suuri (kahden vuorokauden jätevesivolyymi), vähintään 3-
osioinen saostussäiliö tai vähintään sitä vastaava säiliö/laite, joka on toimintakuntoinen.
Suodatusmateriaali on tarkoitukseen soveltuvaa, luontaista tai muualta tuotua massaa.
Suodattamon kaivannon pohjalle (n. metrin syvyyteen imeytyspinnasta) on asukkaan
tietojen tai piirustusten mukaan asennettu kokoomaputket. Kokoomaputkista vesi
johdetaan kokoomakaivon kautta tai suoraan purkupaikkaan (maastoon/ojaan).
Maasuodattamon molemmissa päissä on tuuletusputki tai – putkia. Imeytysputkilla omat
tuuletusputket ja kokoomaputkilla omat tuuletusputket. Tuuletusputket ovat tarpeeksi
korkeat (lumenkorkeus) ja niiden päissä on hatut.
Maasuodattamon fosforinpoistoteho vaikuttaa olevan riittävä suhteessa
vaatimustasoon:

– Perusvaatimustason alueella maasuodattamon fosforinpoistotehon voidaan arvioida
riittävän koko suodattamon laskennallisen eliniän, n. 30 vuotta, jonka jälkeen sitä voi
tehostaa kemikaalilisäyksellä erillisen suunnitelman mukaan.

– Ohjeellisen vaatimustason alueella maasuodattamon fosforinpoistotehon voidaan
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arvioida riittävän 2-10 vuotta, jonka jälkeen fosforinpoistoa tulee tehostaa
kemiallisesti.

Maasuodattamo on eristetty ympäröivästä maastosta esimerkiksi vesitiiviillä
kalvolla/muovilla jos paikallisissa määräyksissä niin vaaditaan.
Maasuodattamon lähistöllä ei ole voimakasta jätevesistä johtuvaa hajua.
Maasuodattamossa ei näy merkkejä, että jätevesi olisi purkautunut maan pintaan.
Maasuodattamon päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suuria puita, joiden
juuret voisivat ulottua imeytysputkiin tai imeytyskerroksiin.
Maasuodattamon pinta ei ole painunut.
Maasuodattamossa ei asukkaan kertomuksen mukaan ole ollut hajuhaittoja, eikä kenttä
ole tulvinut.
Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella, jossa jätevesien käsittely tai johtaminen olisi
kielletty.
Jos maasuodattamon paperit (selvitys, toimenpidepäiväkirja..) ei ole kunnossa,
kehotetaan asukasta tekemään ne.

EI	koske	vähäisiä	jätevesimääriä!
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PIENPUHDISTAMO HARMAILLE JÄTEVESILLE
Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön tai käytössä on kuivakäymälä. Harmaat jätevedet johdetaan sille
tarkoitetun pien-/laitepuhdistamon kautta purkupaikkaan.

Käsittely	ei	riittävä,	harkittava	järjestelmän	uudistamista

Puhdistamo on täysin tuntematon asukkaalle, siitä ei ole olemassa mitään asiakirjoja
(käyttö- ja huolto-ohje, selvitys, esite) tai huoltosopimusta.
Puhdistamosta purkautuu selkeästi likaista vettä.
Puhdistamosta tai purkupaikasta tulee jatkuvasti pistävä tai voimakas haju, järjestelmän
tuuletus ei toimi tai siinä on jokin muu toimivuusongelma. Käyttö- ja huolto-ohjeen
mukaiset toimenpiteet eivät ole auttaneet tai ohjeita ei ole. On tarpeen kääntyä
valmistajan tai muun laitetoimittajan puoleen.
Puhdistamo sijaitsee pohjavesialueella, jossa harmaan jäteveden käsittely tai johtaminen
on kunnan määräysten mukaan kielletty, ja siitä ei ole myönnetty poikkeamista.
Puhdistamon rakenteet ovat rikki ja vuotavat.

Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Puhdistamon merkistä ja mallista ei ole tarkkaa tietoa, mutta asukas vaikuttaa
ymmärtävän toimintaperiaatteen ja puhdistamon vaatimat ylläpitotoimet. Kehotetaan
asukasta tarkkailemaan toimivuutta.
Puhdistamo ja/tai purkupaikka haisee tai ovat ajoittain haisseet (myös naapureiden
havainnot voidaan huomioida) tai limoittuneet. Kyse voi olla hetkellisestä ongelmasta,
joka on korjaantunut. Kehotetaan asukasta tarkkailemaan puhdistamon toimintaa ja
ryhtymään kunnostus- tai uudistustoimiin tarpeen mukaan.
Purkupaikka on umpeenkasvanut ja puhdistamo on vaarassa padottaa. Kehotetaan
avaamaan purkupaikka uudelleen toimivaksi.
Puhdistamon kantaja-aines on kulunut/rikki, ylimääräisen likainen/liettynyt, pistävän
hajuinen tai kokonaan/osittain poistettu/kadonnut. Kehotetaan asukasta huoltamaan
laite valmistajan ohjeiden mukaan.
Vesi ohittaa prosessin vaihteita puhdistamon sisällä tai vesi levittyy kantaja-aineksen
päälle epätasaisesti. Puhdistamon kapasiteetti on vajaakäytössä. Asukasta kehotetaan
korjaamaan/korjauttamaan tilanne.
Jos puhdistamon käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisia huoltoja ja tarkkailuja ei ole tehty,
kehotetaan asukasta aloittamaan ne joko itse tai ammattilaisen kanssa sovittavalla
tavalla.
Kannet tai muut rakenteet ovat hatarat tai rikkonaiset, kehotetaan korjaamaan heti.

Pääperiaate:	riittävä	käsittely

Puhdistamo on suunniteltu ja mitoitettu nykyistä tilannetta vastaavaan
käyttötarkoitukseen, esimerkiksi 1990-luvulla tai sen jälkeen.
Puhdistamoon on olemassa käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden perusteella asukas tarkkailee
ja huoltaa puhdistamoaan tai asukas on solminut huoltosopimuksen esim.
laitetoimittajan kanssa.
Puhdistamon lietteen tyhjennys on tehty riittävän usein, samoin kuin kantaja-aineen
huolto.
Vesi virtaa järjestelmän läpi suunnitellussa järjestyksessä. Jos kyseessä on puhdistamo,
jossa jätevesi levitetään kantaja-aineksen päälle, vesi leviää tasaisesti koko pinta-alalle.
Jos puhdistamossa on saostusosa, vesi pysähtyy siellä eikä virtaa sakovaiheen ohi.
Purkuputkesta tulee kirkasta vettä, purkupaikassa ei ole limaa, levää tai erityisiä hajuja.
Puhdistamosta ei tule vahvoja, pistäviä hajuja.
Puhdistamo ei sijaitse sellaisella pohjavesialueella jossa harmaiden jätevesien käsittely ja
johtaminen olisi kielletty.
Jos järjestelmän paperit (selvitys, toimenpidepäiväkirja..) ei ole kunnossa, kehotetaan
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asukasta tekemään ne.

Vähäisille	jätevesimäärille	turhan	raskas	käsittely

Huom. Voi olla myös vähäisille vesimäärille tarkoitettuja mm. saunapalloja, -seppoja jne.
jotka voivat näyttää samalta kuin harmaan veden pienpuhdistamot, mutta ovat
todellisuudessa yksinkertaisen maaperäkäsittelyn kaupallisia vaihtoehtoja.

PIENPUHDISTAMO MUSTILLE JÄTEVESILLE
Kiinteistöllä syntyy sekä mustia, että harmaita jätevesiä ja ne johdetaan yhteisessä putkessa pien- /
laitepuhdistamoon ja puhdistunut jätevesi kerätään purkupaikkaan johtamista varten.

Käsittely	ei	riittävä,	harkittava	järjestelmän	uudistamista

Puhdistamo on täysin tuntematon asukkaalle, siitä ei ole olemassa mitään asiakirjoja
(käyttö- ja huolto-ohje, selvitys, esite) tai huoltosopimusta.
Puhdistamosta purkautuu selkeästi likaista vettä. Voi olla että kapasiteetti ei ole riittävä
ja puhdistamattomat jätevedet virtaavat ohijuoksutuksena käsittelyn ohi. Kapasiteetti
tulee tarkastaa ja tilavuutta lisätä tarpeen mukaan.
Puhdistamosta tai purkupaikasta tulee jatkuvasti pistävä tai voimakas haju, järjestelmän
tuuletus ei toimi tai siinä on jokin muu toimivuusongelma. Käyttö- ja huolto-ohjeen
mukaiset toimenpiteet eivät ole auttaneet tai ohjeita ei ole. On tarpeen kääntyä
valmistajan tai muun laitetoimittajan puoleen.
Puhdistamo sijaitsee pohjavesialueella, jossa jäteveden käsittely tai johtaminen on
kunnan määräysten mukaan kielletty, ja siitä ei ole myönnetty poikkeamista.

Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Puhdistamosta purkautuu ajoittain selkeästi likaista vettä. Voi olla että kapasiteetti ei ole
hetkellisesti riittävä ja puhdistamattomat jätevedet virtaavat ohijuoksutuksena
käsittelyn ohi. Voi myös olla että poistopumppu hörppää laskeutusaltaan tai kirkasteen
lietettä poistuvan jäteveden mukaan, jolloin pumpun toiminta ja lietteen laskeutuvuus
on tarkastettava ja ongelma korjattava huoltohenkilöstön avulla.
Puhdistamon mahdollinen kantaja-aines on kulunut/rikki, ylimääräisen likainen/liettynyt,
pistävän hajuinen tai kokonaan/osittain poistettu/kadonnut. Puhdistamon muita osia,
kuten ilmastimet, pumput, kemikaalisäiliö on kadonnut. Kehotetaan asukasta
huoltamaan laite valmistajan ohjeiden mukaan.
Puhdistamon säiliössä on runsaasti vaahtoa tai pintalietettä. Liiallinen ja kiinteä vaahto
tai liete on poistettava ja tarkistettava puhdistamon toiminta.
Vesi ohittaa prosessin vaihteita puhdistamon sisällä tai vesi levittyy kantaja-aineksen
päälle epätasaisesti. Puhdistamon kapasiteetti on vajaakäytössä tai ylikuormitettu.
Asukasta kehotetaan korjaamaan/korjauttamaan tilanne.
Puhdistamon kemikaalisäiliö on tyhjä. Kehotetaan asukasta täyttämään säiliö valmistajan
ohjeiden mukaan. Jos säiliö on tyhjentynyt yllättävän nopeasti, on syytä selvittää myös
kemikaaliannostelun toimivuus.
Puhdistamo ja/tai purkupaikka haisee tai ovat ajoittain haisseet (myös naapureiden
havainnot voidaan huomioida), limoittuneet tai tulvineet. Kyse voi olla hetkellisestä
ongelmasta, joka on korjaantunut. Kehotetaan asukasta tarkkailemaan puhdistamon
toimintaa ja ryhtymään kunnostus- tai uudistustoimiin tarpeen mukaan.
Purkupaikka on umpeenkasvanut ja puhdistamo on vaarassa padottaa. Kehotetaan
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avaamaan purkupaikka uudelleen toimivaksi.
Jos puhdistamon käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisia huoltoja ja tarkkailuja ei ole tehty,
kehotetaan asukasta aloittamaan ne.

Pääperiaate:	riittävä	käsittely	ohjeellisen	vaatimustason	alueella,	turhankin	järeä
perusvaatimustason	alueella

Puhdistamo on suunniteltu ja mitoitettu nykyistä tilannetta vastaavaan
käyttötarkoitukseen, 2000-luvulla.
Prosesseina käytössä mekaaninen, kemiallinen ja biologinen puhdistusprosessi.
Puhdistamoon on olemassa käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden perusteella asukas tarkkailee
ja huoltaa puhdistamoaan tai asukas on solminut huoltosopimuksen esim.
laitetoimittajan kanssa.
Puhdistamon lietteen tyhjennys on tehty riittävän usein, samoin kuin laitteiston
määräaikaistarkastukset.
Vesi virtaa järjestelmän läpi suunnitellussa järjestyksessä. Jos kyseessä on puhdistamo,
jossa jätevesi levitetään kantaja-aineksen päälle, vesi leviää tasaisesti koko pinta-alalle.
Jos puhdistamossa on saostusosa, vesi pysähtyy siellä eikä virtaa saostusvaiheen ohi.
Panospuhdistamon purkupaikasta on riittävästi matkaa vesistöön (että jätevettä ei joudu
korkeankaan veden aikana suoraan vesistöön) ja siinä on tarpeeksi tilaa kerralla
purkautuvalle jätevesimäärälle.
Purkuputkesta tulee kirkasta vettä, purkupaikassa ei ole limaa, levää tai erityisiä hajuja.
Puhdistamosta ei tule vahvoja, pistäviä hajuja.
Puhdistamo ei sijaitse sellaisella pohjavesialueella jossa jätevesien käsittely ja
johtaminen olisi kielletty.
Jos järjestelmän paperit (selvitys, toimenpidepäiväkirja..) ei ole kunnossa, kehotetaan
asukasta tekemään ne.

EI	koske	vähäisiä	jätevesimääriä!
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YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY
Imeytyskuoppa, -kaivo tai -putki. Rakenteeseen voi liittyä myös saostuskaivo tai –rakenne.

Riittämätön	käsittely

Kohteessa syntyy vähäistä suurempia määriä jätevettä (mustaa tai harmaata)
Kohteessa syntyy vähäisiä jätevesimääriä, mutta jätevettä valuu maata pitkin vesistöön.
Kohteessa syntyy vähäisiä jätevesimääriä, mutta käsittely on niin lähellä rantaviivaa,
että jätevettä valuu vesistöön

Kunnostaminen	ja/tai	tarkkailu	riittävät

Kohteessa syntyy vain vähäisiä määriä jätevettä
Maasto käsittelyn kohdalla vettyy, tulvii tai haisee aika ajoin tai jatkuvasti.
Imeytyspinta on liettynyt tai tukkeutunut.
Käsittelyn tilavuus vaikuttaa olevan pieni suhteessa jätevesimäärään
Maaperän imeytyskyky vaikuttaa olevan liian pieni suhteessa jätevesimäärään.
Käsittely on rantavyöhykkeellä, jossa voi olla vuotoriski vesistöön
Kohteessa syntyy käsitiskivesiä, mutta käsittelyyn ei kuulu saostus- tai
rasvanerotusrakennetta

Riittävä	käsittely

Kohteessa syntyy vain vähäisiä määriä jätevettä.
Jäteveden johtamiskohta on tiedossa, vaikka se ei ole näkyvillä, paikka on tarpeeksi
etäällä rannasta.
Käsittelyn rakenteet ovat suunnilleen tiedossa, vaikka niitä ei ole näkyvillä, rakenteet
ovat kertoman perusteella tunnistettavissa joksikin yksinkertaisen maaperäkäsittelyn
muodoista.
Käsittelyn tilavuus vaikuttaa olevan riittävä vesimäärään nähden ja maaperä pystyy
vastaanottamaan vastaavan määrän vettä. Vettymis-, tulvimis- tai hajuongelmia ei ole
havaittu.
Imeytyspintaa on aika ajoin tarkistettu ja mahdollisesti kertyneet kiintoaineet ja rasvat
on asianmukaisesti poistettu tarvittaessa.
Käsittely on riittävän etäällä rantaviivasta ja pohjaveden pinnasta.

Pääperiaate:	Vähäisille	jätevesimäärille	riittävä	käsittely

Jäteveden määrään ja maaperän laatuun nähden tarpeeksi suuri tilavuus
ks. yllä oleva.



56 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 229/2012

Jätevesijärjestelmien arviointikriteerit, päivitetyt lomakkeet
Liite 2. (15/24)

ARVIO
jätevesijärjestelmän
uusimistarpeesta

Tunnistenumero:
________/__/__

TAUSTATIEDOT:
Neuvojan nimi ja organisaatio: Kiinteistökäynnin päivämäärä:

Kiinteistönomistaja: Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka:

Neuvontaan osallistunut henkilö (jos ei omistaja): Kiinteistön käyttö:
 ympärivuotinen asuminen  vapaa-ajan asuminen, käyttö ____

Selvitys jätevesijärjestelmästä
olemassa  kyllä  ei

Käyttö- ja huolto-ohjeet
olemassa  kyllä  ei

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset
olemassa  kyllä  ei

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

JOHTOPÄÄTÖS	JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN	UUSIMISTARPEESTA*:
Järjestelmä	uusittava	viimeistään	15.3.2016
Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä asetuksen 209/2011 puhdistusvaatimuksia.
Jätevesijärjestelmän uusimista varten on tehtävä jätevesijärjestelmän suunnitelma ja haettava
toimenpidelupa.

Järjestelmää	tehostettava
	Järjestelmän	toimivuutta	seurattava

Suositellut toimenpiteet: _________________________________________

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

Vähäinen	jätevesimäärä
Puhdistusvaatimus (YSL 86/2000) ei koske tätä kohdetta nykyisellään, siten järjestelmä on
kunnossa.
Kuvaus jätevesimäärästä:________________________________________

*Johtopäätös tehty pintapuolisen tarkastelun ja kiinteistökäynnillä saatujen tietojen perusteella. Jos tilanne muuttuu, on
uusimistarve arvioitava uudelleen.

ALUSTAVA TOIMENPITEIDEN AIKATAULU
Selvitys:
Suunnitelma:
Muut:

KIINTEISTÖLLE	ANNETTU	TIEDOKSI	SEURAAVAT	OHJEET	JA	ESITTEET:
JÄTEVESIOPAS-esite Esite jätevesiverkkosivuista
Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet Käyttöpäiväkirjamalli
Kuntakohtainen ohje toimenpideluvasta Lista suunnittelijoista
Lista suunnitelman sisältövaatimuksista Selvityslomake
Muuta:
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SAMMANFATTNING
av avloppssystemets
förnyelsebehov

Nummer:
________/__/__

BAKGRUNDSINFORMATION:
Rådgivare och organisation: Datum för fastighetsbesök:

Fastighetsägare: Fastighetens adress, postnummer och – anstalt.

