Jätevesineuvontaa tarjolla
Jätevesiasetus puhuttaa tällä hetkellä niin päättäjiä ja viranomaisia kuin viemäröimättömillä alueilla asuvia
kiinteistönomistajia. Lainsäädännön siirtymäaikaa jatkettiin keväällä kaksi vuotta ja uusi siirtymäajan päättymispäivä
on nyt 15.3.2018. Lainsäädäntöä kehittämään on perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on tehdä muutosehdotus
vuoden 2015 lokakuun loppuun mennessä. Tämän vuoden lopun ja ensi vuoden kevään aikana ratkennee siis se, mitä
muutoksia lainsäädäntöön tulee. Keskusteluja lainsäädännön sisällöstä on käyty, mutta kaikki on kuitenkin vielä
arvailua ja siksi nyt edetään edelleen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Jätevesineuvontaa Satakunnassa -hanke on ollut käynnissä vuodesta 2012 ja se on saanut rahoitusta myös vuodelle
2015. Kiinteistökohtaista, maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa on siis saatavilla myös tänä vuonna.
Neuvontaa saa vakituisille ja vapaa-ajan asunnoille. Hanke saa rahoituksensa ympäristöministeriön varaamasta
rahasta, jota jakaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. JÄNES on Pyhäjärvi-instituutin ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n
yhteinen hanke, jonka kohdealueena vuonna 2015 ovat Köyliö, Säkylä ja Eura. Neuvontaa tehdään kuitenkin koko
Satakunnan alueella. Hankkeessa tarjotaan neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse tai kiinteistökohtaisin käynnein,
mutta myös yleisötilaisuuksissa ja infopisteissä. Kiinteistökäynnillä katsotaan jäteveden käsittelyn nykytilanne,
arvioidaan nykyisten rakenteiden kuntoa ja keskustellaan vaihtoehdoista, joiden avulla kiinteistön jätevesiasiat
saadaan kuntoon. Hankkeessa ei tehdä suunnitelmia, vaan annetaan eväitä kunnostustoimien seuraavaan askeleeseen
ja ohjataan eteenpäin. Neuvojat eivät ole viranomaisia, joten minkäänlaisia tarkastuksia ei käyntien yhteydessä tehdä.
Neuvontakäynnistä saa käteensä paperin, jonka kanssa on hyvä lähestyä kuntaa tai suunnittelijaa. Hankkeen
tavoitteena on antaa oikeaa ja puolueetonta tietoa käsittelymenetelmistä ja näin välttää virheinvestointeja ja
edesauttaa kunnostustoimien toteuttamista.
Jätevesien käsittely kannattaa
Jätevesien käsittelyn tehostamisella on monia myönteisiä vaikutuksia, mitkä välillä unohdetaan. Jätevesien
asianmukainen käsittely vähentää lähialueen vesistöjen ravinnepäästöjä sekä suojelee pohjavesiä, lähiympäristöä ja
kaivoja. Lisäksi hajuhaitat vähenevät ja jätevesijärjestelmän kunnostaminen nostaa kiinteistön arvoa.
Kiinteistö kannattaa pitää kunnossa, sanoipa jätevesilainsäädäntö mitä tahansa. Varsinkin huonokuntoisten
sakokaivojen ja padottavien purkuputkien kohdalla, kunnostustoimet ovat tarpeen. Ei ole mukavaa, jos jätevesi kertyy
esimerkiksi takapihalle. Jos talon katto vuotaa, ei kukaan jätä sitä korjaamatta, koska lainsäädäntö ei pakota.
Kiinteistöjä kunnostetaan, joten miksei kunnostustoimia kohdennettaisi myös viemäröintiin.
Neuvojat liikkeellä
Jätevesineuvontaa voit tilata suoraan kiinteistölle tai tulla tapaamaan neuvojaa heinäkuussa ympäri Satakuntaa
järjestettäville infopisteille. Infopisteet sijaitsevat kauppojen yhteydessä ja niistä ilmoitetaan lehdissä ja kauppojen
ilmoitustauluilla.
Jätevesineuvonnan yhteystiedot:
Pyhäjärvi-instituutti
Henna Ryömä, suunnittelija, 0440 344 058
Elisa Mikkilä, asiantuntija, 0440 344 059
sähköposti: etunimi.sukunimi@pji.fi
www.pyhajarvi-instituutti.fi

Satafood Kehittämisyhdistys ry
Pekka Parkkila, kehitysasiantuntija, 044 516 3515
sähköposti: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

