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UUTTA, PAIKALLISTA TIETOA JÄTEVEDEN KÄSITTELYSTÄ SAATAVILLA
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn tilanteesta on hyvin vähän koottua tietoa. Esimerkiksi kunnat joutuvat
turvautumaan karkeisiin arvioihin ja yleistyksiin vesihuollon kehittämistä suunnitellessaan. Monet hajaasutuksen vesihuoltohankkeet voivat viivästyä tai jopa jäädä toteuttamatta puutteellisen lähtötiedon
vuoksi. Mm. tätä tilannetta helpottamaan Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI on koonnut nk.
kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortiston, josta käy ilmi 57 länsiuusimaalaisen alueen jäteveden
käsittelyn tilanne. Tilannetieto on koottu vuosien 2009-2012 aikana haja-asutusalueilla tehtyjen, noin 2000
kartoitus- ja neuvontakäynnin pohjalta.
Kiinteistöjen tarpeet jäteveden käsittelyn parantamiselle vaihtelevat huomattavasti alueellisesti.
Esimerkiksi Siuntion Herrdal ja Lohjan Härkäjoen alue saattavat vaikuttaa päällisin puolin hyvin
samankaltaisilta, tavallisilta hajanaisesti asutetuilta asuinalueilta. Näiden alueiden jätevesijärjestelmien
kunnostamistarve vaihtelee kuitenkin huomattavasti (kuva 1) – johtuen todennäköisesti rakennuskannan
iästä ja kuntien määräyksistä rakentamisaikaan. Osittain myös tästä johtuen alueiden vesihuollon näkymät
ovat hieman erilaiset: Härkäjoella suunnitellaan yhteistä viemäröintiä ja Herrdalissa tultaneen tukeutumaan
kiinteistökohtaiseen vedenhankintaan ja jäteveden käsittelyyn.
Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto on juuri julkaistu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen,
LINKKI 2012, loppuraportin liitteenä. Raportissa selostetaan hankkeen toiminta aikavälillä 1.1.201231.3.2013, ja liitteistä löytyy lisäksi mm. tilannekatsaus koko hankealueen jäteveden käsittelyn tilaan.
Hankeen aikana tehtiin kartoitus- ja neuvontakäyntejä yhteensä 924 kiinteistöllä ja edistettiin monin tavoin
jätevesiasiasta tiedottamista hankealueella. Loppuraportti löytyy verkko-osoitteesta:
www.luvy.fi/fi/julkaisut/2010-luku/2013 ja aluekortit erillisinä osoitteesta:
www.hajavesi.fi/fi/neuvonta/kartoitus.
LINKKI-hanke jatkuu myös kuluvana vuonna. Parhaillaan käynnissä ovat kartoitus- ja neuvontakäynnit
Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Kevään ja kesän aikana on tavoitettu reilut 700 kiinteistöä
hankealueella, työ jatkuu pitkälle syksyyn asti. Kartoitus- ja neuvontakäyntien pohjalta aluekortistoa
täydennetään tänä vuonna n. 15 aluekortilla. Aluekorttien toivotaan selkeyttävän vesihuollon järjestämisen
mahdollisuuksia ja tarpeita aikaisempaa paremmin, sekä auttamaan erityisalueiden riskienhallinnassa.
LINKKI-hanke toivoo, että aluekortit olisivat sekä kuntien, asukkaiden että alan muiden toimijoiden
ahkerassa käytössä.
LINKKI-hankkeeseen osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti.
Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien
hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan.
Hankkeen koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Kuva 1. Herrdalin (vas.) ja Härkäjoen (oik.) jätevesijärjestelmien uudistamistarve. Punainen=järjestelmä uudistettava
kokonaan tai suurelta osin 15.3.2016 mennessä, keltainen=järjestelmä vaatii pieniä parannuksia tai toimivuuden
seurantaa, vihreä=järjestelmä nykyisellään kunnossa, ja sininen=vähäisen jätevesimäärän kohde, ei käsittelytarvetta.
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