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Tiivistelmä LINKKI 2018-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 742 kiin-
teistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 967 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja 
neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli 
pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoi-
tettujen kohteiden määrä ylitti 7 500 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin 
tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli yhdeksäs laatuaan. Hanke laati vuoden 
aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, jotka lisättiin aiemmin luotuun alue-
korttikarttaan. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tie-
dottamisen. 
 
Vuonna 2018 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli edelleen vil-
kastumassa vuoden 2017 tapaan. Lainsäädännön muutokset oli sisäistetty ja siir-
tymäajan loppumiseen oli aikaa enää reilu vuosi. Neuvontapuheluita tuli aiempaa 
enemmän ja asukkaiden kysymykset olivat usein hyvin spesifejä ja niistä huomasi 
että asiaa oli jo ajateltu paljonkin. Neuvonta-alueiden ulkopuolisia käyntejä, ns. 
pyyntökäyntejä, kysyttiin myös aiempaa enemmän. Neuvonnassa painotettiin 
yhä edelleen mahdollisia jäteveden paikallisia ympäristövaikutuksia, mm. jaka-
malla aiheesta tehtyä esitettä ja keskustelemalla jäteveden lisäksi myös kaivove-
den laadusta.  
 
Suurena edistyksenä vuoden 2018 kartoituksissa oli sähköisen kenttälomakkeen 
käyttöönotto. Tiedonhallintaa edistettiin hankkeessa yhteistyössä Kehä-hank-
keen kanssa. Uuden tiedonkeruumallin avulla tiedot saatiin tallennettua suoraan 
kentältä tietokantaan ja ne olivat heti nähtäville paikkatieto-ohjelmassa. Vuoden 
2018 hankkeessa kehitettiin kuntien rajapinta-aineisto, jonka kautta kartoitustie-
dot jaetaan kuntiin paikkatietoaineistona. Kohdekohtaiset tiedot ovat valmiiksi 
visualisoituja tärkeimpien parametrien osalta, jolloin laajan aineiston tarkastelu 
on selkeämpää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat Haja-asutus, jätevesi, neuvonta, hajakuormitus, kartoitus 

Toimeksiantaja Länsi-Uudenmaan kunnat, Uudenmaan ELY-keskus 
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1 LINKKI-hankkeen kuvaus

1.1 Tausta ja toiminta-alue

Haja-asutuksen jätevedet ovat vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen haaste Uudellamaalla. Erityisesti läntisel-
lä Uudellamaalla (Kuva 1) alati kasvava haja-asutus asettaa erityistä painetta jätevesiasioiden huolelliselle hoita-
miselle. Alueelle on tyypillistä, että suuri määrä haja-asutusta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten pohjavesialueille 
ja ranta-alueille, joilla asutus on paikoittain erittäinkin tiivistä. Tällaisilla herkillä alueilla jätevesien asianmukai-
nen käsittely on erityisen tärkeää ja myös monella tavalla haasteellista. Alueellamme on myös suora kontakti 
Suomenlahteen, jonka tilan parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen vesiensuojelun saralla. Pinta-alaltaan 
pienehköllä Länsi-Uudellamaalla on vajaat 40 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella. Laskentatavasta 
riippuen voidaan todeta, että alueella sijaitsee jopa 8–10 % koko Suomen haja-asutuskiinteistöistä. 

Kuva 1 . Kartta LUVYn toiminta-alueesta. Vihreä = pohjavesialueet. 

Länsi-Uudellamaalla neuvontatoiminnalle erityisvaatimuksia asettaa vaativien luonnonolosuhteiden (mm. eri-
tyisalueet, saaristo) lisäksi kaksikielisyys sekä jäteveden käsittelyjärjestelmätyyppien laaja kirjo (Kuva 2). Järjes-
telmien kirjo johtunee siitä, että alueemme kunnat ovat vuosikymmenten mittaan asettaneet silloista vesilakia 
tiukempia määräyksiä jäteveden käsittelylle. Tästä syystä moni vanhempikin järjestelmä täyttää vielä nykyisen-
kin lainsäädännön minimivaatimuksen. Tämä seikka asettaa kuitenkin myös haasteen neuvonnalle: asukkaiden 
on usein erittäin hankala hahmottaa ja kertoa, minkälaisesta järjestelmästä on kyse ja toisaalta myös arvioida 
järjestelmän uudistamistarvetta. Länsi-Uudenmaan alueella ei voida siten nojautua pelkkään yleisneuvontaan 
tai yleisluonteiseen tiedotukseen, vaan neuvot täytyy aina räätälöidä kohteen mukaisesti. 