Person som deltagit i rådgivningen (om ej ägaren): Fastighetens användning:
 fastbosättning  fritidsbosättning, användning ____

Utredning över avloppssystemet
 finns  finns inte

Bruks- och underhållsanvisningar
 finns  finns inte

Förutsättningar för befrielse på grund av
ålder  ja  nej

Vid karterings- och rådgivnignsbesöket faststänlldes utifrån den ytliga kontrollen att systemet som används är

SLUTSATS	OM	AVLOPPSSYSTEMETS	FÖRNYELSEBEHOV*:
Systemet	skall	förnyas	senast	15.3.2016
I nuläget uppfyller avloppssystemet inte förordningens 209/2011 reningskrav. Vid förnyandet av
systemet skall en plan över avloppssystemet samt en ansökan om åtgärdstillstånd göras.

Systemet	skall	effektiveras
	Systemets	funktionsduglighet	skall	följas	upp

Rekommenderade åtgärder: _________________________________________

Systemet	i	skick
För att systemet skall fungera ordentligt förutsätts bra skötsel i enlighet med bruks- och
underhållsanvisningarna.

Små mängder vatten
Reningskravet (YSL 86/2000) berör i nuläget inte det här objektet, systemet är alltså i skick.

Beskrivning av avloppsvattenmängden:________________________________________

*Slutsatsen grundar sig på en ytlig kontroll och information som har fåtts under fastighetsbesöket. Om situationen ändrar bör
förnyelsebehovet utredas på nytt.

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR ÅTGÄRDER
Utredning:
Plan:
Övrigt:

INFORMATION	SOM	GIVITS	TILL	FASTIGHETEN	I	FORM	AV	FÖLJANDE	ANVISNINGAR	OCH	BROSCHYRER:
AVLOPPSVATTENGUIDE-broschyr Broschyr om avloppsvattennätsidor
Allmänna bruks- och underhållsanvisningar Modell på bruksdagbok
Kuntakohtainen ohje toimenpideluvasta Lista över planerare
Lista över kraven på planens innehåll Utredningsblankett
Annat:
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pöytäkirja	2011
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Tunnistenumero:
________/__/__

KIINTEISTÖN TIEDOT

KIINTEISTÖN	LUVAT,	lupanro KIINTEISTÖN SIJAINTI
RAVA Pohjavesialueella I II III
TESU Ranta-alueella, etäisyys rantaan  _________ m
YS Taajaan rakennetulla alueella
VL Potentiaalisella vesiosuuskunta-alueella
Muu, mikä? Muu, mikä?

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
Ympärivuotinen asuminen Vapaa-ajan asuminen, käyttö ________vrk/kk
Kesäasuminen, käyttö __________kk/vuosi Erillinen sauna Vähäinen vesimäärä*
Ulkokäymälä Muu rakennus, mikä? Käyttötarkoitus:

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

Vesijohto Kunnan Vesiosuuskunnan
Porakaivo Rengaskaivo
Järvi Muu
Yhteinen kaivo Kantovesi

Vesimittari käytössä Arvioitu veden käyttö _________ l/hlö/vrk (m3/vuosi)
Arvioitu etäisyys talousvesikaivolta nykyiseen käsittelyjärjestelmään:  _____ m

VARUSTELU
WC DT:
Tiskikone Kompostoiva Erotteleva
Pyykkikone Muu, mikä?
Suihku Muu, mikä?
Sauna Käytetään fosfaatittomia pesuaineita
Seuraavan 5 vuoden aikana on odotettavissa muutoksia varustelutasossa

* Täytä myös kohta yksinkertainen maaperäkäsittely, tai muu käsittelyyn liittyvä kohta. Jos muuta kuin vähäinen vesimäärä, täytä oma lomake.

TIEDON KERÄYS
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
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Tunnistenumero:
________/__/__

VIEMÄRÖINTI
1-putkiviemäröinti 2-putkiviemäröinti
WC:n erillisviemäröinnin mahdollisuus Kyllä Ei Ei tietoa
Virtsan erillisviemäröinti, mihin? Ulosteen erillisviemäröinti, mihin?

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

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT
Rakennusvuosi: Tehdyt muutokset:
Suunnittelija:
Rakentaja/asentaja:

Vastaava työnjohtaja:
Tarkastettu rakennusvaiheessa,  kuka?
Suunnitelma/selvitys Käyttö- ja huolto-ohjeet
Toimenpidepäiväkirja ja kuitit
Huoltosopimus, yritys:
WC-vedet Harmaat vedet
Mitoituksen asukasmäärä Mitoituksen vesimäärä
Puhdistustulos tutkittu Vuosi:

JÄTEVEDEN PÄÄSTÖ
Oja Maaperä (täytä myös yksinkertainen maaperäkäsittely)
Salaoja Vesistö
Muu, mikä? Ei tietoa

Päästön etäisyys vesistöön ______ m
Purku naapurin tontille
Rasite olemassa

Näytteenotto käsittelemättömästä vedestä Näytteenotto käsitellystä vedestä
Erillinen näytteenottokaivo Näytteenotto ei mahdollista

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

Imeytysputki
Pituus: ___m

Kasvillisuussaareke
Pinta-ala: _____m2

Muu, mikä?

Saostussäiliö

SAOSTUSSÄILIÖ Kaikki Musta Harmaa

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

Tyhjentäjä:
Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa
T-haarat Pohja
Tarkistukset  5 vuoden välein
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kiinteistökäynnin
pöytäkirja	2011
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Tunnistenumero:
________/__/__

PIENPUHDISTAMO
Valmistaja Malli

Prosessi Aktiiviliete Biosuodin Bioroottori
Toiminta Jatkuvatoiminen Panos

(Ylijäämä)lietteen tyhjennys: _______ krt/(vuosi/kk)
Minne liete viedään:
Biologisen prosessin toimivuus tarkistettu  ______ krt/(vuosi/kk/viikko)
Kemiallisen prosessin toimivuus tarkistettu  _______ krt/(vuosi/kk/viikko)
Rakenteen ja toiminnan tarkistukset 10 vuoden välein

UMPISÄILIÖ, valmistusvuosi:________
WC-vedet Virtsa
Tiskikoneen vedet Kaikki jätevedet
Harmaat vedet Muuta, mitä?
Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa
Tilavuus: _________ m3 Täyttymishälytin
Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi Tyhjentäjä:
Tarkistukset  5 vuoden välein

MAAHANIMEYTTÄMÖ
Saostussäiliö Kentän pinta-ala: _______ m2

Imeytysputket: _____ kpl Tuuletusputket: ______ kpl
Kallio Hiekka
Savi Turve
Muu, mikä?
Maaperän soveltuvuus tarkistettu  __.__.____ (pvm)
Menetelmä:
Tehostettu imeytys levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:
Pohjaveden ylin pinnankorkeus:  ___ m maanpinnan alapuolella
Tarkistettu __.__.____, mittausmenetelmä:

MAASUODATTAMO
Saostussäiliö Kentän pinta-ala: _______ m2

Imeytysputket: _____ kpl Tuuletusputket: ______ kpl
Kokoomakaivo Eristys muusta maasta:
Suodatusmateriaalin soveltuvuus tarkistettu  __.__.____ (pvm)
Menetelmä:
Tehostettu suodatus levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:
Tehostettu fosforinpoisto (käytössä/vain asennettu)
Esisaostus Jälkisaostus
Rakennettu kenttään Muu, mikä?
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HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja	2011
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Tunnistenumero:
________/__/__

JOHTOPÄÄTÖKSET – Käynnillä	tultiin seuraavaan	johtopäätökseen jätevesijärjestelmän
uusimistarpeen	suhteen:

Järjestelmä ei täytä vaatimuksia, se on uusittava viimeistään 15.3.2016

Järjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia
Järjestelmä vaatii seurantaa

Järjestelmä nykyisellään kunnossa

Jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, järjestelmä ei vaadi toimenpiteitä

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa Kyllä Ei

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

Laaditaan selvitys / Laaditaan suunnitelma /
Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet jätetty kiinteistölle

Jätevesijärjestelmän	kunnostaminen	/ kuormituksen	vähentäminen
WC:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä
lisäkäymäläksi

WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi
huuhtelukäymäläksi

Mietojen pesuaineiden käyttö Fosforinpoiston tehostaminen
Saostussäiliöiden kunnostus Saostussäiliöiden osioiden lisäys
Hälyttimen lisääminen umpisäiliöön Muu, mikä?

Jätevesijärjestelmän	uudistaminen, jätevesien johtaminen…
umpisäiliöön mustat harmaat
maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija
valitsee

imeytyskenttään

maasuodattamoon harmaavesisuodattimeen
laitepuhdistamoon muu, mikä?

Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä
järjestelmässä

Liittyminen viemäriverkostoon

Esite vaihtoehdoista jätetty kiinteistölle

LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA

Kuvien	käyttöoikeus
Saa käyttää verkkosivuilla ja neuvontatarkoituksiin (jos ihmisiä mukana)
Saa käyttää vain yhdistyksen sisäisesti
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AVLOPPSVATTEN
protokoll	över
fastighetsbesök
2011

1/4

Tunnistenumero:
________/__/__

FASTIGHETENS UPPGIFTER

FASTIGHETENS	LOV,	lovnr 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
Fast bosättning Fritidsboende, används ________dygn/mån
Sommarboende, används _________mån/år Skild bastu Små vattenmängder*
Utedass Annan byggnad, vad? Användning:

Bostadshusets areal______________m2(uppmätt/uppskattad) Invånare, _____ st.
VATTENANSKAFFNING

Vattenledning Kommunal Vattenandelslag
Borrbrunn Ringbrunn
Sjö Annat
Gemensam brunn Bär in vatten

Vattenmätare används Uppskattad vattenanvändning:________ pers/dygn (m3/år)
Avstånd från hushållsvattenbrunn till det nuvarande behandlingssystemet: __________m

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

*Fyll i även enkel markbehandling. I frågan om större vattenmängder, fyll i en skild blankett.

