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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

• Tavoitteet: vesiensuojelun, 
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden 
edistäminen

• Jäsenet: kunnat, teollisuus, yritykset, 
yhdistykset

• Toiminta: laboratoriot, tutkimus, 
neuvonta, hankkeet

• www.luvy.fi



Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry

• Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto 
ry:n vastuuyhdistys hajajätevesiasiassa

• Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeet 
2004-

• LINKKI 2012-neuvontahanke
• Jässi-neuvontapilotti Etelä-Karjalassa 2011
• Jässi-hankkeet ympäri Suomen 2012



Jätevesineuvonnasta

• Uudenmaan liiton ja kuntien rahoittama kehitystyö 
pohjana 2009-2011 –KIITOS SIITÄ!

• Ympäristöministeriön valtakunnallinen neuvonta-
avustus ELY-keskusten kautta 2011-2015 1M€/vuosi 
(Uudellemaalle vuonna 2012 8,7% avustuksesta)

• Länsi-Uudellamaalla neuvottu vajaat 2 000 
kiinteistöä (n. 6 %), laajempi rahoituspohja?



Taustaa jätevesistä / 
Länsi-Uusimaa

• Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 
säädetään laissa (YSL 86/2000, Vna 209/2011)

• 30 000-40 000 kiinteistöä viemäriverkoston 
ulkopuolella
– Vapaa-ajan asuntoja jopa n. 60 %, näistä n. puolet 

kantoveden tai vastaavan varassa

• Runsaasti erityisalueita kuten pohjavesialueita, 
ranta-alueita, tiiviisti asuttuja alueita



Taustaa jätevesistä

28 %

31 %

18 %

23 % Akuutti uudistamistarve

Järjestelmää vaatii kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa

Vähäiset jätevesimäärät

Jätevesijärjestelmien uudistamistarve Länsi-Uudellamaalla 2011



Taustaa jätevesistä

23 %

3 %

15 %

5 %
5 %

12 %

4 %

12 %

7 %

8 %

6 %

Saostussäiliö mustille ja harmaille jätevesille

Saostusäiliö harmaille jätevesille

Umpisäiliö + maahanimeytys

Umpisäiliö + saostussäiliö

Umpisäiliö + maasuodattamo

Umpisäiliö kaikille jätevesille

umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsittely

Maahanimeytys kaikille jätevesille

Laitepuhdistamo kaikille jätevesille

Yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille 
jätevesille
Muut

Jätevesijärjestelmätyypit ja niiden yleisyys Länsi-Uudellamaalla 2011



Mitä asukas tietää?
• Lähes kaikki asukkaat kokevat jätevesiasioiden 

olevan vähintään hieman tuttuja, ja puolet kertovat 
niiden olevan HYVIN tuttuja, tiedon lähteistä 
yleisimmät ovat
• Internet, 
• kunnan viranomainen ja 
• tiedotusvälineet



Mitä asukas tietää?
• Selvitys on tekemättä 60-80 % kohteista
• Termit menevät sekaisin 

jätevesijärjestelmästä puhuttaessa
• Huoltotoimet ovat huonosti tunnettuja
• Käsitys on, että lainsäädäntö vaatii 

laitepuhdistamon, joiden on todettu olevan 
toimimattomia

• Etenemisen askeleet yllättävät (luvanvaraisuus, 
suunnittelutyö)



Asukkaiden tavoittaminen
KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNTIEN TOIMINTAMALLI
• Priorisointi: alueittainen, järjestelmällinen läpikäynti 

jätevesien kannalta herkillä alueilla
• Helppous asukkaalle: kartoitus- ja neuvontakäynnit 

”nuohoojataktiikalla”
• Motivointi: käydään myös naapurilla; tehdään 

laajempaa selvitystyötä; annetaan kiinteistölle arvio

• Jopa 80-90 % valittujen alueiden asutuksesta saadaan 
läpikäytyä!



Neuvontakäynti
• Yhdessä kiinteistönhaltijan tai tämän 

edustajan kanssa paikan päällä
• Neuvojan ohjelmassa suunniteltuna 

5-6 käyntiä/päivä
• Vastassa kaikenlaisia asiakkaita, 

järjestelmiä ja (elämän)tilanteita
• Käydään katsomassa nykyinen 

järjestelmä ja käydään 
neuvontamateriaali läpi



Neuvontakäynti
• Tilannekartoitus lomakkeen mukaan
• Räätälöidyt neuvot kartoituksen 

pohjalta
• Lainsäädäntö, huolto, 

vaihtoehdot, eteneminen…
• Neuvontapaketti

• Kirjallinen arvio järjestelmän 
uudistamistarpeesta



Havainnolliset johtopäätökset



Neuvonnan jälkeen?
• Piikkiä toimenpidelupien hakemi-

sessa ei ole toistaiseksi nähtävissä
• Asukkaat arvioivat itse tekevänsä pienet 

muutostyöt heti tai tulevana vuonna ja jättävänsä 
isomman uudistamisen siirtymäajan 
loppupuolelle
– Harkinta, taloudellinen suunnittelu

• Kunnilla paremmat lähtötiedot ryhtyä tarvittaviin 
toimiin…



…Neuvonnan vaikutus 
näkyneekin lähinnä 

toteutuksen laadussa, 
ajan kuluessa!



