
  
 Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu 

 
    16.3.2021  
 

 

Hyvä vastaanottaja 
 
 

JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS ISOJÄRVEN JA KILPIJÄRVEN RANTA-ALUEELLA 
 
Isojärven ja Kilpijärven ekologinen luokka on laskenut välttävästä huonoon. Järvien tilan pa-
rantamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat 
aloittamassa järvien kunnostushanketta yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Hanke 
aloitetaan kartoittamalla järviin päätyvää kuormitusta mm. asutuksen jätevesistä ja maatalou-
desta.  
 
Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kulutta-
vaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatker-
tainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Jäte-
vesillä on vesistöön joutuessaan pieninäkin määrinä voimakas rehevöittävä vaikutus. Rehevöi-
tyminen näkyy levätuotannon lisääntymisenä ja lopulta sinileväkukintoina. Jätevesien asian-
mukaisen käsittelyn hyödyt näkee ensimmäisenä omassa pihapiirissä hygienia- ja hajuhaitto-
jen vähenemisenä sekä puhtaampina lähivesistöinä. Järveen päätyvää kuormitusta vähentä-
mällä voidaan vähentää sinileväkukintoja ja parantaa järvien virkistyskäyttöä. 
 
Ranta-asutuksen jätevesijärjestelmien tulisi olla kunnossa 
 
Ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien 
tuli täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueella tarkoite-
taan 100 metrin vyöhykettä rantaviivasta. Jätevesijärjestelmää ei ole tarvinnut uusia, jos kiin-
teistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä 
on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä tai jos kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistön-
omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Näissäkin tapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava 
käyttökuntoinen eivätkä jätevedet saa pilata ympäristöä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jäte-
vesijärjestelmä täytyy laittaa kuntoon. Iän perusteella myönnettävää vapautusta ei sovelleta 
vapaa-ajan asuntoihin. 
 
Mäntsälässä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään, että ranta-alueella käymälä-
ratkaisuna on pääsääntöisesti kuivakäymälä. Perustellusta syystä ranta-alueille voidaan antaa 
lupa vesikäymälälle, jos käymäläjätevedet kerätään umpisäiliöön. Harmaat jätevedet tulee kä-
sitellä siten, ettei niistä aiheudu suoraa kuormitusta vesistöön. Jätevesien käsittelylaitteistojen 
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan tulee sijaita vähintään 20-30 metrin etäisyydellä ve-
sistöstä. Pohjavesialueilla, joilla ei ole yleistä viemäriä, jätevedet on johdettava jätevesiput-
kessa pohjavesialueen ulkopuolelle tai käymäläjätevedet on kerättävä umpisäiliöön ja muut 
vedet johdettava saostuskaivon kautta soveltuvaan puhdistusjärjestelmään. Jätevesien imeyt-
täminen maaperään on pohjavesialueella kielletty. 
 
Pornaisten kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ranta-alueilla vesikäymälöiden jätevesi tai 
erottelevien kuivakäymälöiden virtsa on johdettava umpisäiliöön. Puhdistettu jätevesi voi-
daan kuitenkin johtaa avo-ojaan, jos biologista puhdistumista ehtii tapahtua noin 100 metrin 
matkalla ennen kuin oja laskee vesistöön, eikä vaikutusalueella ole talousvesikaivoja ja johta-
minen ei aiheuta haittaa naapureille. Harmaiden jätevesien käsittelylaitteistojen ja vesien pur-
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kupaikan tulee sijaita vähintään 30 metrin etäisyydellä vesistöstä. Ainoastaan saunarakennuk-
sesta syntyvät, määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää lähemmäksi kuin 20 metriä 
rantaviivasta, mutta ei kuitenkaan saunan ja rantaviivan väliselle alueelle. 
 
Jätevesikyselylomakkeen palauttaminen 
 
Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen 16.4.2021 mennessä. Voitte täyt-
tää joko liitteenä olevan lomakkeen ja palauttaa sen mukana tulevassa palautuskuoressa tai 
täyttää lomakkeen sähköisesti ja lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen liisa.garcia@tuu-
sula.fi (Mäntsälässä sijaitsevien kiinteistöjen osalta) tai ymparistonsuojelu@askola.fi (Pornai-
sissa sijaitsevien kiinteistöjen osalta). Sähköinen lomake löytyy osoitteesta www.keskiuuden-
maanymparistokeskus.fi (sivun alalaidasta) tai www.askola.fi/rakentaminen-ymparisto. 
Vaikka kaikkia tietoja ei osaisi täyttää, kannattaa lomake kuitenkin palauttaa. 
 
Lähtötietojen kokoamisen jälkeen järvien kunnostuksesta ja hoidosta tehdään hankesuunni-
telma ja haetaan kunnostamiseen rahoitusta. Tarkoituksena on myös järjestää erilaisia kyläti-
laisuuksia aiheesta. Itse kunnostustöitä on tarkoitus päästä tekemään vuodesta 2022 alkaen. 
Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan järvien kunnostustyöhön, voitte mainita siitä kyse-
lylomakkeessa. 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
 
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS  PORNAISTEN KUNTA 

 
 
 

Liisa Garcia    Minna Isokallio 
ympäristösuunnittelija   ympäristönsuojelusihteeri 
puh. 040 314 4740   puh. 0400 500 244 
liisa.garcia@tuusula.fi   minna.isokallio@askola.fi  
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