Länsi-Uudenmaan kunnat ovat aktivoituneet haja-asutuksen jätevesiasian tiimoilta jo vuonna 2004, jolloin ns. 
hajajätevesiasetus astui voimaan. Kunnissa on laadittu määräyksiä ja ohjeita jätevesiä koskien sekä järjestetty 
tiedotusta ja koulutusta asiasta. Valtaosa näistä on tehty yhteistyössä alueen kuntien kesken. Alusta alkaen LUVY 
on koordinoinut tätä yhteistoimintaa. Yhteistyössä on toteutettu myös kolme Uudenmaan liiton myöntämällä 
maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua kehityshanketta, joissa toiminnan painopisteenä olivat vesiosuuskun-
tien tukeminen, jätevesisuunnittelun kehittäminen, erityisalueiden jätevesihaasteet sekä kartoitus- ja neuvon-
tatyön kehittäminen. Hankkeita toteutettiin vuosina 2007–2011. 
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Kuva 2 . Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän kiinteistöillä 
(n=504) (Ståhl 2018).

Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVYn toiminta-alueella on toteutettu vuoden 2018 loppuun men-
nessä mm.

• Yli 7 500 kartoitus- ja neuvontakäyntiä kuntien kanssa yhteistyössä valittujen alueiden kiinteistöillä, joi-
den pohjalta on laadittu päivitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn sekä 
hiottu toimiva ja tehokas kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli. 

• Kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn minimi-
suositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla on strategia yhteistyön suuntavii-
voista vuoteen 2021 asti. Strategian tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksentekoa, 
ohjeistusta ja valvontaa haja-asutuksen jätevesiä koskien. 

• Yleisneuvontakampanjoita, mm. osallistumalla kyläiltoihin ja paikallisiin tempauksiin tarjoamalla puhe-
linneuvontaa ja konsultointia sekä jätevesitiedotusta lehdistön kautta ja suoraan asukkaille jaettujen tie-
dotteiden muodossa. 

• Tarjottu kertausneuvontaa pilotti-luontoisesti kiinteistöille, joille on tehty aiempina vuosina kartoitus- ja 
neuvontakäynti. 

• Alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, osoitteessa www.hajavesi.fi, ruotsiksi www.glesbygdens-
vatten.fi. 

• Keskitetyn viemäröinnin edistämistä opastamalla orastavia vesihuolto-osuuskuntahankkeita eteenpäin, 
sekä välittämällä tietoa vesihuolto-osuuskuntien ja kuntien vesihuollosta vastaavien kesken.

• Jätevesisuunnittelun kehittämistä ja parannettu ammattimaisen suunnittelun kysyntää. 

Tehdyn laajamittaisen työn tuloksena alueen asukkaat ja kesäasukkaat ovat suhteellisen hyvin tietoisia jäteve-
den käsittelylle asetetuista vaatimuksista. Valtaosa asukkaista on hyvinkin valveutuneita jätevesiasioissa ja halu-
avat järjestää jätevetensä asianmukaisesti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden on hankala tarkas-
tella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johtopäätös tarvittavista toimista – seikka, joka on johtanut sekä 
ylilyönteihin että erityisesti uudistustoimien hitauteen. Edellisvuosina jätevesijärjestelmien uudistaminen on ol-
lut pysähtyneisyyden tilassa lainsäädännön muutosten takia. Siirtymäajan lopun lähestyessä varsinkin herkkien 
alueiden kiinteistönomistajat ovat heränneet jätevesijärjestelmien uudistamisten tarpeellisuuteen. Neuvontaa 
ja tiedottamisista lainsäädännön vaatimuksista sekä rohkaisua ryhtyä toimenpiteisiin tarvitaan jatkossakin.