RaHa-hanke

Maatalouden vesiensuojelua 
Uudellamaalla 2009-2014

9.11.2012

Ympäristötietoinen uusimaa 



Taustaa

• Tavoitteena edistää vesiensuojelun ja ympäristön kannalta 
kestäviä viljelymenetelmiä 2009-2014

• Toteutuksessa mukana MTT ja Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistys

• Rahoitus (680 000 €) Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry

• Hankkeen suunnittelussa mukana tuottajayhdistykset
• Mukana yli 300 viljelijää



• Miten viljelijät on saatu osallistumaan 
vesiensuojeluun?

• Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
vapaaehtoisuuteen?



Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet vapaaehtoisuuteen?

• Oman viljelyn kehittäminen / uuden oppiminen
• Taloudellinen säästö
• Ympäristövaikutusten vähentäminen
• Haasteena viljelijöiden ajan puute ja tuotannon heikko kannattavuus



Miten viljelijät on saatu osallistumaan?

• Toimintapa
• Käytännönläheisyys
• Yhteistyö tuottajayhdistysten kanssa
• Toiminta siellä missä viljelijät
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• Lisätietoa RaHa-hankkeesta
• www.ymparisto.fi/uus/raha
• www.miljo.fi/uus/raha



Espoon kaupunkipurot nyt ja tulevaisuudessa

1. Virtavesien merkitys kaupunkilaisille 
2. Espoon kaupunkipurojen tulevaisuus

Limnologi Eeva Nuotio
Espoon kaupunki / Ympäristökeskus eeva.k.nuotio@espoo.fi

Elämää vedestä 5.11.2012



Kaupunkipurojen merkitys Espoolle
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Kuva: J. Kääriä

• Ekologiset käytävät – vihersormet
yhdistävät rannikon ja sisämaan

• Monimuotoisuus purossa ja 
puron reunoilla; Eläimistö, kalat, 
linnut ja nisäkkäät 

• Historiallinen merkitys
• Visuaalinen elementti ja 

äänimaisema
• Luontaiset tulva-alueet tulevat 

edullisemmiksi kuin rakentamalla 
vastaavia



Ympäristökasvatusta ja -tietoisuuden lisäystä 
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Ole se 
muutos, 
jonka haluat 
maailmassa 
nähdä.

- Mohandas 
Gandhi Olarin lukiolaisia istuttamassa taimenenpoikasia



Espoon kaupunkipurojen tulevaisuus

• Yhteistyö 
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Yhteistyötä yhdistysten kanssa! 

www.proespoonjoki.fi

Glimsinjoen luontopolku
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Ennen 2011 talkoita 

Finnoonoja Suna 
Talkoot 3.9.2011 

8.9.2012 

Virtavesien hoitoyhdistys 
http://www.virtavesi.com/



Elävät virtavedet – näyttely ja seminaari 
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Tavoitteena oli kokonaisuus, 
jossa nostetaan virtavesien 
arvostusta, näkyvyyttä, 
monimuotoisuutta. 

Pienilläkin kaupunkipuroilla 
on merkitystä! 

Taimen tutuksi lähipurossa!!



Virtavesinäyttelyn 
taulukokonaisuuteen kuuluu 
14 taulua ja niistä 12:ssa on 
kerrottu yleisesti 
eteläsuomalaisesta 
virtavesiluonnosta ja ihmisen 
toimien vaikutuksesta siihen.
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Elävät virtavedet – näyttely 



Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi
8

Näyttelyä voi lainata myös 
Espoon ulkopuolelle. 

Espoo.fi >Asuminen ja 
ympäristö >Ympäristö ja 
luonto >Ympäristötietoisuus
>Näyttelyt >Luontotalosta 
lainattavat näyttelyt 

Näyttelyn sisällöstä on 
vastannut työryhmä; 
virtavesiasiantuntija Aki 
Janatuinen, limnologi Eeva 
Nuotio ja näyttelysihteeri, 
biologi Katri Luukkonen.
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”Puro oli mainio.
Ruskeana ja kirkkaana se tanssi 
menneenvuotisten lehtiläjien yli ja 
viimeisten unohtuneiden 
jäätunnelien lävitse, pyörähti 
sammalikkoon ja syöksyi suin 
päin pieneen vesiputoukseen, jossa 
oli valkoinen hiekkapohja. Väliin 
se lauloi duurissa kuin hyttynen 
ja väliin se yritti vaikuttaa 
suurelta ja uhkaavalta. Sitten se 
kurlasi kurkkuaan lumiveden 
tilkkasella ja nauroi kaikelle.” 

- Tove Jansson Kevätlaulu



Liikuntavirasto
Merellinen osasto

Kalastus
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