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Kysely YSV Ry:n jäsenille

 Sähköpostilistan kautta, noin 200 jäsentä
 Vastausaikaa 1,5 vkoa
 6 kysymystä
 42 vastausta, vastausprosentti n.21
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1. Kuka kunnassa käsittelee/ lausuu 
jätevesisuunnitelmat?

1. Rak.valvonnan edustaja 17 kpl (~40%), joista 11 
tapauksessa tarvittaessa pyydetään lausunto/ 
konsultointia ymp.valvonnalta

2. Ymp.valvonnan edustaja 20 kpl (~48%)
3. Ymp.valv + terv.valvonta yhdessä 2 kpl (~5%)
4. Ymp.valv. + rak.valvonta yhdessä 3 kpl (~7%)
5. 2 tapauksessa vesilaitoksen edustaja on mukana 

käsittelyssä
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1. jatkoa… erikoisuuksia

 Delegoinnista ymp.valvonnalle mainittiin 4 
tapauksessa (oli kysytty)

 Muutamassa tapauksessa mainittiin nimikkeet 
tarkastusinsinööri, tarkastusmestari ja lvi-teknikko

 1 tapauksessa toimenpideluvan myöntäminen oli 
delegoitu ymp.sihteerille ja 1 tapauksessa 
ymp.päällikkö käsitteli jv-suunnitelman 
viranhaltijapäätöksellä (valitus 
rakennuslupapäätöksen yhteydessä)

 1 kpl rak.tark. + ymp.siht. yksi ja sama henkilö
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2. Jos muu kuin rak.valv.viranomainen 
käsittelee/ antaa lausunnon, liikkuuko 
rahaa yksiköiden välillä?

 7 tapausta, että rahaa tulee ymp.valvonnalle;
– 4 kpl RV taksassa erikseen kohta jv-lausunnosta
– 1 kpl RV taksassa ei erikseen mainita
– 1 kpl ymp.valv laskuttaa itse asiakasta
– 1 kpl laskutetaan ainoastaan toimenpideluvan 

yhteydessä annetusta lausunnosta
 Muissa tapauksissa rahaa ei liiku yksiköiden 

välillä…
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3. Kuka hoitaa jätevesineuvonnan 
kunnassa?

 Ympäristövalvonta 20 kpl (47,6%)
 Ymp.valv. + rak.valv. Yhdessä 18 kpl (42,9%)
 Tarkastusmestari 1 kpl (2,4%)
 Ymp.valv. + terv.valv. Yhdessä 1 kpl (2,4%)
 Lisäksi oli joitakin määräaikaisia neuvojia ja 

neuvontaa oli myös ostettu projektiluontoisesti 
yhdistyksiltä tms. (esim. vesiensuojeluyhdistykset) 
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4. Miten viranomaisyhteistyö toimii 
(hyviä/ huonoja esimerkkejä)?

 Kohtalaisesti/ hyvin 35 kpl (~83%)
 Erittäin hyvin 2 kpl (~5%)
 Huonosti 2 kpl (~5%)
 Loput eivät ottaneet kantaa…
 Esimerkkejä koottu yhteenvetoon
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5. Miten vesihuoltolaitos on mukana 
jätevesiasioissa?

 Muutamassa tapauksessa vesilaitoksen 
edustajat ovat mukana jv-suunnitelmien 
käsittelyssä

 Vastauksista käy ilmi, että kiinteistön 
mahdollisuus liittyä viemäriin tulee melko 
hyvin tarkistetuksi

 Paljon tapahtuu, vesiosuuskuntia 
perustetaan ja niitä autetaan vaihtelevasti
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5. jatkoa…

 Toiminta-alueista oltiin monta mieltä, sekä liian 
pieniä tai liian suuria, ilmeisesti ne on kuitenkin 
määritelty suuressa osaa kunnista

 Monessa kunnassa oltiin päivittämässä vesihuollon 
kehittämissuunnitelmaa

 Kunnissa/ vesihuoltolaitoksissa oli tehty 
periaatepäätöksiä sekä verkoston voimakkaasta 
laajentamisesta että myös siitä että ei olla 
laajentamassa haja-asutusalueelle

 Palaute koottu yhteenvedossa
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6. Kehittämisideoita, muita ajatuksia?

 Palaute koottu yhteenvedossa
 Eniten palautetta huonoista suunnitelmista/ 

suunnittelijoista!
 SYKE:n puhdistamotiedosta sai haukkuja
 Kaivattiin enemmän valtakunnallista 

ohjeistusta/ koulutusta/ tiedotusta
 Pienputsareita pelätään (ei hoideta, huolleta 

eikä osteta kemikaaleja)
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6. jatkoa…

 Yleisesti ollaan huolestuneita siitä, etteivät 
kiinteistönomistajat aktivoidu ja vanhoja 
järjestelmiä ei ole alettu korjaamaan

 Lisäresursseja kaivataan…
 Pari ehdotusta lisättäväksi/tarkennettavaksi 

lainsäädäntöön, mm. vapautusmenettelyäkin 
oli jo joku ehtinyt miettiä, pitäisi keventää 
tms…


