
 

Tiedote       13.5.2015 

Osallistu jätevesiviikkoon – tarkista ja huolla kiinteistösi jätevesijärjestelmä  
 

Vaikka jätevesijärjestelmä vastaisi tämän päivän vaatimuksia, on järjestelmän asianmukainen käyttö ja huolto 
tärkeää järjestelmän toimivuuden kannalta. Esimerkiksi jätevesien maaperäkäsittely saattaa tukkeutua 
ennenaikaisesti, jos esikäsittelynä olevia saostussäiliöitä tyhjennetään lietteestä liian harvoin eikä säiliöitä 
täytetä puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen. Myös sillä on merkitystä, mitä viemäriin johdetaan. Monet 
kemikaalit, kuten maalit ja viemärinavaajat, voivat häiritä pieninäkin pitoisuuksina käsittelyjärjestelmän 
herkkiä biologisia prosesseja.  

Yksinkertaisilla huoltotoimenpiteillä jätevesijärjestelmästä saadaan pitkäikäinen ja toimiva osa viihtyisää 
kiinteistöä. Eri jätevesijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeita löydät esimerkiksi Suomen 
Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ylläpitämältä sivustolta: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi. 

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään kahdeksatta kertaa 18.−24.5.2015 ympäristöministeriön 
koordinoimana. Viikon aikana järjestetään jätevesiaiheisia tapahtumia ympäri maata ja edistetään haja-
asutusalueiden jätevesien käsittelyä. 

Puolueetonta kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Espoon ja Nurmijärven 
haja-asutusalueille 
 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit 
toukokuun lopussa Espoossa ja kesäkuun lopussa Nurmijärvellä. Käynneillä perehdytään yksityiskohtaisesti 
nykyiseen jäteveden käsittelyyn, annetaan ohjeita jätevesijärjestelmän hyvään käyttöön ja huoltoon sekä 
arvioidaan järjestelmän uusimistarve. Tavoitteena on tehdä kesän aikana noin 250 kiinteistökäyntiä. 

Neuvontakäynnit toteutetaan kuntien valitsemilla ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla, kuten vesistöjen 
äärellä ja pohjavesialueilla. Näillä alueilla jätevesien asianmukainen käsittely on aina tärkeää lainsäädännön 
tilanteesta huolimatta. Neuvontaan valituilla alueilla kiinteistöjen omistajia lähestytään kirjeitse ennen 
käyntiä. Kirjeessä ehdotettua käyntiaikaa on mahdollisuus vaihtaa sopivampaan ja neuvontaan osallistuminen 
on vapaaehtoista ja maksutonta. Vantaanjoen valuma-alueella myös muut kuin kirjeen saaneet voivat 
tiedustella kiinteistökäyntiä vesiensuojeluyhdistyksen neuvojilta. Hanketta rahoittavat alueen kunnat ja 
Uudenmaan ELY-keskus. 

Vesiensuojeluyhdistyksen neuvojat ovat vierailleet jo lähes 2000 kiinteistöllä Vantaanjoen valuma-alueella 
sijaitsevissa kunnissa vuosina 2011–2014 Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien rahoittamissa hankkeissa. 
Asukkailta on saatu positiivista palautetta ilmaisesta ja puolueettomasta neuvonnasta.  

 

 

http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi


Pääasialliset neuvonta-alueet: 

Espoo: pohjois- ja lounaisosan järvien ja lampien ranta-alueet 

Nurmijärvi: Valkjärven luoteisranta sekä osittain Nummenpään, Ali-Labbartin ja Lepsämän pohjavesialueet 

Lisätietoja neuvonnasta antavat: 

Sanna Laakso, vanhempi hajajätevesineuvoja, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 

puh. 044 767 1393  

Espoon neuvonta: Ilppo Kajaste, limnologi, Espoon ympäristökeskus 

puh. 043 826 5220 

Nurmijärven neuvonta: Liisa Garcia, ympäristösuunnittelija, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

puh. 040 314 4740 
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