INSAMLING AV UPPGIFTER
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
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AVLOPPSVATTEN
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2011
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Tunnistenumero:
________/__/__

AVLOPPSSYSTEM
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, vad? (t.ex. köket skilt)

AVLOPPSSYSTEMETS UPPGIFTER
Byggnadsår: Ändringar gjorda:
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:

UTLOPP
Dike Marken (fyll även i enkel markbehandling)
Täckdike Vattendrag
Annat, vad? Vet ej

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

Provtagning av obehandlade avloppsvattnet Provtagning av det behandlade avloppsvattnet
Skild provtagningsbrunn Provtagning inte möjligt

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

Infiltreringsrör
Längd: ___m

Vegetationszon
areal: _____m2

Annat, vad?

Sedimenteringsbrunn

SEDIMENTERINGSBRUNN Allt Svart Grått

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

Tömmare:
Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej
T-stycken Botten
Granskning med 5 års mellanrum
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AVLOPPSVATTEN
protokoll	över
fastighetsbesök
2011
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Tunnistenumero:
________/__/__

MINIRENINGSVERK
Tillverkare Modell

Process Aktivslam Biofilter Biorotor
Funktion Kontinuerlig Sats

Tömningsintervall för (överskotts)slam: _______ ggr/(år/mån)
Vad görs med slammet:
Kontroll av den biologiska processen______ ggr/(år/mån/vecka)
Kontroll av den kemiska processen______ ggr/(år/mån/vecka)
Granskning med 10 års mellanrum

SLUTEN TANK, tillverkningsår:________
WC-vatten Urin
Diskmaskinens vatten Allt avloppsvatten
Gråvatten Annat, vad?
Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej
Volym: _________ m3 Överfyllnadslarm
Nuvarande tömningsintervall: ______ ggr/år Tömmare:
Granskning med 5 års mellanrum

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Sedimenteringsbrunn Fältets areal: _______ m2

Infiltreringsrör: _____ st. Luftningsrör: ______ st.
Berg Sand
Lera Torv
Annat, vad?
Jordmånens lämplighet 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.
Uppsamlingsbrunn Isolering från marken:
Filtermaterialets lämplighet undersökt __.__.____ (datum)
Metod:
Effektiverad infiltration med hjälp av spridnings- och tillväxtunderlag, märke/modell:
Effektiverad fosforrening (i bruk/endast installerad)
Förfällning Efterfällning
Inbyggd i bädden Annat, vad?
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AVLOPPSVATTEN
protokoll	över
fastighetsbesök
2011
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Tunnistenumero:
________/__/__

SLUTSATSER– Vid	besöket	kom	man	fram	till	följande	slutsatser	angående	avloppssystemets
förnyelsebehov:

Systemet uppfyller inte kraven, det måste förnyas senast 15.3.2016

Systemet kräver reparationsåtgärder eller små förbättringar
Systemet kräver uppföljning

Systemet är i nuläget i skick

Avloppsvattenmängden är i nuläget liten och systemet kräver inga åtgärder

Förutsättning för befrielse på grund av ålder Ja Nej

SLUTSATSER	–	Alternativ	och	åtgärder	förslagna	till	invånaren
Dokumentation av systemet/preliminär tidtabell

Uppgörande av utredning / Uppgörande av plan /
Allmänna bruks- och underhållsanvisningar lämnades på fastigheten

Reparation	av	avloppssystemet/minskande	av	belastningen
Byte från WC till torrtoalett eller torrtoalett för
extrabruk

Byte från WC till en snålspolande vattenklosett

Användning av milda tvättmedel Effektivering av fosforrening
Reparation av sedimenteringsbrunnar Tillägg av delar i sedimenteringsbrunnar
Tillägg av överfyllnadslarm i sluten tank Annat, vad?

Förnyande	av	avloppssystemet, ledande av avloppsvattnet…
till slutentank svart grått
till markbehandling, vilken väljs av planeraren till infiltrationsanläggning
till markbädd till gråvattenfilter
till minireningsverk Annat, vad?

Behandling av avloppsvatten tillsammans med
grannarna

Anslutan till avloppsnät

Broschyr över olika alternativ lämnad på
fastigheten

TILLÄGGSINFORMATION/MINNESANTECKNINGAR

Rätt	till	att	använda	foton
Foton får användas på nätsidor och i rådgivningssyfte (om människor med i bilden)
Foton får användas inom föreningen
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OHJEET TYYPPITAPAUKSILLE  

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011  

 

 

Selitys ja sisällysluettelo  

 
Ohjeet tyyppitapauksille on laadittu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa 2009–2010 menettelytapaohjeiksi 
muutamille tyypillisille tapauksille, joita esiintyi kartoitus- ja neuvontakäyntien yhteydessä. Ohjeet päivitettiin 2011. 
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 
D. Saunamökki vesirajassa, vanha ulkokäymälä 

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

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

Västra Nylands avloppsvattenprojekt 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 karterings- och rådgivningsbesök. Anvisningarna 
uppdaterades 2011. De består av beskrivning av utgångsläget, av bedömningen med förklaringar, av anvisning om 
tillvägagångssätt, 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 
D. Bastustuga vid strandkanten, gammalt utedass 

 
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 
 F. Sommarstuga, utökad utrustning 
 
3.  A. Egnahemshus, ettrörssystem, markbehandling 

B. Egnahemshus, sluten tank 
C. Egnahemshus, sedimenteringsbrunnar  
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 1 A 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 (209/2011) 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 209/2011 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-
toisesti 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 kuormitus-
ta vastaavaksi. Ennen muutostöiden aloittamista tu-
lee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan lu-
patarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestelmän muu-
tostöiden 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 2011 

 
 

 

 
Bastustuga 

 

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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE OMRÅDEN 
 STRANDOMRÅDEN 
 GRUNDVATTENOMRÅDEN 
 TÄTT BEBODDA OMRÅDEN 

 
Vattenanskaffning och 
användning: 

Vatten bärs in med ämbar från sjön vid behov, dricksvatten hämtas till stugan. Vatten 
används främst vid tvättning i bastun. 
 

Avloppsvatten som 
uppkommer: 

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.  
 

Avloppsvattenbehand-
ling: 

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 har inget reningsbehov enligt 
hushållsavloppsvattenförordningen (209/2011). 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. 
 
En utredning över fastighetens avlopp skall ändå göras i enlighet med förordningen 
209/2011. Från utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalité och inverkan på mil-
jön samt 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 fastighetes avloppsvattenmängd eller -kvalitet 
ändrar markant kan fastigheten komma att beröras 
av avloppsvattenförordningens reningskrav. Detta 
kan orsakas av förändringar som t.ex. tillbyggnad av 
bostadshuset eller om disk- eller tvättmaskin, eldri-
ven värmeberedare eller vattentoalett tas i använd-
ning 
 
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 restaureras 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 B 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 (209/2011) 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 209/2011 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 vapaamuo-
toisesti 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 2011 
 

 
 

 

 
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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE 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.  
 

Avloppsvattenbehand-
ling: 

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 209/2011). 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 209/2011. 
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 fastighetes avloppsvattenmängd eller -kvalitet 
ändrar markant kan fastigheten komma att beröras 
av avloppsvattenförordningens reningskrav. Detta 
kan orsakas av förändringar som t.ex. tillbyggnad av 
bostadshuset eller om disk- eller tvättmaskin, eldri-
ven värmeberedare eller vattentoalett tas i använd-
ning 
 
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 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 (209/2011) 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 209/2011 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 2011 
 

 
 

 

 
Sommarstuga, vattenledning för sommar-
bruk 

 

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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE OMRÅDEN 
 STRANDOMRÅDEN 
 GRUNDVATTENOMRÅDEN 
 TÄTT BEBODDA OMRÅDEN 

 

 
Vattenanskaffning och 
användning: 

Vatten leds in i stugan från brunnen till en kran. Vattnet stängs av till vintern. Vattnet 
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 från stugan via en slambrunn till en infiltrationsbrunn som finns intill 
bastun. Slambrunnens 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 (209/2011). Inte heller små vattenmängder får släppas 
direkt 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 slambrunn för diskvattnet var fet-
ter och fast substans samlas upp och lätt kan avlägsnas. 

 
En utredning över fastighetens avlopp skall ändå göras i enlighet med förordningen 
209/2011. 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 fastighetes avloppsvattenmängd eller -kvalitet 
ändrar markant kan fastigheten komma att beröras 
av avloppsvattenförordningens reningskrav. Detta 
kan orsakas av förändringar som t.ex. tillbyggnad av 
bostadshuset eller om disk- eller tvättmaskin, eldri-
ven värmeberedare eller vattentoalett tas i använd-
ning. 
 
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 D 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
Saunamökki vesirajassa, vanha ulkokäymä-
lä 

 

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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 vanhanaikainen, vuotava ulko-
käymälä, jonka jätteet kuopataan maahan. Ylijäämänesteet johdetaan putkella maahan. 
Harmaa jätevesi: jätevettä syntyy saunamökissä peseydyttäessä. Jätevesimäärät ovat 
muutamia kymmeniä litroja vuorokaudessa. 
 

