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Sisällys 

Hankkeen tavoitteet 

Paimionjoen jätevesihankkeen tavoitteena on lisätä Paimionjoen vesistön alueen asukkaiden tietoa 

jätevesiasetuksesta ja sen vaatimuksista sekä käynnistää jätevesien käsittelyyn liittyvää yhteistoimintaa 

yhteistyössä asukkaiden ja mökkiläisten kanssa sekä vähentää haja-asutusalueiden jätevesistä vesistöön 

kulkeutuvaa kuormitusta. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen Paimionjoen vesistön alueella haja-

asutusalueiden asukkaiden tietämys jätevesiasetuksen vaatimasta jätevesien käsittelystä ja 

toimenpiteiden konkreettisista toteutusmahdollisuuksista on kasvanut sekä alueelle on perustettu 

osuuskuntia, muita yhteisöjä ha yhteistyöverkostoja, joiden toimesta haja-asutusalueiden asukkaiden 

jätevesien käsittely voidaan toteuttaa alueella tehokkaasti.  

Paimionjoen jätevesihanke sain ensi vaiheessa rahoitusta noin neljän-viiden kuukauden ajalle. 

Ajanjaksolle 1.10.2011–29.2.2012 Paimionjoen jätevesihankkeen toimintasuunnitelmaa tarkennettiin 

ohjausryhmän kokouksessa siten, että keskitytään Someron ja Marttilan haja-asutusalueen 

jätevesiasioihin. Tarkoituksena oli jatkaa Somerolla lokakuun 2011 päättyneen Leader- hankkeen 

Yhteiset jätevedet toimintaa sekä aloittaa Paimionjoen jätevesihanketta Marttilan kunnan alueella. 

Somerolla konkreettisen tavoitteena oli avustaa Länsi-Someron jätevesiosuuskuntaa 

tarjouspyyntöprosessissa ja viemäröintihankkeen eteenpäin viemisessä. Jätevesiosuuskunnan 

viemäröintihanke on Someron kaupungin alueella tärkeä ja sen aloittamisen uskotaan edesauttavan 

muiden alueiden osuuskuntahankkeiden käynnistymistä. Marttilan kunnan alueella tavoitteena oli saada 

tiedotusta Paimionjoen jätevesihankkeen aloituksesta ja avustaa kunnan Ollilan kylän 

viemäröintiprojektissa.    

Hankkeen toteutus 

Hanketta toteutettiin 1.10.2011–29.2.2012 välisenä aikana. Hankkeeseen palkattiin täysipäiväinen 

projektityöntekijä ympäristösuunnittelija (amk) Anna Tuominen, joka vastasi hankkeen toiminnallisesta 

toteutuksesta. Hankkeen aikana järjestettiin kunta- ja kyläkohtaisia yleisötilaisuuksia, jatkettiin 

yhteistoiminnan kehittämistä Someron haja-asutusalueella ja selvitettiin Marttilan kunnan tarpeita 

jätevesien käsittelyssä. Tilaisuuksista tiedotettiin hankkeen internet-sivujen www.marttila.fi → Marttilan 

kunta → Paimionjoen jätevesihanke lisäksi paikallislehdessä ja kiinteistöille jaettavin kutsuin. 

Projektikoordinaattori osallistui alueelliseen yhteistyönkehittämiseen. Paimionjoen jätevesihankkeen 

ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan että hankesuunnitelmassa esitettyjä laajempia 

seminaareja ei järjestetä hankkeen tässä vaiheessa. Tavoitteiden mukaisesti hankkeessa toteutettiin: 

1) Yleisötilaisuudet.  

a.) SOMERO Paimionjoen jätevesihanke järjesti yhdessä Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan 

kanssa tiistaina 22.11 klo 18.30–20.30 Someron kaupungintalon valtuustosalissa 

(Joensuuntie 20) tiedotustilaisuuden osuuskunnan viemärihankkeesta. Mukana 

tilaisuudessa olivat kunnan ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä sekä toimitusjohtaja 

Esa Heikkinen Someron Vesihuolto Oy:stä. Tilaisuuteen osallistui 64 henkilöä. 

http://www.marttila.fi/
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b.) SOMERO Hanke järjesti kyläillan ravintola Punaisessa Lumpeessa keskiviikkona 

30.11.2011 Somerniemen alueen asukkaille. Tilaisuudessa keskusteltiin 

siirtoviemärihankkeen toteutuksesta alueelle. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.  

c.) MARTTILA Hanke järjesti keskiviikkona 7.12.2011 Marttilan kunnan valtuustosalissa 

jätevesi-illan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä. Tilaisuuden asiantuntijoina 

olivat Marttilan kunnan tekninen johtaja Raimo Vähämaa, ympäristönsuojelutarkastaja 

Jonna Hostikka sekä projektipäällikkö Viivi Virta Onninen Oy:stä. Tilaisuuteen osallistui 51 

henkilöä. 