Tontilla tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit ovat siis tulleet tarpeeseen. Näitä käyntejä saatiin vuosien 2009–
2018 aikana tehtyä yli 7 500. Kuitenkin vielä reilu 70 % Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueiden asutuksesta on 
vailla tarjottua neuvontakäyntiä.
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1.2 Tavoitteet

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyössä toteutettavien hankkeiden tarkoituksena on turvata puolueettoman, 
laadukkaan ja kansantajuisen sekä kaksikielisen jätevesitietouden saatavuus. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä 
vähentää olennaisesti haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja vähennetään 
tehokkaimmin jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Kartoitus- ja neuvonta-
käynnit sekä LINKKI-hanke tukevat vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian 2014–
2021 toteuttamista.

Kartoitus- ja neuvontakäyntien tavoitteena on lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asianmukaiseen jäteve-
sien käsittelyyn ja kannustaa kiinteistönomistajia tarvittaessa uusimaan järjestelmänsä vesiensuojelun kannalta 
edistyksellisellä tavalla. Keskeistä asiassa on, että asukkaat saavat selkeän käsityksen siitä, kuuluvatko he puh-
distusvaatimuksen piiriin vai eivät ja koskeeko heitä jokin kunnan asettama tiukempi käsittelyvaatimus. Tärkeää 
on selvittää myös se, täyttääkö kohteen jätevesijärjestelmä nykyisen vaatimustason. Jos järjestelmä ei täytä 
nykyisiä vaatimuksia, niin asukkaille annetaan selkeät ohjeet siitä, millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. 
Kartoitus- ja neuvontakäyntien avulla tuotetaan tietoa alueen yleistilanteesta myös muiden alan toimijoiden, 
kuten kuntien ja suunnittelijoiden käyttöön. Kartoitus- ja neuvontakäynnit tukevat kuntien yhteistyön tavoitteita 
erinomaisesti.

LINKKI 2018 -hankkeen tavoitteena oli tarjota 1 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä toimintamallin mukaisesti 
(työohjelma 7.6.2018). Toteumaksi arvioitiin 700. Lisäksi tarkoituksena oli järjestää tehokasta tiedotusta sekä 
yleisneuvontaa kysynnästä riippuen. Kysyntä arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa (28.11.2017) seu-
raavan laiseksi: 20–60 neuvontapyyntöpuhelua, korkeintaan 10 yleisneuvontatilaisuutta, 2-5 neuvontapistettä. 
Verkkosivujen kävijämääräksi arvioitiin 800/kk. Lisäksi arvioitiin tarpeelliseksi varautua osallistumaan 2–5 muun 
tahon järjestämään tilaisuuteen neuvontapisteellä.

1.3 Organisointi

Hankkeen organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä hankkeen toteuttava järjestö, LUVY, henkilös-
töineen (kohta 2.1.1). LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka jäsenistöön kuuluvat alueen kunnat, 
alueen teollisuutta sekä pienempiä vesien käytöstä kiinnostuneita yhteisöjä (toiminta-alue kuva 1). Yhdistys on 
vuosikymmenten ajan tutkinut ja seurannut toiminta-alueensa vesistöjen tilaa ja osallistunut aktiivisesti ympä-
ristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toimintatarkkailuun. LUVY on mukana suuremmissa ja pienemmissä 
hankkeissa, se hallinnoi mm. Hiidenveden kunnostushanketta. LUVY on yhteistyökumppaneidensa kanssa, Suo-
men Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n (jatkossa SVYL) edustajana organisoinut ympäristöministeriön rahoit-
tamaa neuvonnan pilotointihanketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa, sekä kolmea muuta Jässi-hanketta 
vuosina 2012–2018.

Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen, mutta myöskin toteutukseen ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn muo-
dossa, valitsemalla neuvonnan kohdealueet sekä hankkimalla kohderyhmän yhteystiedot. Useat kuntien viran-
haltijat sekä ELY-keskuksen valvoja antavat myös ammatillista tukea hankkeen toteutukseen. Kunnat muodos-
tavat aktiivisella osallistumisellaan erittäin tärkeän pohjan hankkeen toiminnan onnistumiselle. Ohjausryhmä 
koostuu hankkeen rahoittajista (jokaisesta kunnasta ja ELY-keskuksen edustaja) ja LUVYn hanketyöntekijöistä. 
Ohjausryhmän rinnalla hankkeessa toimii työryhmä, joka koostuu laajemmasta otannasta kuntien virkamiehiä, 
pääasiassa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, vesihuollon sekä ympäristöterveyden sektoreilta. Työryh-
män kokouksia järjestetään alan ajankohtaisten teemojen ympärillä – hankehallintoa tehdään ennen kaikkea 
ohjausryhmässä.

Hankkeen yhteistyötahoja olivat kuntien lisäksi SVYL:n jäsenyhdistysten hajajätevesiasiantuntijat, erityises-
ti neuvontahankkeet Uudellamaalla, sekä Jässi-hankkeet Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhteistyötä tehtiin 
myös muiden paikallisten hankkeiden ja jätevesisuunnittelijoiden sekä muiden toimijoiden kanssa lähinnä tie-
donjaon muodossa. Vuoden 2018 tiedonhallinnan kehittämistyö tehtiin yhteistyössä KEHÄ-hankkeen kanssa 
(Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa).
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1.3.1 Laatutyö

Neuvonnan laatu hankkeessa perustuu LUVYn vankkaan asiantuntemukseen jätevesiasioissa sekä pitkään koke-
mukseen jätevesineuvonnan toteuttamisessa. Neuvonnassa käytetään SVYL:n tuottamaa neuvontamateriaalia 
sekä LUVYn, SVYL:n ja ympäristöhallinnon laatimaa neuvonnan tukiaineistoa. Kunta- ja aluekohtainen neuvonta-
materiaali tuotetaan yhdessä ko. kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan kanssa ja jos mahdollista, käytetään 
kyseisen kunnan olemassa olevaa materiaalia. Toimintamallin ytimessä onkin kiinteä yhteistyö alueen kuntien 
viranomaisten kanssa, mikä osaltaan takaa myös annettujen neuvojen asianmukaisuuden.

LUVYssä työskentelee vastaava neuvoja, joka vastaa neuvojien koulutuksesta ja perehdytyksestä sekä neuvon-
tatyön koordinoinnista/työnjohdosta ja yhteistyöstä kuntaviranomaisiin. Neuvontaa toteuttamaan yhdistykseen 
palkataan määräaikaisia työntekijöitä. Neuvojina toimivat ympäristöalan osaajat tai opiskelijat (kohta 2.1.1), 
joiden koulutukseen on kuulunut riittävä määrä jätevesiopintoja. Työntekijät perehdytetään työhönsä vakiintu-
neen ohjelman mukaisesti (2–3 päiväinen luentokokonaisuus, sekä 3–10 kiinteistökäyntiä maastossa kokeneen 
neuvojan kanssa). Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua SYKEn neuvojakoulutukseen.

Neuvojien toiminta kentällä perustuu toimintamalliin eli yhteisiin pelisääntöihin. Neuvojan tukena, puhelinsoi-
ton päässä, oli vanhempi neuvoja sekä LUVYn ja muiden neuvontaa tekevien tukiverkosto. Neuvojat monitoroi-
daan työn alkuvaiheessa ja monitoroinnista tehdään yhdessä muistiot. Monitorointi palvelee sekä neuvojaa ja 
hänen kehittymistään työssä että toimintamallia. Sekä neuvoja että toimintamallin toimivuus saavat monito-
roinnista suoraa palautetta kentältä.

Neuvonnasta kerätään aktiivisesti palautetta asukkailta, neuvojilta sekä yhteistyökumppaneilta. Laatutyöhön 
liittyvät myös yhteistyöhankkeiden (Jässi-hankkeet) neuvojapalavereihin osallistuminen. Saadun palautteen 
sekä käytyjen keskustelujen avulla toimintamallia kehitetään eteenpäin.

