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Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta käynnistyy seitsemättä kertaa
Nurmijärvellä
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit elokuussa viikolla 33 vesiensuojelullisesti valikoiduilla alueilla Nurmijärvellä. Jätevesineuvonnan kiinteistökäyntiä tarjotaan noin 70 kiinteistölle, jotka sijaitsevat Vantaanjoen ja Lepsämänjoen varrella sekä kunnan länsiosan pohjavesialueilla. Käyntejä tehdään syyskuulle asti.
Aiemmin kesällä Herustenjärvien asukkaille järjestettiin yhteinen jätevesitilaisuus, jossa tarjottiin tietoa myös järvien veden laadusta.

Nurmijärven neuvonta on osa laajempaa hanketta, jonka toiminta-aluetta ovat tänä vuonna myös
Espoo ja Tuusula. Hanke on käynnistetty kuntien aloitteesta ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
alueen kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Neuvonta on puolueetonta ja maksutonta

Neuvonta-alueilla kiinteistöjen omistajat saavat kirjeen ennen käyntiä. Kirjeessä ehdotettua käyntiaikaa on mahdollisuus vaihtaa sopivampaan. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja
maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle tai muille kolmansille osapuolille. Käynneillä perehdytään kiinteistön jätevesijärjestelmään, annetaan arvokkaita ohjeita sen
käytöstä ja huollosta, arvioidaan järjestelmän uusimistarve sekä kerrotaan, miten uusimisessa tulee edetä. Käyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös valittujen alueiden ulkopuolella.
Mahdollisuudesta noin tunnin kestävään neuvontakäyntiin voi kysyä vesiensuojeluyhdistyksestä:
hajaneuvoja@vesiensuojelu.fi.

Herkillä alueilla jätevedet kuriin ensimmäisenä

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn lainsäädäntöä kohtuullistettiin keväällä 2017. Itse puhdistusvaatimukset säilytettiin ennallaan, mutta ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella vaatimukset
tulee täyttää vasta eräiden luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Jos kiinteistö sijaitsee 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. Puhdistamisvelvollisuutta ei edelleenkään ole kantovedellisillä kiinteistöillä ja myös ikävapautus on edelleen voimassa. 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. Käymäläjätevesiä huomattavasti puhtaammat pesuvedet voidaan käsitellä tontilla, esimerkiksi asianmukaisessa harmaavesisuotimessa.
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