Tilaisuuksien esitykset löytyvät sähköisesti: http://www.marttila.fi/Default.aspx?id=643346 

2) Muut tilaisuudet 

a.) VALTAKUNNALLISET VESIOSUUSKUNTAPÄIVÄT Projektikoordinaattori järjesti Someron ja 

Salon alueen jätevesiosuuskunnille yhteiskuljetuksen Kankaanpäässä 8.10.2011 

järjestetyille Vesihuoltopäiville. Myös Marttilan kunnan viranomaisilla oli mahdollisuus 

osallistua. Yhteiskyydissä mukana oli 10 henkilöä. 

b.) MARTTILA Projektikoordinaattori osallistui Marttilan kunnan järjestämään Ollilan 

viemäröinnin info- ja esittelytilaisuuteen kunnantalon valtuustosalissa 17.11.2011 

 

3) Jätevesiyhteistyö 

a) Projektikoordinaattori osallistui HAMK:n Tammelan jätevesihankkeen tiedotustilaisuuteen 

13.10.2011 Letkun Pirtillä (lisätietoa: 

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/tammelanja

tevesihanke/ajankohtaista) 

b) Projektikoordinaattori osallistui 4.11.2011 Varsinais-Suomen ELY- keskuksen 

hajajätevesikokoukseen Turussa 

c) Projektikoordinaattori oli keskustelemassa ja jakamassa tietoa hankkeesta ja jätevesien 

käsittelystä Martinpäivillä Martintalolla lauantaina 12.11.2011 

d) Projektikoordinaattori esitteli Paimionjoen jätevesihanketta Paimionjoki-yhdistyksen 

syyskokouksessa 14.11.2011 Someron kaupungintalolla 

e) Projektikoordinaattori osallistui HAKEVE (Haja-asutuksen kestävä vesihuolto ja arvio 

toimintaedellytyksistä vuoteen 2030) -hankkeen palaveriin Somerolla 21.11.2011 

f) Projektikoordinaattori osallistui Häntälän kyläsuunnittelutilaisuuteen Häntälän kylätalolla 

21.11.2011 

g) Projektikoordinaattori kävi esittelemässä hanketta Someron Rotaryklubin kokouksessa 

22.11.2011  

h) Projektikoordinaattori osallistui Varsinais-Suomen ELY -keskuksen järjestämille 

Vesihuoltopäiville 13.12.2011 

i) Projektikoordinaattori tapasi 19.1.2012 projektipäällikkö Eija Sägerin (HAMK) Tammelan 

kunnantalolla. Keskusteltiin Tammelan Letkun kylän ja Someron Pajulan kylän 

yhteisviemäröinnin tilanteesta.  

j) Projektikoordinaattori osallistui Varsinais-Suomen ELY -keskuksen hajajätevesikokoukseen 

Turussa 16.2.2012 

http://www.marttila.fi/Default.aspx?id=643346
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/tammelanjatevesihanke/ajankohtaista
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/tammelanjatevesihanke/ajankohtaista
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k) Länsi-Someron jätevesiosuuskunta järjesti osuuskunnan varsinaisen kokouksen perjantaina 

17.2.2011. Projektikoordinaattori osallistui tilaisuuden järjestelyihin sekä toimi kokouksen 

sihteerinä 

l) Projektikoordinaattori osallistui Lounais-Suomen viemäröintialueiden 

laajennusmahdollisuudet ja priorisointi -hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen Säkylässä 

tiistaina28.2.2012 

Näiden lisäksi projektikoordinaattori kokoontui aktiivisesti Someron kaupunginjohtajan kokoon 

kutsuman biotaloustyöryhmän kokouksissa, jossa hänen toimenkuvanaan oli keskittyä jätevesien ja -

lietteiden ravinteiden kierrätykseen sekä osallistui Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan palavereihin. 

Näistä tilaisuuksista ei laadittu erillisiä muistioita.   Projektikoordinaattori on myös ollut yhteydessä 

Lounais-Someron kyläyhdistyksen kanssa ja pyrkinyt tukemaan alueen viemäröintisuunnitelmien alkuun 

käynnistymistä.  

 

Hankkeen tulokset, vaikutukset ja jatkotoimenpiteet 

Hankkeen 1.10.2011–29.2.2012 välisenä toteutusaikana saatiin edistettyä jätevesien käsittelyyn liittyvää 

yhteistoimintaa Somerolla. Uusien jätevesiosuuskuntien syntymisen esteenä on ollut uskon puute Länsi-

Someron jätevesiosuuskunnan viemäröintiprojektin käynnistymiseen. Hankkeen aikana saatiin kuitenkin 

tehtyä laite- ja urakointitarjouspyyntöhakemukset ja allekirjoitettua sopimukset. Myös tärkeää 

tiedotusta saatiin kohdennettua alueelle tiedotustilaisuuksien avulla. Marttilassa keskityttiin 

selvittämään kunnan viemäröintitarpeita ja tiedottamaan hankkeen alkamisesta. Yhteydenottoja on 

tullut sekä Marttilan että Tarvasjoen kuntien alueelta ja jatkoa sekä konkreettisempia toimenpiteitä 

odotellaan keväällä alkavaksi hankkeen jatkorahoituksen varmistuttua.  

Hankkeen projektikoordinaattori on aktiivisesti ollut mukana Varsinais-Suomen alueen 

jätevesitilaisuuksissa ja luonut verkostoa, jossa hanketta on hyvä tulevaisuudessa jatkaa. Hankkeen 

aikana saatiin heräteltyä Somerolla myös mahdollisuutta hyödyntää syntyviä jätevesilietteitä biokaasun 

tuotannossa. Alueelta on löytynyt myös asiasta alustavasti kiinnostunut yrittäjä.  

Hankkeen aikana on saatu vietyä tietoa Paimionjoen vesistön alueen asukkaille. Viiden kuukauden 

hankejakso on toiminut hyvänä pohjana suunnitellulle jatkolle. Tiedotusta olisi voinut olla alueella 

enemmän, mutta hankkeen lyhyen keston ja jatkon rahoituksen epävarmuuden vuoksi nähtiin laajempi 

tiedottaminen tarpeettomana.  Mikäli jatkoa hankkeelle saadaan, on tärkeää aloittaa työ aktiivisesti 

tiedottamalla. 