Jäteveden käsittely: Harmaa jätevesi johdetaan ns. kivipesään, joka sijaitsee saunan vierellä n. 2 metriä 
rantaviivasta. Kivipesässä on n. 0,5 m3 soraa, josta jätevesi imeytyy hiekkaiseen maape-
rään. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tyyppitapauksen jätevesimäärät ovat vähäisiä (YSL 86/2000) eikä niillä ole talousjätevesiasetuksen 
(209/2011) mukaista puhdistustarvetta. Vähäisiäkään vesimääriä ei kuitenkaan saa johtaa suoraan 
järveen, vaan ne on imeytettävä maahan niin, että ne eivät joudu tulva- tai pintavesien mukana vesis-
töön. Tässä tapauksessa on selkeästi vaarana, että jätevedet joutuvat vesistöön korkean veden aika-
na. Lisäksi ulkokäymälän jätteet aiheuttavat hygieenisen riskin ympäristölle. Suositus toimenpiteistä:  
 
• vähäiset syntyvät jätevedet johdetaan maaperään em. menetelmin mahdollisimman kauaksi 

(väh. n. 10 m) rantaviivasta. 
• ulkokäymälä kunnostetaan ”Nykyaikaisen huussin rakennusohjeiden” mukaan. 
 
Kiinteistön jätevesistä on tehtävä selvitys asetuksen 209/2011 mukaisesti. Selvityksestä tulee käydä 
ilmi syntyvien jätevesien laatu ja määrä, niiden vaikutukset ympäristöön sekä johtopäätös siitä, kos-
keeko jätevesiasetus kiinteistöä vai ei, sekä täyttyvätkö asetuksen vaatimukset kiinteistöllä. Selvityk-
sen voi tehdä sille tarkoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja se säilytetään kiinteistöllä ja esi-
tetään 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 D 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 
 

 
 

 

 
Bastustuga vid strandkanten, gammalt 
utedass 

 

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. 

Typfallets tillämpning 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE OMRÅDEN 
 STRANDOMRÅDEN 
 GRUNDVATTENOMRÅDEN 
 TÄTT BEBODDA OMRÅDEN 

 

 
Vattenanskaffning och 
användning: 

Vatten bärs in med ämbar från sjön vid behov, dricksvatten hämtas till stugan. Vatten 
används främst vid tvättning i bastun. 
 

Avloppsvatten som 
uppkommer: 

Svartvatten: svartvatten uppstår ej. Ett gammalt läckande utedass finns vars avfall 
grävs ner i marken. Lakvattnet leds med rör till marken. 
Gråvatten: avloppsvatten uppstår vid tvättning i bastun. Avloppsvattenmängderna är 
några tiotals liter per dygn.  
 

Avloppsvatten-
behandling: 

Gråvattnet leds till ett s.k. stenöga som finns bredvid bastun ca 2 m från strandkanten. 
Stenögat består av ca 0,5 m3 grus och efter det infiltreras vattnet i den sandiga jordmå-
nen.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typfallets avloppsvattenmängder är små (MSL 86/2000) och har inget reningsbehov enligt hushållsav-
loppsvattenförordningen (209/2011). Inte heller små vattenmängder får släppas direkt i sjön utan 
skall infiltreras i marken så att de inte hamnar i vattendraget via ytvatten eller vid översvämning.  I 
det här fallet finns en klar risk att avloppsvattnet hamnar direkt i vattendraget vid högvatten. Utedas-
set utgör även en hygienisk risk för miljön. Rekommenderade åtgärder:  
 
• de små avloppsvattenmängderna leds till marken på ovan nämnda sätt så långt från strandkan-

ten som möjligt (minst ca 10 m). 
• utedasset renoveras enligt ”Bygganvisningar för ett modernt utedass”. 
 
En utredning över fastighetens avlopp skall ändå göras i enlighet med förordningen 209/2011. Från 
utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalitet och inverkan på miljön samt en slutsats hu-
ruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kraven i förordningen uppfylls på fastig-
heten. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form. Den skall förvaras på fastigheten 
och uppvisas till myndigheterna vid behov. 
 

Om fastighetes avloppsvattenmängd eller -kvalitet 
ändrar markant kan fastigheten komma att beröras 
av avloppsvattenförordningens reningskrav. Detta 
kan orsakas av förändringar som t.ex. tillbyggnad el-
ler om disk- eller tvättmaskin, eldriven värmebereda-
re, dusch eller vattentoalett eller motsvarande ut-
rustning tas i användning. 
 
I detta fall måste avloppsvattenbehandlingssystemet 
byggas så att det motsvarar belastningen. Före arbe-
tet att förnya systemet påbörjas skall byggnadsin-
spektionen kontaktas för att klargöra behovet av lov 
samt för att utreda i vilken utsträckning avloppssy-
stemet skall förnyas. 
 

Om avloppssystemet läcker, över-
svämmas eller luktar bör systemets 
tillräcklighet utredas. I bästa fall räcker 
det att stenögat restaureras 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 2 A  
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 209/2011) 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 209/2011 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 jätevesimäärälle 
selvitettävä. Parhaassa tapauksessa riittää, 
että imeytysputket huuhdellaan huolellises-
ti ja tarkastetaan saostussäiliöiden 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 2011 
 

 
 

 

 
Sommarstuga, vattenledning 

 

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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE OMRÅDEN 
 STRANDOMRÅDEN 
 GRUNDVATTENOMRÅDEN 
 TÄTT BEBODDA OMRÅDEN 

 

  
Vattenanskaffning och 
användning: 

Vatten leds från borrbrunn (eller vattenledningsnät) till stugan. Vatten används som 
dricksvatten, vid tvättning samt i disk- och tvättmaskin. Tvättvatten uppstår under 100 
liter per person och dygn. Stugan används under sommaren på veckoslut samt även 
längre perioder, ändå högst 3 veckor i taget. Användare är 1-5 åt gången.  
 

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 och duschen samt i disk- och 
tvättmaskinen. I dessa används biologiskt nedbrytbara, fosfatfria tvättmedel. Gråvat-
tenmängden varierar från 100-500l/dygn.  
 

Avloppsvattenbehan-
dling: 

Gråvattnet leds till en infiltrationsanläggning via en tvådelad salamavskiljare (2m3). I 
slamavskiljaren finns T-stycken och bottnet är tätt. I infiltrationsanläggningen (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 209/2011).  Behandlingskravet är angivet i procent 
utgående från den uppskattade belastningen. På behandlingssystemet finns inga krav. En rätt 
dimensionerad infiltrationsanläggning klarar enligt utredningar av att uppnå reningskraven. Det 
befintliga systemet är alltså tillräckligt. 

 
En utredning över fastighetens avlopp skall göras i enlighet med förordningen 209/2011. Från 
utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalitet och inverkan på miljön samt en slut-
sats huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kraven i förordningen upp-
fylls 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 fastighetes avloppsvattenmängd eller -kvalitet 
ändrar markant kan fastigheten komma att beröras 
av avloppsvattenförordningens reningskrav. Detta 
kan orsakas av förändringar som t.ex. en ökning av 
avloppsvattenmängden p.g.a. en ökning i vattenan-
vändningen eller invånarantalet, eller om vattentoa-
lett installeras. Före arbetet att förnya systemet på-
börjas 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 
slamavskiljarens skick kontrolleras, vars 
reparation inte kräver lov. Vid större 
saneringsarbeten bör kommunens bygg-
nadsinspektion kontaktas.  
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 2 B  
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 209/2011) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei ole 
määräyksiä. Imeytyskenttä oikein mitoitettuna pystyy selvitysten mukaan puhdistamaan har-
maan jäteveden määräysten mukaisesti. Nykyinen käsittelyjärjestelmä on siis riittävä. Umpisäi-
liö täytyy varustaa täyttymishälyttimellä ja tuuletusputkien päihin on hyvä laittaa hatut. 

Kiinteistön jätevesistä on tehtävä selvitys asetuksen 209/2011 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 esi-
merkiksi jätevesimäärien kasvu käytön tai asukasmäärän 
lisääntyessä, tai jos järjestelmään johdetaan esimerkiksi 
käymäläjätevesiä. Ennen muutostöiden aloittamista 
tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan lupa-
tarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestelmän muutostöi-
den 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 kunnosta-
miseen ei tarvita lupaa. Suurempien muu-
tostöiden osalta tulee olla yhteydessä 
kunnan rakennusvalvontaan. 
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2 B 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 
 

 
 

 

 
Egnahemshus, gammalt tvårörssystem 
med 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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE 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. 
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. 
 

Avloppsvattenbehand-
ling: 

Svartvatten: leds via skilt avloppsrör till sluten tank. 
Gråvatten: leds via en tvådelad slamavskiljare(2 m3) till en infiltrationsanläggning. . I 
infiltrationsanläggningen (areal ca 30 m2) finns luftningsrör (2 st.). Jordmånen är sand 
och avståndet från markytan till grundvattennivån är ca 2 m. Infiltrationsanläggningen 
är byggd för 15 år sedan. 
 

