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Poikkea Vasara-messujen Jässi-osastolla (A321) 27.-28.10.2018!
Pohjanmaan Jässi-hankkeen jätevesineuvojat ovat kesällä 2018 neuvoneet 10 kunnassa yli 300 kiinteistönomistajaa. Neuvontakausi alkaakin nyt olla lopuillaan, mutta hankkeen neuvojaa voi loppuvuoden aikana
pyytää myös erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä.
Hankkeen jätevesineuvojat ovat mukana Vasara-messuilla ja auttavat jätevesi-aiheisissa kysymyksissä. Kävijöille on neuvonnan lisäksi tarjolla myös monipuolisesti esitemateriaalia. Mitään ajanvarausta tai pohjatietoja ei edellytetä vaan neuvontaan voi poiketa messujen aikana milloin tahansa. Tarvittaessa jätevesineuvojan kanssa voi sopia myös neuvonta-ajan kiinteistölle myöhemmin messujen jälkeen.
Neuvojat kertovat yleisesti lainsäädännön vaatimuksista ja poikkeuksista sekä jätevesien käsittelyyn vaikuttavista kunnallisista määräyksistä. Jätevesineuvojilta voi kysyä myös jätevesijärjestelmän käyttöön, huoltoon ja ylläpitoon liittyviä asioita. Lainsäädännön mukaan kaikkien kiinteistönomistajien, joiden kiinteistö
sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella pitää laittaa jätevesasiat kuntoon
31.10.2019 mennessä.
Mikäli kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä vaikuttaa tarvitsevan uudistamista, kiinteistönomistajaa
neuvotaan jätevesijärjestelmän suunnittelu-, lupahakemus- ja rakentamisprosessiin liittyen. Joskus kiinteistön jätevesijärjestelmä on jatkossakin käyttökelpoinen, mutta kaipaa seurantaa tai pientä tehostamista tai
kunnostusta. Näihinkin tilanteisiin jätevesineuvojilta saa neuvontaa. On myös hyvä tietää, mikäli jokin poikkeus käsittelyvaatimuksista koskee kiinteistöä tai jos kiinteistön jäteveden käsittely vaikuttaa nykyisellään
toimivalta ja riittävältä.
Jässi-jätevesihanke löytyy Vasara-messuilta paikalta A321. TERVETULOA!
Huom! Sunnuntaina 28.10. klo 13:00 järjestetään Vasara-messuilla jätevesiaiheinen paneelikeskustelu,
jossa ovat edustettuina jätevesisuunnittelijat, kuntien viranomaiset ja asukkaat. Tule mukaan keskustelemaan!
Taustaa
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n (PVY) organisoiman Pohjanmaan Jässi-jätevesihankkeen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta, laadukasta ja kaksikielistä jätevesitietoa ja siten pitkällä aikavälillä vähentää haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Hanke toteutetaan pääosin ympäristöministeriön rahoituksella, ja sitä valvoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Jätevesitietoa
ja hankkeen tapahtumia on hankkeen verkkosivuilla www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa. Lisätietoa jätevesien käsittelystä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta www.ymparisto.fi ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n sivustolta "Opas jätevesien maailmaan" www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.
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Välkommen till Jässi-monteret på Vasara-mässan (A321) 27.-28.10.2018!
Österbottens Jässi-avloppsprojekthar år 2018 gett råd till över 300 fastigheter i 10 kommuner. Rådgivningsperioden håller på att sluta, men projekts rådgivare kan också bli ombedd att diskutera avloppsrening och
lagstiftning vid årets slut.
Projektets avloppsrådgivare deltar i Vasara-mässan och hjälper till vid frågor gällande avloppsvatten. För
besökarna erbjuds utöver rådgivning även mångsidiga broschyrer. Ingen tidsbokning eller bakgrundsinformation krävs, utan man kan titta in till rådgivningen när som helst under mässan. Vid behov kan man också
komma överens med avloppsrådgivaren om en rådgivningstid senare efter mässan.
Rådgivarna berättar allmänt om lagstiftningens krav och undantag samt om kommunala krav som påverkar
avloppsvattenbehandlingen. Av avloppsrådgivarna kan man även fråga om ärenden som berör avloppssystemets användning, service och underhåll. Enligt lagen skall avloppssystemet sättas i skick på grundvattenoch strandområden (100 m från strandlinjen) senast 31.10.2019.
Om det nuvarande avloppsvattensystemet på fastigheten verkar vara i behov av förnyande, ger man råd till
fastighetsägaren om framskridandet av avloppssystemets planerings-, tillståndsansöknings- och byggnadsprocess. Ibland är avloppssystemet på fastigheten även i fortsättningen brukbart, men kräver uppföljning
eller små effektiviseringar eller reparationer. Också för dessa situationer kan man få rådgivning av avloppsvattenrådgivarna. Det är också bra att veta, om något undantag från behandlingskraven berör fastigheten
eller om fastighetens avloppsvattenbehandling för närvarande verkar fungerande och tillräcklig.
Jässi-avloppsvattenprojektet hittas på Vasara-mässan vid plats A321. VÄLKOMMEN!
Obs! På söndagen 28.10. kl 13 hålls en paneldiskussion om avloppsvatten vid Vasara-mässan med representanter från planerare, kommunens myndighet och fastighetsägare. Kom med och diskutera!
Bakgrund
Österbottens vatten och miljö rf;s avloppsprojekt Österbottens Jässi-avloppsprojekt har som uppdrag att erbjuda
opartisk, kvalitetsmässig och tvåspråkig och därmed långsiktigt minska miljö belastningen av avloppsvattnet från glesbygden. Projektet verkställs främst med finansiering från miljöministeriet, projektet övervakas av NTM-centralen.
Information
om
avloppsvatten
samt
projektets
evenemang
finns
på
projektets
webbplats
http://www.jatevesihanke.fi/osterbottens-jassi/framsida/. Tilläggsinformation om behandlingen av avloppsvatten fås
från Miljöförvaltningens webbtjänst www.ymparisto.fi/sv-FIs och från förbundet för Finlands Vattenskyddsföreningars
webbplats ”Avloppsvatten guide” www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/ingangssida
Tilläggsinformation:
Miia-Eveliina Lae, Projektledare, p. 044 7047 116 / miia-eveliina.lae@jatevesihanke.fi
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