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Varsinais-Suomen Kestävän Kehityksen ja Energia-asioiden Palvelukeskus Valonian Jä-
tevesiosasto vastaa Itämeri-haasteeseen tämän toimenpideohjelman mukaisesti. 
 
Osakokonaisuus 2. Hajakuormituksen vähentäminen 
Kokonaisuuteen 2.2. sisältyy Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen pienentäminen 
 
Haasteessa Itämeren pelastamiseksi kohdassa 2.2. on määritelty neljä pääkohtaa: 
� Viemäriverkoston kehittäminen ja laajentaminen vesiensuojelun kannalta tärkeimmille haja-
asutusalueille 
 � Yhteisten jätevesiratkaisujen perustamiseen kannustaminen rakennetuille haja-asutusalueille 
edellyttäen ettei niillä ole mahdollisuutta liittyä kunnan viemäriverkostoon 
� Kaupungin omistamien jätevesijärjestelmien kunnostaminen asetuksen (542/2003) vaatimalle 
tasolle ennen määräajan umpeutumista jo vuoteen 2010 mennessä  
� Tiedotuksen ja neuvonnan avulla pyritään lisäämään kiinteistönomistajien tietoisuutta jäteve-
sien käsittelyjärjestelmistä ja edistämään järjestelmien saneeraamista 
 
Valonian jätevesiosasto vastaa haasteeseen seuraavien toimenpiteiden avulla 
 
Valonian jätevesiosasto tarjoaa koulutus- ja neuvontapalveluita kansainvälisen MINWA- jäte-
vesihankkeen myötä. MINWA-hankkeen keskeisinä toimintoina on tuottaa koulutus- ja neuvon-
tapalveluita sekä laajamittaista tutkimustietoa jätevesijärjestelmien toiminnasta Suomessa ja 
Virossa. Toiminnassa on mukana useita tahoja. Yhteistyökuntina mukana toiminnassa on 18 
kuntaa Varsinais-Suomen alueelta. Näitä kuntia ovat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, 
Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, 
Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 
  
Kuntien alueella järjestetään neuvontatilaisuuksia jätevesien käsittelystä. Tilaisuuksissa käsitel-
lään mm. jätevesiosuuskuntien perustamista, yhteisiä sekä kiinteistökohtaisia jätevedenkäsitte-
lyratkaisuja. Myös jätevesiosuuskuntien perustamiseen tarjotaan apukeinoja. Tilaisuuksissa on 
mukana kuntien viranomaisia, jotka kertovat vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja viemäri-
verkoston leviämissuunnista. Tilaisuuksiin kutsutaan myös jo osuuskunnan perustaneita henki-
löitä kertomaan kokemuksista ja antamaan vertaistukea osuuskunta toiminnan aloittamista har-
kitseville. Tilaisuuksia pidetään myös hankekuntien ulkopuolella tarpeen mukaan. Varsinais-
Suomen alueella toimitaan vahvassa yhteistyössä muiden jätevesihankkeiden kanssa. 
 
Kaksi kertaa viikossa päivystävä neuvontapuhelin tarjoaa tietoa jätevedenkäsittelystä. Liikkuva 
neuvontapiste päivystää kuntien tapahtumissa ja kunnanvirastoilla. Yhteensä em. tilaisuuksia 
järjestetään n. 25 kpl vuodessa. 
 
���� Tavoitteena on kasvattaa haja-asutusalueiden asukkaiden tietoisuutta jätevesien käsit-
telystä ja erilaisista ratkaisumalleista. Kuntien asukkaille pyritään selvittämään viemäri-
verkoston leviämissuunta sekä antamaan tietoa yhteisistä jätevedenkäsittelyratkaisuista.  
 



  
 
 
Jätevesiosasto järjestää vuosittain yhden jätevesialan seminaarin sekä alan yrittäjille sekä viran-
omaisille suunnattua 4-6 koulutustilaisuutta. Alan toimijoiden tietotaitoa pyritään lisäämään 
jätevesiratkaisujen laadun varmistamiseksi ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytön edistä-
miseksi. Vuosina 2009–2011 järjestetään koulutusta mm. suunnittelijoille, urakoitsijoille, huol-
toyrittäjille, jälleenmyyjille, kiinteistövälittäjille sekä laitevalmistajien edustajille. Koulutuksia 
järjestetään myös yhdessä alueen muiden toimijoiden, kuten Lounais-Suomen vesiensuojeluyh-
distyksen, kanssa. Vuoden 2009 seminaarin aiheena käsiteltiin haja-asutus alueiden jätevesijär-
jestelmien toimivuutta. Vuosittain järjestetään useita työnäytöksiä joiden sisältöinä on esitelty 
mm. järjestelmien asentamista, huoltotoimia ja käyttöönottoa. Työnäytösten raportointiin voi 
tutustua jälkikäteenkin Valonian www-sivuilla. 
 
���� Tavoitteena on alan yrittäjien ja viranomaisten tiedon lisääminen sekä ajankohtaisen 
tiedon levittäminen. 
 
Valonian jätevesiosaston toiminnassa on mukana useita laitevalmistajayrityksiä sekä muita alal-
la toimivia yrittäjiä. Yhteensä näitä on 16 kpl. Mukana toiminnassa ovat Biolan Oy, FANN 
Ympäristötekniikka Oy, Oy Grundfos Pumput Ab, Hajavesihuolto LHR Oy, Jita Oy, KWH Pipe 
Oy, Lining Oy, Nordkalk Oy, Onninen Oy, Putki-Parainen Oy, Talokaivo Oy, Goodwell Oy, 
Uponor Suomi Oy, Ympäristö Raita Environment Oy, Sisä-Suomen käyttövesitekniikka ja Wa-
vin-Labko Oy. Yhteistyötä tehdään myös Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Suomen Oma-
kotiliiton Varsinais-Suomen Piiri Ry:n sekä Käymäläseura Huussin kanssa.  
 
