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JÄTEVESINEUVONTA HERÄTTÄÄ KIINNOSTUSTA
Keväällä 2011 voimaan astuneen jätevesilainsäädännön siirtymäaikaa on jäljellä vielä reilu 2 vuotta. EteläKarjalassa on kolmen kesän aikana pyritty auttamaan haja-asutusalueiden asukkaita jätevesiasioissa, valtionavusteisten jätevesineuvontahankkeiden toimesta. Neuvontahankkeiden tavoitteena on viedä asukkaille
maksutonta, puolueetonta ja ajantasaista tietoa jätevesistä ja auttaa näin ihmisiä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet, jotta saavutettaisiin riittävä jätevesienkäsittelyn taso ja jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus vähenisi.
Jässi-jätevesihankkeet
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on antanut haja-asutusalueilla kiinteistökohtaista neuvontaa vuodesta
2011 lähtien Lappeenrannan seudulla. Tänä kesänä neuvontaa on saanut 480 kiinteistönomistajaa vesiensuojelullisesti merkittävillä alueilla Lappeenrannassa, Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Aikaisempia
vuosia mukaillen valtaosa kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä, pois lukien kantoveden varassa olevat kiinteistöt, ovat vanhoja eivätkä toimi riittävän tehokkaasti. Jätevesijärjestelmistä 59 % luokiteltiin kesän neuvontakäynneillä kaipaavan akuutteja uudistamistoimenpiteitä. Vain 20 % järjestelmistä arvioitiin olevan nykyisellään kunnossa.
Suomen Kylätoiminta ry on tarjonnut kiinteistökohtaista ja yleistä jätevesineuvontaa Imatran, Ruokolahden,
Rautjärven ja Parikkalan kunnissa vuodesta 2012 lähtien yhden jätevesineuvojan voimin. Menneenä kesänä
jätevesineuvontaa annettiin noin 150 kiinteistöllä. Jätevesineuvontaa suunnattiin tänä kesänä lähinnä vesistöjen rantakiinteistöille. Kierretyistä kiinteistöistä 62 % olikin ns. vähäisen jätevesimäärän kohteita. Näitä
kohteita ei lainsäädännön puhdistusvaatimus koske, vaan kohteissa riittää vähäisten jätevesimäärien johtaminen hallitusti maaperään. Uudistusta vaativia kohteita oli 23 %, kunnossa jätevesijärjestelmä oli nykyisellään 12 % kohteista ja pieniä kunnostustoimia vaativia kohteita oli 3 %. Yleisneuvontaa tarjottiin kesätapahtumissa, markkinoilla ja erikseen järjestetyssä infopäivässä.
Marttojen jätevesineuvontahanke
Etelä-Karjalan Martat ry:n avoimien neuvontatilaisuuksien ja tietoiskujen kautta tavoitettiin tänä vuonna 524
henkilöä. Ympäristömarttojen koulutus ulottui nyt myös Kymenlaaksoon. Koulutuksiin osallistujat saivat
täsmätiedon haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksista. Tilaisuuksissa pohdittiin myös asukkaan/mökkiläisen päivittäisiä veden kulutuksen hillitsemiseksi tähtääviä valintoja kotiseutunsa lähivesistön
hyväksi. Energiansäästön lisäksi kotitalouksien vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet vähentävät myös käsiteltäviä jätevesiä. Kuivakäymälän valinta, hoito ja käymäläkompostin käyttö olivat ketjukoulutuksen ja muun yleisneuvonnan keskeisiä ja keskustelua herättäviä aiheita.
Jotta uudistamistarpeessa olevat jätevesijärjestelmät tullaan uusimaan siirtymäajan kuluessa (15.3.2016
mennessä) tarvitaan alueella edelleen asukkaiden avuksi puolueetonta neuvontaa. Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Suomen Kylätoiminta ry ja Etelä-Karjalan Martat ry ovatkin hakeneet rahoitusta hankkeiden jatkamiselle myös vuonna 2014.
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