Typfallets avloppsvattenmängder är större än små mängder (MSL 86/2000), varav de innefattas 
av hushållsavloppsvattenförordningens (Srf 209/2011).  Behandlingskravet är angivet i procent 
utgående från uppskattade belastningen. På behandlingssystemet finns inga krav. En rätt dimen-
sionerad infiltrationsanläggning klarar enligt utredningar av att uppnå reningskraven. Det befint-
liga systemet är alltså tillräckligt. Den slutna tanken skall utrustas med överfyllnadslarm och 
på lufningsrören är bra att lägga hattar. 
 
En utredning över fastighetens avlopp skall göras i enlighet med förordningen 209/2011. Från 
utredningen skall framstå avloppsvattnets mängd, kvalité och inverkan på miljön samt en slut-
sats huruvida fastigheten berörs av förordningen eller inte samt om kraven i förordningen upp-
fylls på fastigheten. Utredningen kan göras på en färdig blankett eller i fri form. Den skall förva-
ras på fastigheten och uppvisas till myndigheterna vid behov.  

 Om fastighetes avloppsvattenmängd eller -kvalitet 
ändrar markant kan fastigheten komma att beröras av 
avloppsvattenförordningens reningskrav. Detta kan 
orsakas av förändringar som t.ex. en ökning av avlopps-
vattenmängden p.g.a. en ökning i vattenanvändningen 
eller invånarantalet, eller om vattentoalett installeras. 
Före arbetet att förnya systemet påbörjas skall bygg-
nadsinspektionen kontaktas för att klargöra behovet av 
lov samt för att utreda i vilken utsträckning avloppssy-
stemet skall förnyas. 

 

Om avloppssystemet läcker, översväm-
mas eller luktar bör systemets tillräcklig-
het utredas. I bästa fall räcker det att 
infiltreringsrören sköljs noggrant och 
slamavskiljarens skick kontrolleras, vars 
reparation inte kräver lov. Vid större 
saneringsarbeten bör kommunens bygg-
nadsinspektion kontaktas.  
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 2 C 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 209/2011) 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 biosuodin), 
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 jätevedelle. Suunnitelman on täytettävä 
vaatimukset asetuksen (209/2011) liitteessä 1. Suunni-
telma toimii jätevesijärjestelmän selvityksenä asetuksen 
(209/2011) mukaisesti, joten se säilytetään kiinteistöllä 
ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle. 

 

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on 
annettu siirtymäaikaa 15.3.2016 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 elämänti-
lanteeseen, voi kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisesta hakea siirtymäajan 
pidentämistä poikkeuksella korkeintaan 5 
vuotta kerrallaan. 

Jäteveden puhdistusvaatimuksia ei sovel-
leta ympärivuotisesti asutuilla kiinteistöillä 
joiden omistajat ovat 9.3.2011 mennessä 
täyttäneet 68 vuotta ja joiden jätevesijär-
jestelmä on käyttökuntoinen. 
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2 C 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 
 

 
 

 

 
Egnahemshus, gammalt tvårörssystem 
med slambrunnar 

 

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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE 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. 
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. 
 

Avloppsvattenbehan-
dling: 

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

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av hushållsavloppsvattenförordningen (Srf 
209/2011).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från uppskattade belastningen, på 
behandlingssystemet finns inte krav. Slamavskiljare är en mekanisk behandling och uppnår inte 
reningskraven för stora mängder gråvatten i nuläget. Rekommenderade åtgärder: 

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

- Slambrunnens ringar är gamla och slitna, så förnyelse av dessa bör övervägas vid förbätt-
ring av systemet 

- Den slutna tanken utrustas med överfyllnadslarm 
 

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 (209/2011) 
bilaga 1. Planen fungerar som utredning över avlopps-
systemet enligt förordningen (209/2011) och skall 
finnas på fastigheten och vid behov uppvisas för till-
synsmyndigheten.  

 

För förnyandet av avloppssystemet har 
getts en övergångstid till 15.3.2016. Förny-
andet kan ändå inledas när som helst då 
lovärendena är klara. Om det ur avlopps-
vattenplanen framgår att saneringsåtgär-
derna blir oskäligt dyra i förhållande till den 
sociala situationen kan undantagstillstånd 
på högst 5 år i taget ansökas från kommu-
nens miljöskyddsmyndighet.  

Kraven på behandling av avloppsvatten 
tillämpas inte på åretrunt bosatta fastighe-
ter där ägaren har fyllt 68 år före 9.3.2011 
och där systemet är funktionsdugligt.  
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 2 D 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 

OHJEELLISET 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, mah-
dollisesti imeytyskenttään. Saostussäiliössä on T-haarat ja pohja on tiivis. Mahdollisessa 
imeytyskentässä (pinta-ala n. 20 m2) ei ole näkyvillä tuuletusputkia. Lähistöllä ei näy 
purkupaikkaa. Maaperä on moreenia ja sen läpäisykyvystä ja pohjaveden pinnankor-
keudesta ei ole tietoa. Käsittelyjärjestelmä on rakennettu n. 20 vuotta sitten. Piirroksia 
tai tietoa järjestelmän rakentajasta ei ole saatavilla. 
 

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 209/2011) 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 luvanva-
raista. Lupatarve ja tarvittavat asiakirjat selvite-
tään kunnan rakennusvalvonnasta. Toimenpide-
luvan liitteeksi laaditaan jätevesijärjestelmän 
suunnitelma.  

Suunnitelman tekee ammattilaissuunnittelija, 
jonka kanssa yhdessä valitaan sopivin käsittely-
menetelmä harmaalle jätevedelle. Suunnitelman 
on täytettävä vaatimukset asetuksen (209/2011) 
liitteessä 1. Suunnitelma toimii jätevesijärjestel-
män selvityksenä asetuksen (209/2011) mukai-
sesti, joten se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään 
pyynnöstä viranomaiselle. 

 

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on annettu 
siirtymäaikaa 15.3.2016 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 ympäristönsuojeluvi-
ranomaisesta hakea siirtymäajan pidentämistä 
poikkeuksella korkeintaan 5 vuotta kerrallaan. 

Jäteveden puhdistusvaatimuksia ei sovelleta 
ympärivuotisesti asutuilla kiinteistöillä joiden 
omistajat ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 
vuotta ja joiden jätevesijärjestelmä on käyttökun-
toinen. 
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2 D 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 
 

 
 

 

 
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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE 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 infiltrations-
anläggning. Slambrunnarna har T-stycken och botten är tätt. I den eventuella infiltra-
tionsanläggningen (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. Ritning-
ar eller uppgifter om systemets byggare finns inte att tillgå. 
 

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av hushållsavloppsvattenförordningen (Srf 
209/2011).  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 (209/2011) 
bilaga 1. Planen fungerar som utredning över avlopps-
systemet enligt förordningen (209/2011) och skall 
finnas på fastigheten och vid behov uppvisas åt till-
synsmyndigheten.  

 

För förnyandet av avloppssystemet har 
getts en övergångstid till 15.3.2011. För-
nyandet kan ändå inledas när som helst då 
lovärendena är klara. Om det ur avlopps-
vattenplanen framgår att saneringsåtgär-
derna blir oskäligt dyra i förhållande till 
den sociala situationen kan undantagstill-
stånd på högst 5 år i taget ansökas från 
kommunens miljöskyddsmyndighet.  
Kraven på behandling av avloppsvatten 
tillämpas inte på åretrunt bosatta fastighe-
ter där ägaren har fyllt 68 år före 9.3.2011 
och där systemet är funktionsdugligt.  
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 2 E 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 209/2011) 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 209/2011 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 asukasmää-
rän lisääntyessä, tai jos järjestelmään johdetaan esimer-
kiksi käymäläjätevesiä. Ennen muutostöiden aloittamista 
tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan lupa-
tarpeen ja tarvittavien jätevesijärjestelmän muutostöi-
den 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 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE 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 120 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 300-500 l 
gråvatten/dygn. 
 

Avloppsvattenbehand-
ling: 

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 slamavskiljare 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 209/2011).  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 behandling-
en av gråvatten. Den slutna tanken ska utrustas med överfyllnadslarm. 

  
En utredning över fastighetens avlopp skall göras i enlighet med förordningen 209/2011. Ur 
utredningen 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 tillräck-lighet 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 
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 2 F  
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
Kesämökki, lisääntynyt varustelu 

 

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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET ALUEET 
 RANTA-ALUEET 
 POHJAVESIALUEET 
 TAAJAAN ASUTUT ALUEET 

 
Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan kaivosta mökin sisällä sijaitsevaan hanaan. Vesijohto suljetaan talveksi. Vettä 

käytetään saunassa pesuvetenä ja osittain juomavetenä. Hanaan on kytketty myöhem-
min tiskikone.  
 

Syntyvä jätevesi: Musta jätevesi: mustia jätevesiä ei synny. Käytössä on ulkokäymälä josta ei pääse 
nesteitä ympäristöön. 
Harmaa jätevesi: jätevettä syntyy peseydyttäessä saunassa ja tiskejä huuhdelles-
sa/pestessä. Tiskiaineena käytetään biohajoavia, fosforittomia pesuaineita. Jätevesi-
määrät ovat yhteensä n. 100 l vuorokaudessa. Toisinaan, kun on enemmän vieraita ja 
tiskikone on käytössä, voi jätevettä syntyä reilusti enemmän. 
 

Jäteveden käsittely: Harmaa jätevesi johdetaan saunasta ja mökistä samanlaisiin, omiin, rakennusten vierel-
lä sijaitseviin imeytyskuoppiinsa. Imeytyskuopissa on tiettävästi vajaa 1 m3 soraa. 
 

