
 

 

Tiivistelmä Laiturilla-tietoisku 10.2.2021 1800-1850  

[Hakasulkulisäykset hankekoordinaattorin tapaamisen jälkeen tekemiä.] 

Läsnä 8 henkilöä.  

Ympäristöinsinööri Hanne Turunen kävi esityksessään läpi Savonlinnan haja-asutusalueiden 
talousjätevesien käsittelyä koskevia ohjeita ja säädöksiä (esitys liitteenä): 
 

Tiivistelmä esityksestä:  
 

• Jätevesien asianmukainen käsittely riippuu monesta tekijästä, mutta jätevettä ei saa missään 
olosuhteissa joutua suoraan vesistöön. Erityisen tarkkaa sääntely on ranta- ja pohjavesialueilla.  

• Jätevesisaneeraus vaatii aina toimenpideluvan. Lupaa varten tarvitaan jätevesisuunnitelma. 

• Jos oma osaaminen ei riitä, suunnitelman laatimiseen kannattaa käyttää ammattisuunnittelijaa. 

• Kiinteistön omistaja on vastuussa jätevesijärjestelmästä. Saneerauksen toteutus kannattaa 
dokumentoida valokuvin. 

• Paraskaan jätevesilaitteisto ei toimi ilman asianmukaista huoltoa ja ylläpitoa. Laitteiston käyttö- ja 
huolto-ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti. 

• Tietopaketti Savonlinnan haja-asutusalueen talousjätevesistä löytyy myös täältä. 
 

• Kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin. Mieltä askarruttavia asioita voi selvittää ottamalla 
yhteyttä: ympäristönsuojelupalvelut / hanne.turunen@savonlinna.fi / 044 417 4690 
 
 

Jätevesiasioihin voi tutustua ympäristöhallinnon monipuolisella sivustolla 
 

• Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > SYKEn puhdistamosivusto (ymparisto.fi) 
 

Lisätietoa vesiensuojelusta kiinnostuneille: 
 

• Pro Puruvesi ry tekee vesiensuojelutyötä nimensä mukaisesti Puruveden alueella. Yhdistys on muun 
muassa kehittänyt tilanneseurantakartan, josta näkee mm. sinilevähavaintoja ja 
näkösyvyysmittausten tuloksia. 
 

• Manner-Suomen vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 ovat parhaillaan käsittelyssä. 
Linkkien kautta pääset tutustumaan siihen, millainen Saimaa (Vuoksen vesienhoitoalue) on, mitä 
sen hyvinvoinnin eteen on tehty ja mitä lähivuosille on suunnitelmissa. Sisältää runsaasti karttoja ja 
graafista aineistoa!  
 
Vaikuta vesiin > Vesienhoito on yhteinen tehtävämme (ymparisto.fi) 

https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/lupa-_ja_ilmoitusasiat/haja-asutuksen-jatevedet
mailto:ympäristönsuojelupalvelut
mailto:hanne.turunen@savonlinna.fi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Syventavaa_tietoa/Puhdistamosivusto_jatevesien_kasittelymenetelmista
https://propuruvesi.fi/
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5bfdbea7e20d4b3ca862083304cb44b1
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito


Vesienhoidon toimenpiteet - Vaikuta vesiin 
 

• Suomen ympäristökeskuksella on paljon avoimia paikkatietoaineistoja. Latauspalvelu Lapion kautta 
saa esille paljon mielenkiintoista ympäristötietoa suoraan kartan ja oman mökkitontin päälle 
piirrettynä. 

Keskusteltiin esityksen pohjalta.  

Hankekoordinaattori otti vastaan kokemusperäisen vinkin ja lupasi selvitellä kaupungin tulevien vuosien 
vesijohto- ja viemärirakentamisen suunnitelmia. Oikean tiedon avulla voidaan välttää tilanne, jossa 
rakennetaan kiinteistökohtainen jätevesipuhdistamo, mutta joudutaan liittymään kunnallistekniikkaan pian 
sen jälkeen.  

[Täällä selvennetään vesihuoltolain mukaista liittymisvelvollisuutta ja poikkeuksia siihen. Savonlinnan 
Veden lähivuosien investointisuunnitelmiin voi puolestaan tutustua tästä, s. 104 ja s. 156 eteenpäin. Mikäli 
asia askarruttaa, kannattaa varmistaa kysymällä ajantasainen tieto Savonlinnan Vedeltä.] 

 Tiivistelmän laati hankekoordinaattori Panu Litmanen. 

 
*** 
Panu Litmanen 
 

hankekoordinaattori 
Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 
P. / Whatsup 044 417 4971 
panu.litmanen@savonlinna.fi 
 

 
 
Savonlinnan elinkeinopalvelut 
Savonlinnan Hankekehitys Oy 
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna  
http://www.elinkeinopalvelut.fi 
 

 

 

https://seuranta.vaikutavesiin.fi/vesienhoidon-toimenpiteet/
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Paikkatietoaineistot(36026)
https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/lupa-_ja_ilmoitusasiat/vesi-ja-viemariverkostoon-liittyminen
https://dynasty.savonlinna.fi/kokous/20206693-5-1.PDF
https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/vesihuolto
https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/etela-savo-monipaikkaisen-asumisen-edellakavijaksi-2019-2021/
mailto:panu.litmanen@savonlinna.fi
http://www.elinkeinopalvelut.fi/
http://www.laiturilla.fi/

