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Kesän jätevesineuvonta käynnistyy kuudetta kertaa Espoossa  

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvonta-
käynnit kesäkuun alkupuolella vesiensuojelullisesti valikoiduilla alueilla Espoossa. Jätevesineu-
vonnan kiinteistökäyntiä tarjotaan noin 100 kiinteistölle, jotka sijaitsevat Siikajärven pohjoispuo-
lella sekä Velskolan Pitkäjärven ja Luukinjärven rannoilla.  
 
Espoon neuvonta on osa laajempaa hanketta, jonka toiminta-aluetta ovat tänä vuonna myös Nur-
mijärvi ja Tuusula. Hanke on käynnistetty kuntien aloitteesta ja se toteutetaan tiiviissä yhteis-
työssä alueen kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 
 
Neuvonta on puolueetonta ja maksutonta 
 
Neuvonta-alueilla kiinteistöjen omistajat saavat kirjeen ennen käyntiä. Kirjeessä ehdotettua käyn-
tiaikaa on mahdollisuus vaihtaa sopivampaan. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja 
maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle tai muille kolmansille osapuo-
lille. Käynneillä perehdytään kiinteistön jätevesijärjestelmään, annetaan arvokkaita ohjeita sen 
käytöstä ja huollosta, arvioidaan järjestelmän uusimistarve sekä kerrotaan, miten uusimisessa tu-
lee edetä. Käyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös valittujen alueiden ulkopuolella. 
Mahdollisuudesta neuvontakäyntiin voi kysyä vesiensuojeluyhdistyksestä: hajaneuvoja@vesien-
suojelu.fi. 
 
Herkillä alueilla jätevedet kuriin ensimmäisenä  
 
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn lainsäädäntöä kohtuullistettiin keväällä 2017. Itse puhdis-
tusvaatimukset säilytettiin ennallaan, mutta ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella vaatimukset 
tulee täyttää vasta eräiden luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Jos kiinteistö si-
jaitsee enintään 100 m:n päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, jäteveden käsittely on laitettava 
kuntoon 31.10.2019 mennessä.  
 
Uudisrakentamisessa puhdistusvaatimuksia on noudatettu jo vuodesta 2004, eikä lakimuutos 
kosketa kiinteistöjä, joille on myönnetty rakennuslupa vuoden 2003 jälkeen. Puhdistamisvelvol-
lisuutta ei edelleenkään ole kantovedellisillä kiinteistöillä ja myös ikävapautus on edelleen voi-
massa. Rikkinäiset tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavat järjestelmät on aina 
kunnostettava heti. Esimerkiksi vuotavan umpisäiliön korjaamisessa ei kannata viivytellä. Lähes 
aina järkevin tapa käsitellä jätevedet kuormitukselle herkillä alueilla, on johtaa käymäläjätevedet 
umpisäiliöön tai ottaa käyttöön kuivakäymälä. Pesuvedet voidaan käsitellä asianmukaisesti ton-
tilla, esimerkiksi harmaavesisuotimessa.  
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Kuva. Suomen vesiensuojeluyhdistysten uudistetut   
Jätevesioppaat. Oppaiden sähköiset versiot löydät:  
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/ 
 
Lisätietoja  

Sanna Laakso 
Vanhempi jätevesineuvoja 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi, puh. 044 767 1393, 
puh. 09 272 7270 (vaihde) 
 
Facebook: http://www.facebook.com/vhvsy 
 
Hankkeesta: 

www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta 
(www.vhvsy.fi -> Jätevedenpuhdistus -> Haja-asutuksen jäte-
vesineuvonta) 

Jätevesien käsittelystä:  

www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/ 
www.ymparisto.fi/hajajatevesi 

Keskeisen jätevesilainsäädäntö: 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja sen muutos 19/2017 
finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#L16 

Jätevesiasetus 157/2017 
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157 
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