Tyyppitapauksen jätevesimäärät ovat suurempia kuin vähäisiä (YSL 86/2000), jolloin ne kuulu-
vat talousjätevesiasetuksen (Vna 209/2011) käsittelyvaatimuksen piiriin. Käsittelyvaatimus on 
annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei ole määräyksiä. Käytössä oleva 
järjestelmä on käynyt riittämättömäksi varustelun lisääntyessä ja se tulee päivittää. Suosi-
tus toimenpiteistä: 

- Mökin jätevesien käsittely päivitetään mekaanisella (saostus) ja riittävällä biologisella 
käsittelyllä (maaperäkäsittely tai biosuodin), joka mitoitetaan käytön ja valitaan olosuh-
teiden mukaan. 

- Saunan osalta selvitetään imeytyksen päivitystarve ajatellen nykyistä ja tulevaa käyttöä. 
 

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 jätevedelle. Suunnitelman on täytettävä 
vaatimukset asetuksen (209/2011) liitteessä 1. Suunni-
telma toimii jätevesijärjestelmän selvityksenä asetuksen 
(209/2011) mukaisesti, joten se säilytetään kiinteistöllä 
ja esitetään pyynnöstä viranomaiselle. 

 
 

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on 
annettu siirtymäaikaa 15.3.2016 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 siirtymäajan 
pidentämistä poikkeuksella korkeintaan 5 
vuotta kerrallaan. 
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 2F 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 

 

 
 

 

 
sommarstuga, utökad utrustning 

 

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. 

Typfallets tillämpning 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE OMRÅDEN 
 STRANDOMRÅDEN 
 GRUNDVATTENOMRÅDEN 
 TÄTT BEBODDA OMRÅDEN 

 

 
Vattenanskaffning och 
användning: 

Vatten leds från brunnen till kranen i stugan. Vattnet stängs av till vintern. Vatten 
används för tvätt i bastun och delvis som dricksvatten. En diskmaskin har installerats i 
ett senare skede.  
 

Avloppsvatten som 
uppkommer: 

Svartvatten: svartvatten uppstår ej. Ett utedass varifrån inga vätskor kommer ut i 
miljön används.  
Gråvatten: avloppsvatten uppstår vid tvättning i bastun och duschen samt vid disk. som 
diskmedel används biologiskt nedbrytbara, fosfatfria tvättmedel. Gråvattenmängden är 
totalt 100 l/dygn. Tillfälligt kan dock vattenanvändningen öka markant då det är mera 
gäster på besök och diskmaskinen används.  
 
 

Avloppsvattenbehand-
ling: 

Gråvattnet leds från bastun och stugan till två likadana infiltrationsgropar som finns 
invid byggnaderna. I infiltrationsgroparna finns troligen knappt 1 m3 grus. 
 

Typfallets avloppsvattenmängder är större än små mängder (MSL 86/2000), varav de innefat-
tas av hushållsavloppsvattenförordningens (Srf 209/2011).  Behandlingskravet är angivet i 
procent utgående från den uppskattade belastningen, på behandlingssystemet finns inga 
krav. Det befintliga systemet har blivit otillräckligt på grund av utökad utrustning och måste 
förnyas. Rekommenderade åtgärder: 

- Stugans avloppsvattenbehandling förbättras med mekanisk rening (slamavskiljning) och 
tillräcklig biologisk rening (markbehandling eller biofilter), som dimensioneras enligt an-
vändning och väljs enligt rådande förhållanden. 

- För bastuns del utreds förnyelsebehovet för infiltreringen med tanke på nuvarande och 
kommande användning.  

-  
 
Förnyande av avloppssystemet kräver tillstånd. 
Behovet av lov och övriga dokument utreds av 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Till åt-
gärdstillståndet skall bifogas plan över avloppssy-
stemet.  

Planen görs av en behörig planerare. Tillsammans 
med planeraren väljs det lämpligaste systemet för 
behandling av gråvatten. Planen skall uppfylla 
kraven i förordningens (209/2011) bilaga 1. Planen 
fungerar som utredning över avloppssystemet 
enligt förordningen (209/2011) och skall finnas på 
fastigheten och vid behov uppvisas för tillsyns-
myndigheten.  

 

För förnyandet av avloppssystemet har getts 
en övergångstid till 15.3.2016. Förnyandet kan 
ändå inledas när som helst då lovärendena är 
klara. Om det ur avloppsvattenplanen framgår 
att saneringsåtgärderna blir oskäligt dyra i 
förhållande till den sociala situationen kan 
undantagstillstånd på högst 5 år i taget ansö-
kas från kommunens miljöskyddsmyndighet.  
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 3 A 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET ALUEET 
 RANTA-ALUEET 
 POHJAVESIALUEET 
 TAAJAAN ASUTUT ALUEET 

 

Vedenhankinta ja käyttö: Johdetaan omasta kaivosta (tai vesijohtoverkostosta) kiinteistön putkistoon. Vettä käyte-
tään juomavetenä, peseydyttäessä, tiski- ja pesukoneessa sekä WC:n huuhteluun. Kiin-
teistö on jatkuvassa, ympärivuotisessa käytössä. Vedenkulutus keskimäärin 150 lit-
raa/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 pyykinpesukoneis-
ta, 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, asukkaan tiedon mukaan imeytyskenttään. Saostussäiliössä on T-haarat ja 
pohja on tiivis. Mahdollisessa imeytyskentässä (pinta-ala n. 30 m2) ei ole näkyvillä tuule-
tusputkia. 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 209/2011) käsittelyvaatimuk-
sen piiriin. Käsittelyvaatimus on annettu prosentteina oletuskuormituksesta, menetelmästä ei ole 
määräyksiä. Oikein mitoitetulla ja rakennetulla maaperäkäsittelyllä pystyy nykytiedon mukaan 
saavuttamaan hyviä puhdistustuloksia, mutta fosforinpoistoteho heikkenee ajan kuluessa. Maa-
peräkäsittely kaikille jätevesille soveltuu erityisesti lievempien käsittelyvaatimusten alueille (nor-
maalit alueet). Kuitenkaan ei ole varmaa, onko nykyinen järjestelmä mitoitukseltaan nykykäyt-
töön sopiva, eikä järjestelmän rakenteista ole varmaa tietoa. Nykyinen käsittelyjärjestelmä voi 
olla riittävä, mutta todennäköisesti sen puhdistusteho on laskenut ja ajan myötä havaitut vetty-
mis-, tulvimis- ja hajuongelmat voivat pahentua. Suositellaan, että kiinteistöllä valmistaudutaan 
jätevesijärjestelmän parantamistoimiin 5-10 vuoden sisällä. 

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*. Suun-
nitelman on täytettävä vaatimukset asetuksen 
(209/2011) liitteessä 1. Suunnitelma toimii jätevesijär-
jestelmän selvityksenä asetuksen (209/2011) mukaisesti, 
joten se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä 
viranomaiselle. 

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

 

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on 
annettu siirtymäaikaa 15.3.2016 asti. Paran-
tamistoimiin voi silti ryhtyä milloin tahansa 
sitä ennen kunhan lupa-asiat ovat kunnos-
sa. Jos suunnitelman perusteella käy ilmi, 
että parantamistoimet tulevat kohtuutto-
man kalliiksi suhteessa elämäntilanteeseen, 
voi kunnan ympäristönsuojeluviranomaises-
ta hakea siirtymäajan pidentämistä poikke-
uksella korkeintaan 5 vuotta kerrallaan. 

Jäteveden puhdistusvaatimuksia ei sovelle-
ta ympärivuotisesti asutuilla kiinteistöillä 
joiden omistajat ovat 9.3.2011 mennessä 
täyttäneet 68 vuotta ja joiden jätevesijärjes-
telmä on käyttökuntoinen. 
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 3 A 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE 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 
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 tvättmaskiner, 
samt små mängder vid matlagning och renhållning. Det uppstår ca 400-600 l gråvat-
ten/dygn. 
 

Avloppsvatten-
behandling: 

Allt avloppsvatten: leds i samma rör via en tredelad slamavskiljare (3 m3) ut i marken, 
enligt invånarens uppfattning, till en infiltrationsanläggning. I slamavskiljaren finns T-
stycken och bottnen är tät. I den eventuella infiltrationsanläggningen (areal ca 30 m2) finns 
inga luftningsrör synliga. Inget 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 
209/2011).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från den uppskattade belastningen. 
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 (normala områden). Det är ändå osäkert om nuvarande system är lämpligt dimen-
sionerade för dagens bruk och det finns heller inga säkra uppgifter om systemets uppbyggnad. Det 
nuvarande 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 fastigheten förbereder sig för förbättringsåtgärder på reningssystemet inom 5-10 
år. 

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 (209/2011) bilaga 1. 
Planen fungerar som utredning över avloppssystemet 
enligt förordningen (209/2011) 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. 

 

För förnyelse av avloppssystemet har getts 
en övergångstid till 15.3.2016. Förnyelsen 
kan ändå inledas när som helst då loven är 
i ordning. Om det ur avloppsvattenplanen 
framgår att saneringsåtgärderna blir oskä-
ligt dyra i förhållande till den sociala situa-
tionen kan undantagstillstånd på högst 5 år 
i taget ansökas från kommunens miljö-
skyddsmyndighet.  
 