Valonia, ja aikaisemmin Varsinais-Suomen Agendatoimisto, on seurannut kiinteistökohtaisten 
jätevesijärjestelmien toimintaa vuosituhannen alusta alkaen. Näytteenottoseurannan tarkoituk-
sena on tuottaa tietoa markkinoilla olevien jätevesijärjestelmien toiminnasta haja-asutusalueella 
sijaitsevilla kiinteistöillä. Minwa-hankkeen myötä seurantaa tullaan tehostamaan merkittävästi 
jolloin voidaan tuottaa laaja-alaisempaa tutkimustietoa laitteistojen toimivuudesta. Vuosina 
2009-2011 näytteitä otetaan n. 25–30 puhdistamosta. Näytetulokset ovat kaikkien saatavilla ja 
ne päivitetään Valonian ja Minwa-hankkeen www-sivuille. MINWA-hankkeen aikana puhdis-
tamoiden toiminnasta laaditaan tutkimusraportti.  
 



  
 
���� Tavoitteena on puhdistamoiden toiminnan seuraaminen mahdollisimman monesta 
puhdistamosta ja tiedon jakaminen tutkimustuloksista. 
 
Kolmevuotinen MINWA-hanke sai rahoituksen Eu:n Central Baltic – Interreg IVA ohjelman 
kautta. Hankealue ulottuu Varsinais-Suomesta Viron Järvämaan maakuntaan. Hankkeessa vas-
taavana partnerina on Turun ammattikorkeakoulu. Valonia osallistuu hankkeeseen asiantuntija-
na ja partnerina. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto ja Virosta Tarton yliopisto, 
Tarto ülikool, Aqua Consult Baltic, Türi Gollege ja Järvämaan maakunta. 

 
Hankkeessa edistetään haja-asutuksen jätevesien käsittelyä Suomessa ja Virossa. Hanke tähtää 
vesien tilan parantamiseen Suomenlahden molemmilla puolilla. Ympäristöystävällisten ja yh-
teisien jätevedenkäsittelyratkaisujen edistäminen on hankkeessa keskeisenä painoalueena. Myös 
jätevesien käsittelyn tutkimustoimintaan sekä opiskelijavaihtoon keskitytään aikaisempaa 
enemmän. Hankkeessa kehitetään seurantajärjestelmiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja 
kiinnitetään huomiota jätevesijärjestelmien huolto- ja ylläpitotoimintaan sekä toimintamallien 
parantamiseen. 
 
���� Tavoitteena on tehokas tiedonvaihto parhaista käytännöistä kahden itämeren rantaval-
tion välillä ja vaikuttaminen Itämeren tilaan jätev esipäästöjen vähenemisen kautta.   

 
Kuivakäymälöiden käyttöä edistetään jakamalla tietoa erilaisista ratkaisuista. Laajamittaisen 
tiedotuksen avulla pyritään vaikuttamaan haja-asutusalueiden asukkaiden valintoihin. Kuiva-
käymälöiden merkitys ravinteiden pidättäjänä on erittäin keskeinen. Suurin osa jätevesien vesis-
töjä rehevöittävistä ravinteista sijaitsee käymäläjätteessä. Kuivakäymälän oikea käyttö mahdol-
listaa ravinteiden keräämisen ja jatkokäytön syntypaikallaan. Ravinteiden hyötykäyttö vähentää 
osaltaan myös ravinnevalmisteiden tarvetta. Jätevesilietteiden vähentymisen myötä vähentyy 
myös lietteiden kuljettaminen ja siitä aiheutuva ilmastorasite. Modernin kuivakäymälätekniikan 
ansiosta käyttäjäystävällisiä kuivakäymälävaihtoehtoja on runsaasti tarjolla.  Kuivakäymälätie-
tous on vahvasti esillä muun muassa heinäkuussa 2009 järjestettävässä jätevesikesäkiertueessa 
 
���� Tavoitteena on lisätä tietoa kuivakäymäläratkaisuista ja lisätä niiden käyttöä vesi-
käymälän sijaan. 
 



Valonian jätevesiosasto ja Minwa-hanke vastaavat haasteeseen seuraavien toimenpiteiden 
avulla 
 
Tarkoituksena on edistää Itämeren veden laadun ja vesiympäristön tilan parantumista valuma- 
ja ranta-alueilla tehtävän moniulotteisen vesiensuojelu- ja neuvontatyön kautta. Lisäksi pyritään 
vaikuttamaan alueiden viihtyvyyteen ja edistämään eri toimijoiden verkostoitumista teematilai-
suuksia järjestämällä.  
 

 
 
Toimintamalleina MINWA-hankkeessa: 
 
� Tiedotuksen lisääminen 
� Jätevesikylätapaamiset 
� Työnäytökset 
� Koulutustilaisuudet 
� Neuvontapalvelut  
� Jätevesilaitteistojen toiminnan seurantatutkimus 
� Yhteistyön lisääminen toimijoiden kesken 
 
Tero Forsman ja Kati Javanainen 
Varsinais-Suomen Kestävän Kehityksen ja Energia-asioiden Palvelukeskuksen Jätevesiosasto 
 
Kuvat: Tero Forsman 
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