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TIESITKÖ, että

- Vuonna 2004 voimaan tullut jätevesiasetus tiukentaa
 kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelyvaatimuksia.
- Uusien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on oltava 
 asetuksen mukaisia heti.
- Vanhoilla kiinteistöillä jätevesien käsittelyn on täytettävä  
 asetuksen vaatimukset vuoden 2014 alkuun mennessä.  
 Mutta ympäristön pilaantumista ei sitä ennenkään saa 
 aiheuttaa!
- Kiinteistöillä, joilla on vesi-WC, täytyy olla selvitys 
 kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän 
 käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys piti siis olla valmis tämän  
 vuoden alkuun mennessä!
-  Kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää, jätevesijärjestelmä 
 selvitys tulee olla vuoden 2008 alkuun mennessä. 
-  Selvitys säilytetään kiinteistöllä.

SEIJA SCHRODERUS-HÄRKÖNEN

YLITARKASTAJA

Jätevesihankkeen tohinat 
Kainuun maaseudulla 
kesällä 2005

Kainuun haja-asutuksen jäte-
vesihanke 2005-2006 on toimi-
nut nyt vuoden päivät kiinteis-
tökohtaisten jätevesiasioiden 
parissa maakunnassa ja tou-
hua on riittänyt. Viime kesän 
pääasiallisena tavoitteena oli 
selvittää kymmenellä valitulla 
pilottikylällä kiinteistökohtais-
ten jätevesijärjestelmien tila. 
Niinpä hankkeen suunnitteli-
jat vierailivat 370 kiinteistöllä 
ja  auttoivat samalla kiinteis-
tönomistajia tekemään asetuk-
sen vaatiman selvityksen jäte-
vesien käsittelystä kiinteistöllä. 
Lisäksi hankkeen suunnittelijat 
olivat yli 30 kylätilaisuudessa 
kertomassa jätevesiasetuksen 
vaatimuksista. Näin yli 800 
kainuulaista kuuli, kuinka jä-
tevesiasiat pitäisi hoitaa omalla 
tontilla.  

Hankkeen tarkoituksena on 
myös olla mukana, kun pilot-
tikylien kiinteistöillä uusitaan 
jätevesijärjestelmiä. Tällöin 
hankkeen suunnittelijat laati-
vat suunnitelman jätevesien 
käsittelyjärjestelmien raken-
tamiseksi ja ovat mukana, 

kun järjestelmää rakennetaan. 
Samalla rakentamispaikalla 
järjestetään työnäytös, johon 
kaikki asiasta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita. Kesällä 2005 
hankkeen suunnittelijat laativat 
jätevesisuunnitelmia yhdek-
sälle kiinteistölle, joista kesän 
2005 aikana ehdittiin rakentaa 
viisi jätevesijärjestelmää. Työ 
jatkuu tulevana kesänä.  

EI enää suunnitelmaa 
tulitikkuaskin kanteen!

Jätevesien puhdistusjärjes-
telmän rakentaminen ei ole 
ilmaista. Kiinteistönomistaja 
joutuu sijoittamaan jätevesi-
järjestelmään 3000- 8000 euroa. 
Siksi on tärkeää, että jätevesien 
puhdistusjärjestelmän suunnit-
telutyö tehdään perusteellises-
ti, jolloin sijoitetuille rahoille 
saadaan vastinetta. Käytännön 
kokemukset ja tutkimustulok-
set ovat osoittaneet, että teitpä 
uutta tai korjasitpa vanhaa jä-
tevesijärjestelmää, on erittäin 
tärkeää, että siitä laaditaan 
kunnon suunnitelma. Suunni-
telman tulee olla selkeä ja sen 

tulee perustua yksityiskohtai-
siin kiinteistöllä ja maastossa 
tehtyihin maastomittauksiin 
ja maaperätutkimuksiin eli ns. 
esiselvityksiin. Hyvän suunni-
telman perusteella kiinteistön-
omistaja pystyy valitsemaan 
kiinteistölleen parhaimman ja 
sopivimman jätevesien käsitte-
lyjärjestelmän ja  koneurakoit-
sija rakentamaan sen oikein. 
Täytyy muistaa, että jätevesi-
järjestelmän uusiminen vaatii 
toimenpideluvan tai –ilmoi-
tuksen kunnan rakennusval-
vontaviranomaiselta. 

Jätevesihankkeen hommat 
jatkuvat kesällä 2006 
Oulujärven ympäristössä

Jätevesihankkeen ensi kesän 
tarkoituksena  on kartoittaa 
Oulujärven ympärillä olevien 
kiinteistöjen jätevesijärjestel-
mät. Tavoitteena on vierail-
la 400 kiinteistöllä ja samalla 
avustaa kiinteistökohtaisen 
jätevesiselvityksen teossa, jos 
se on jostain syystä vielä teke-
mättä. Oulujärven ympärillä 
sijaitseville kiinteistöjen omis-
tajille lähetetäänkin kevään 
kynnyksellä postia kartoituk-
sen tekemisestä. Kiinteistön-
omistajien kannattaakin ottaa 
hankkeen suunnittelijoihin heti 
kirjeen saatuaan yhteyttä, kos-
ka neuvonta-aikoja on tarjolla 
vain rajallinen määrä. Lisäksi 
hankkeen suunnittelijat tule-
vat mielellään kertomaan jä-
tevesiasioista kyläyhdistysten 
tilaisuuksiin, jos siihen on vielä 
tarvetta.  

