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Tervetuloa mukaan viettämään jätevesiviikkoa –  

ranta- ja pohjavesialueiden jätevesiremonttien viimeinen vuosi käynnissä 
 
Jätevesiviikolla 6.-12. toukokuuta kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jäteve-
sijärjestelmän kunnostaminen heitä. Niissä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöissä, joissa muutok-
sia tarvitaan, alkaa olla kiire. Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metriä vesistöstä tai pohja-
vesialueilla, puutteelliset järjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Järjestelmänsä jo uu-
sineita kiinteistöjä muistutetaan laitteiston huollon tärkeydestä. 

• Lähiympäristö kiittää, kun jätevesiasiat laitetaan kuntoon. Vaikutukset näkyvät kaivovedessä, 
ojissa ja lähivesistöissä. 

• Tuumasta toimeen nyt, jotta ehdit hakea tarvittavat luvat ja löydät tekijät remontillesi. 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys tarjoaa jätevesiviikolla ilmaista, puoluee-
tonta jätevesineuvontaa eri tapahtumissa. Neuvojan voit tavata: 
 

• Vantaalla Korson kyläpäivillä lauantaina 4.5. klo 10-14 Korson Omakotiyhdistyksen teltalla  

• Järvenpäässä Vipinää Vanhankylänniemessä –tapahtumassa sunnuntaina 5.5. klo 11-16  

• Vantaalla Kivistön markkinoilla Kanniston koululla lauantaina 11.5. klo 10-13 

 
Tule rohkeasti kysymään neuvoja, niin selvitetään asiat yhdessä! 
 
Neuvontaa annetaan tänä vuonna tehostetusti, että kaikki kiinteistönomistajat saisivat tarvitse-
mansa tiedon jätevesijärjestelmiensä uusimisesta. Vesiensuojeluyhdistys lähettää mm. muistutuskir-
jeen aiemmin neuvotuille kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmän havaittiin tarvitsevan uudista-
mista aiempina vuosina tehdyllä neuvontakäynnillä. Espoossa järjestetään neuvontapisteitä Oittaalla 
ja Luukin suunnalla. Lisäksi annetaan puhelin- ja sähköpostineuvontaa kaikkien Vantaanjoen valuma-
alueen kuntien kiinteistönomistajille.  
 
Kesän ja syksyn aikana kohdennettua kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan seuraavilla alueilla: 
 

• Vantaalla neuvontaa on saatavissa em. neuvontapisteillä sekä kiinteistökohtaista neuvontaa 
mm. Rosenlundin pohjavesialueella sekä Pohjois- ja Itä-Vantaalla. 
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• Tuusulassa neuvotaan Lahelan, Ruotsinkylän ja Vähä-Muorin pohjavesialueilla sekä Tuusulan-
järven ja Rusutjärven ranta-alueilla, joilla ei ole viemäriverkostoa.  

 
• Järvenpäässä neuvonta kohdistuu Myllylän pohjavesialueelle ja Keravanjoen rantakiinteis-

töille. 
 

• Nurmijärvellä neuvotaan Valkojan ja Kiljavan pohjavesialueilla. Kesäkuussa järjestetään myös 
jätevesi-illat Palojoen ja Salmelan pohjavesialueiden kiinteistönomistajille.  

 
• Hyvinkäällä neuvontaa tarjotaan Kytäjärven valuma-alueen rantakiinteistöille.  

 
 
Hyödynnä ilmaista ja puolueetonta neuvontaa vielä 31.10.2019 asti! 
 
 
Lisätietoja:   
Paula Luodeslampi 
Jätevesineuvoja 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 
puh. 044 767 1393 
Facebook 
Hankkeen verkkosivut 
 
 
 

Jos olet epävarma kiinteistösi sijainnista vesistöön nähden tai kaipaat neuvoja 
jätevesijärjestelmäsi uudistamistarpeesta, ota yhteyttä Vantaanjoen ja Hel-

singin seudun vesiensuojeluyhdistyksen neuvojaan (p. 044 767 1393 tai s-posti 
paula.luodeslampi@vesiensuojelu.fi tai hajaneuvoja@vesiensuojelu.fi).  
Maksutonta ja puolueetonta neuvontaa annetaan 31.10.2019 asti sekä  

puhelimitse että sähköpostitse. 
 

Tilaisuuksista ilmoitetaan paikallislehdissä ja yhdistyksen verkkosivuilla  
kevään ja kesän aikana. Seuraa tiedotusta! 

 

http://www.facebook.com/vhvsy
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