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Jätevesiviikolla on aika tarkistaa kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän
kunto
Talven jälkeen haja-asutusalueilla on hyvä tarkistaa oman jätevesijärjestelmän kunto sekä mitä
keväällä uudistunut lainsäädäntö merkitsee oman kiinteistön kohdalla. Suurin muutos lainsäädäntöön tuli puhdistusvaatimusten siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Ranta- ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Näiden alueiden ulkopuolella puhdistusvaatimus tulee noudatettavaksi vasta, kun kiinteistöllä tehdään tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä. Uudisrakentamisessa puhdistusvaatimuksia on
noudatettu vuodesta 2004 lähtien.

Jätevesiä ei kannata puhdistaa vain lakipykälien takia, vaan myös oman viihtyisän ja terveellisen
ympäristön vuoksi. Tehokas ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä nostaa
kiinteistön arvoa. Kiinteistökohtaisiin jätevesijärjestelmiin perehtynyt puolueeton suunnittelija
osaa valita kiinteistölle ja sen asukkaille parhaiten soveltuvan järjestelmän. Huoltotoimenpiteillä
jätevesijärjestelmästä saadaan pitkäikäinen ja toimiva osa viihtyisää kiinteistöä. Eri jätevesijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeita löydät esimerkiksi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton
ylläpitämältä sivustolta, josta löydät myös uudistetut Jätevesiopas-esitteet (kuva).
Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 24.−30.4.2017 yhdeksättä kertaa ympäristöministeriön koordinoimana. Viikon aikana järjestetään jätevesiaiheisia tapahtumia ympäri maata ja
edistetään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä kannustamalla kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista. Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu viikkoon Facebook-kampanjalla.

Puolueetonta jätevesineuvontaa Espoon, Nurmijärven ja Tuusulan haja-asutusalueille jälleen kesällä

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit jälleen kesällä ympäristönsuojelullisin perustein valituilla alueilla Espoossa, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Mahdollisuuksien mukaan kiinteistökäyntejä tehdään näissä kunnissa myös
valittujen alueiden ulkopuolella. Mahdollisuudesta neuvontakäyntiin voi kysyä vesiensuojeluyhdistyksen neuvoja Sanna Laaksolta puh. 044 767 1393, sanna.laakso@vesiensuojelu.fi. Käynneillä tutustutaan yksityiskohtaisesti kiinteistön jätevesijärjestelmään, annetaan arvokkaita ohjeita sen
käytöstä ja huollosta, arvioidaan järjestelmän uusimistarve ja parantamismahdollisuudet sekä
kerrotaan miten uusimista kaipaavan järjestelmän kanssa edetään. Tietoa haja-asutuksen jätevesistä jaetaan myös asukastilaisuuksissa sekä puhelimitse ja sähköpostitse.
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Kuva. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton uunituoreet
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 jätevesineuvonta)
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