Kraven på behandling av avloppsvatten 
tillämpas inte på åretrunt bosatta fastighe-
ter där ägaren har fyllt 68 år före 9.3.2011 
och där systemet är funktionsdugligt.  
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 3 B 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 (5 m3). Säiliö on rakennettu 
1990-luvulla ja se on melko hyvässä kunnossa. 
 

Tyyppitapauksen jätevedet kuuluvat talousjätevesiasetuksen (Vna 209/2011) 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 209/2011 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 muuttaa 
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 (209/2011) liitteessä 1. Suunnitelma 
toimii jätevesijärjestelmän selvityksenä asetuksen (209/2011) mukaisesti. 
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 3 B 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMALA OMRÅDEN 
 STRIKTARE 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 (5 m3). Tanken har byggts på 
1990-talet och är i relativt gott skick. 
 

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av kraven i hushållsavloppsvattenförordningen (Srf 
209/2011).  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 209/2011. 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 fallet 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 utformas 
avloppsvattensystemets plan. Planen görs av en sakkunnig och det lämpligaste systemet för behandling-
en av avloppsvattnet väljs tillsammans med denne. Planen skall uppfylla kraven i förordningens 
(209/2011) bilaga 1. Planen fungerar som utredning över avloppssystemet enligt förordningen (209/2011) 
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OHJEET TYYPPITAPAUKSELLE 3 C 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 

 
 

 

 
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 
 NORMAALIT ALUEET 
 OHJEELLISET 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 209/2011) 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 biologisella ja kemiallisella käsittelyllä, 
mahdollisesti koko järjestelmä on uudistettava. 

 

Jätevesijärjestelmän parantamiselle on 
annettu siirtymäaikaa 15.3.2016 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 siirtymäajan 
pidentämistä poikkeuksella korkeintaan 5 
vuotta kerrallaan. 

Jäteveden puhdistusvaatimuksia ei sovel-
leta ympärivuotisesti asutuilla kiinteistöil-
lä joiden omistajat ovat 9.3.2011 mennes-
sä täyttäneet 68 vuotta ja joiden jätevesi-
järjestelmä on käyttökuntoinen. 

 

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 
(209/2011) liitteessä 1. Suunnitelma toimii jätevesijär-
jestelmän selvityksenä asetuksen (209/2011) mukaises-
ti, joten se säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyyn-
nöstä viranomaiselle. 

* Jos ollaan erityisalueilla, tulee ensisijaisesti selvittää, 
voisiko viemäröintijärjestelmän muuntaa kaksi-
vesiviemäröinniksi.  
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ANVISNINGAR FÖR TYPFALL 3 C 
 
Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2011 

 
 

 

 
Egnahemshus, slambrunnar 

 

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) till ett öppet 
dike.I slamavskiljaren finns T-stycken och botten är tät. Slambrunnarna har byggts ung. 
på 1960-talet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Typfallets avloppsvattenmängder innefattas av kraven i hushållsavloppsvattenförordningen (Srf 
209/2011).  Behandlingskravet är angivet i procent utgående från den uppskattade belastning-
en. På behandlingssystemet finns inga krav. Slamavskiljare är en mekanisk behandling och upp-
når inte reningskraven för avloppsvatten. Avloppsvattensystemet måste förbättras med biolo-
gisk och kemisk rening, möjligen måste hela systemet förnyas. 

 

För förnyelse av avloppssystemet har 
getts en övergångstid till 15.3.2016. 
Förnyelsen kan ändå inledas när som 
helst då loven är i ordning. Om det ur 
avloppsvattenplanen framgår att sane-
ringsåtgärderna blir oskäligt dyra i förhål-
lande till den sociala situationen kan 
undantagstillstånd på högst 5 år i taget 
ansökas från kommunens miljöskydds-
myndighet.  

 
Kraven på behandling av avloppsvatten 
tillämpas inte på åretrunt bosatta fastig-
heter där ägaren har fyllt 68 år före 
9.3.2011 och där systemet är funktions-
dugligt.  

 

Förnyande 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 (209/2011) 
bilaga 1. Planen fungerar som utredning över avlopps-
systemet enligt förordningen (209/2011) och skall 
finnas på fastigheten och vid behov uppvisas åt till-
synsmyndigheten.  

* Om fastigheten befinner sig på ett specialområde, 
skall först och främst utredas om avloppssystemet kan 
omvandlas till ett tvårörssystem.  
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Seminaariohjelma ja osallistujalista

  11.10.2011 
 
 

 

 

KUTSU 

TERVETULOA  

JÄTEVESISEMINAARIIN 
Aika: Keskiviikkona 23.11.2011 klo 9-14 
Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, valtuustosali  

Karstuntie 4, Lohja 
 
Haja-asutusalueiden asukkaat etsivät ratkaisuja toimintavarmalle ja kustannustehokkaalle jäteveden 
käsittelylle. Käymäläjätevesien ja harmaan veden erottelevat ratkaisut houkuttelevat monia. Seminaarissa 
perehdytään käytännönläheisesti mm. erillisviemäröintiin sekä kuivakäymälän sisätiloihin rakentamisen 
edellytyksiin. Tilaisuudessa päivitetään myös lainsäädännön kiemurat ja tavataan muita alan toimijoita. 
Seminaarissa on mahdollista hankkia itselleen Käymäläseura Huussi ry:n Huussi muuttaa sisälle-kirjan 
hintaan 25 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2011. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun 
järjestämiseksi pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 18.11.2011. Ilmoittautumiset: 
karolina.ornmark @ vesiensuojelu.fi, 050-430 9109. 

OHJELMA: 
09.00 Seminaarin avaus 

 09.15 Muuttunut lainsäädäntö pähkinänkuoressa 
Minttu Peuraniemi, LUVY ry 

09.45 Miten huussi muuttaa sisälle? 
Raini Kiukas/Pia Engstöm, Huussi ry 

11.00 Lounastauko 
12.00 Maaperäkäsittelyn tukkeutuminen – harhaluuloja ja totuuksia 

Jätevesineuvoja Henri Koponen, Kymijoen vesi ja ympäristö ry/Neuvo-hanke 
12.45 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? – Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen 

Jätevesisuunnittelija Heikki Pietilä, Insinööritoimisto HYS 
13.45 Yhteenveto ja loppusanat 
14.00 Loppukahvit 
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JÄTEVESISEMINAARI 23.11.2011 Lohjalla

Nimi Organisaatio Paikkakunta

Aromaa Mark
Eloranta Virpi Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry.
Engström Pia Huussi ry.
Hakala Henri Talokaivo Kerava
Heerman Rolf
Hellgren Jan 
Huhtala Eila
Huhtala Toivo
Ilmanen Heidi Lounais-suomen vesi-ja ympäristötutkimus Oy Turku
Jokinen Ossi
Juvonen Antti Koto-Inssi Oy Lohja
Järvinen Pentti
Kaarela Mauri MK Rakennusurakointi Oy Lohja
Kainiemi Pirkko Nummi-Pusulan kunat Nummi-Pusula
Kajala Saija Hangon kunta Hanko
Kanninen Eija Lohjan kaupunki Lohja
Keränen Niilo
Kiukas Raini Huussi ry.
Koponen Henri Kymijoen vesi ja ympäristö ry Kouvola
Kulmala Minna
Lagerkrantz Toivo
Lindgren Arto jätevesisuunnittelija
Murto Risto Lohjan kaupunki Lohja
Mäensivi Kirsi JÄSSI-jätevesihanke, Suomen kylätoiminta
Niiranen Susanna Inkoon kunta Inkoo
Nikulainen Anu JÄSSI-jätevesihanke, Suomen Omakotiliitto ry
Nissinen Seija JÄSSI-jätevesihanke
Nokkala Anneli
Nurmi Eeva
Nurmi Risto
Nylander Esa Uudenmaan Ely-keskus
Peuraniemi Minttu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja
Pietilä Heikki Insinööritoimisto HYS Hämeenlinna
Piirilä-Ilomäki Hannele Lohja
Pönni Jaana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja
Rahikka Vesa Talokaivo Kerava
Ravio Pekka
Riski Satu Suunnittelupalvelu Riski Oy Nummi-Pusula
Salakka Pekka LVI-Heltecon Oy Lohja
Sarkki Hanna Valonia Turku
Sarkki Yrjö LVI-konsultointi Sarkki Oy Vihti
Sassi Maija
Skult patrik Inkoon kunta/Siuntion kunta Inkoo
Stordell Jouni Raaseporin Kaupunki Raseborg
Söderström Maria Yrkeshögskolan Novia Raseborg
Teittinen Petri Vihdin kunta Vihti
Tiainen Niina JÄSSI-jätevesihanke, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Lappeenranta
Wasström Stefan Wassis Oy Ab Inkoo
Wide Håkan Inkoon kunta Inkoo
Wiik Marketta
Viljanen Rauno Vesmec Vantaa
Åvall Anja
Åvall Jorma
Örnmark Karolina Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja
Österlund Lars Ingenjörsbyrå Lars Österlund Kb Kirkkonummi
Kukkonen Jari Talokaivo Kerava
Autti Heini HYS Vihti
Lindgren Irma Lohja
Savela Jussi Lohjan kaupunki Lohja
Jalkanen Juhana Vihdin kunta/ Karkkilan kaupunki
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