Jätevesiasiat kuntoon 
maaseudulla
Kun uusit jätevesijärjestelmää, 
kaiken A ja O on hyvä suunnitelma!

Hyvässä jätevesisuunnitelmassa on:

-  kiinteistöllä ja maastossa tehty esiselvitys
- alueen yleiskartta
-  piirustukset 
 (asemapiirros, tasopiirustus, leikkauspiirustus)
-  ohjeet rakentamisesta  
-  ohjeet rakentamisen arkistoimiseksi ja käsittely-
 järjestelmän rakentamisen tarkastuslomake
-  jätevesijärjestelmän kustannusarvio
- jätevesijärjestelmän toimintaperiaate sekä käyttö- ja   
 huolto-ohjeet
-  arvio saavutettavasta käsittelytuloksista ja jätevesien
 ympäristökuormituksesta
-  järjestelmän mahdollisten toimintahäiriöiden syyt ja   
 korjaustoimenpiteet

Kiinteistöllä ja maastossa tehdyissä 
esiselvityksessä tulee olla muun muassa:

-  tiedot kunnan kaavoitus- ja/tai rakennusjärjestyksen 
 määräyksistä
-  sijaitseeko kiinteistö luokitellulla pohjavesialueella
-  kiinteistön vedenhankintatiedot
-  nykyisten jätevesijärjestelmän kunto
-  etäisyydet omaan ja naapurin kaivoon, 
 vedenottamoon, vesistöön, tiestöön, kiinteistönrajaan 
-  pohjaveden korkeus ja virtaussuunta, 
 syvyys peruskallioon
-  maanpinnan korkeussuhteet
-  maahanimeyttämöä varten maaperän
 vedenläpäisevyysselvitys (maalajiselvitys)
- valittu jätevesien käsittelyjärjestelmä

Hyvä suunnitelma on takeena siitä, että kiinteistölle valitaan 
toimivin jätevesijärjestelmä ja se pystytään rakentamaan oi-
kein. Näin kiinteistönomistaja saa vastineen rahoilleen.

Jätevesijärjestelmästä ja sen toiminnasta on  vastuussa  
kiinteistön omistaja itse!    

Jätevesi-ilta Sotkamon Pohjavaaran kylällä eräänä kesäisenä iltana.              

Panospuhdistamon asennusnäytös 
Hyrynsalmen kirkonkylällä Lauri 
Hiltusen kiinteistöllä.

Jätevesiselvityksen teko Korkeakoskien kiinteistöllä Vuolijoen 
Vuottolahden kylällä. EE
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SEIJA SCHRODERUS-HÄRKÖNEN

EERO KANANEN

Vaaran laelta, 

Kainuun ympäristökeskuksen asiakaslehti 2006
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Kainuun haja-asutuksen jätevesihanke 2005-2006 toteutettiin EU-hank-

keena Kainuun ympäristökeskuksessa. Hankkeen rahoittajina olivat EAKR, 

Kainuun ympäristökeskus ja Kainuun kunnat.

Hankkeen tavoitteena oli pilottikohteiden kautta selvittää Kainuun haja-

asutusalueella olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn tila ja taso ver-

rattuna 1.1.2004 voimaan tulleen jätevesiasetuksen käsittelyvaatimuksiin. 

Jätevesiselvitys tehtiin kymmenen pilottikylän 400 ja Oulujärven rantavyö-

hykkeen 441 kiinteistöllä. Hankkeen aikana koulutettiin kuntien viranomai-

sia, jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja rakentajia sekä lokayrittäjiä. 

Pilottikylillä ja Oulujärven rantavyöhykkeellä toteutettu selvitys osoitti, 

että 5-10 % jätevesijärjestelmistä on rakennettu vuoden 2000 jälkeen ja 

jopa 30-40 % järjestelmistä on yli 25 vuotta vanhoja. Jätevedet johdetaan 

suurimmalla osalla kiinteistöistä (75 %) joko kivipesään tai avo-ojaan. Kiin-

teistöjen omistajat arvioivat itse oman jätevesijärjestelmänsä puhdistuste-

hon. Puhdistusteho on arvioitu huonoksi 50-75 % kiinteistöistä, joissa on 

vesikäymälä.

Kainuussa tehty selvitys osoitti, että vuosittain noin 2000 kiinteistön jäte-

vesijärjestelmä tulisi kunnostaa vuoteen 2014 mennessä.

Kainuun haja-asutuksen 
jätevesihanke 2005 - 2006

Seija Schroderus - Härkönen, Heikki Kovalainen, 
Eero Kananen, Erkki Pulkkinen ja Elina Nuortimo
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