1.3.2 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii LUVYn toiminnanjohtaja, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuoje-
lun asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan sekä toimii ohjausryhmän 
puheenjohtajana. Hankkeella on projektipäällikkö/hankekoordinaattori, yhdistyksen haja-asutuksen jätevesien 
asiantuntija, joka toimii myös neuvonnasta vastaavana. Projektipäällikön/hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu

• Neuvonnan koordinointi ja työnjohto
• Kuntayhteyksien ylläpito ja tiedonvaihto
• Neuvontamateriaalin kokoaminen, tuottaminen ja päivitys
• Neuvojien rekrytointi, koulutus ja perehdytys, sekä monitorointi
• Tiedotus ja mediaesiintyminen, tilaisuuksien järjestäminen ja koordinointi
• Hankkeen suunnittelu ja raportointi

Hankkeen vanhempi jätevesineuvoja vastaa osaltaan kenttätöiden suunnittelusta ja raportoinnista, kartoitus- ja 
neuvontakäyntien toteutuksesta sekä projektipäällikön/hankekoordinaattorin sijaistamisesta. Hankkeessa kar-
toitus- ja neuvontakäyntejä toteuttavat pääasiassa kenttäkaudelle palkatut jätevesineuvojat. Jätevesineuvojat 
ovat ympäristöalalta valmistuneita tai opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Hankkeen toteuttamiseen 
osallistuu pienimuotoisesti myös muuta LUVYn henkilökuntaa hankesuunnitelman mukaisesti.

1.4 Toimintatavat

1.4.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit

Kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutus tapahtui aiemmilta vuosilta tutulla toimintamallilla, jossa neuvontaa 
kohdennetaan erityisalueille. Neuvonta-alueet valitaan yhdessä kuntien kanssa painottaen alueen herkkyyttä 
suhteessa jätevesiin. Neuvontaa tarjotaan ns. nuohoojatekniikalla, jolla on viime vuosina tavoitettu n. 70 % 
kohdealueiden kiinteistöistä. Kartoitus- ja neuvontakäyntiin kuuluu nykyisen jäteveden käsittelyn tilan kartoitus 
sekä räätälöityjen neuvojen antaminen suullisesti ja kirjallisesti. Toimintamallin ytimessä on myös monitasoinen 
tilanneraportointi.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 294/2019

9

Kartoitus- ja neuvontakäynnin toimintamalliin kuuluu pitkälti yhdenmukaistettu tausta-aineisto (mm. lomak-
keet, liitteenä 1), neuvontamateriaali (kohta 2.2) ja raportointi. Käynnillä asukkaalle annetaan kirjallinen arvio 
uudistamistarpeesta sekä tapauskohtaisesti räätälöity neuvontapaketti. Uudistamistarve annetaan neliportai-
sella asteikolla, joka perustuu arviointikriteereihin, jotka on julkaistu aiemman hankkeen loppuraportissa (Peu-
raniemi 2012). Uudistamistarvearvion selitykset ja toivottu eteneminen löytyvät alla olevasta taulukosta, joka 
on päivitetty lainsäädäntömuutosten edellyttämällä tavalla. 

Taulukko 1 . Uudistamistarpeen asteikot ja niiltä odotetut toimenpiteet neuvonnan jälkeen. Perustuu arviointikriteereihin 
(Peuraniemi 2012). 

Uudistamistarvetta 
havainnollistava 
merkki 

Uudistamistarpeen 
arvio ennen 2017 

Uudistamistarpeen 
arvio 2017 

Toivottu eteneminen 

 Akuutti 
uudistamistarve:  
Järjestelmä 
uudistettava 
15.3.2018 
mennessä tai 
erillisen aikataulun 
mukaisesti 

Jätevesijärjestelmä ei 
nykyisellään täytä 
puhdistusvaatimuksia: 
Järjestelmä 
uudistettava 
31.10.2019 mennessä 
(herkät alueet) tai 
erillisen aikataulun 
mukaisesti 

Suunnitelma 
jätevesijärjestelmän 
uudistamisesta 
(ammattilaissuunnittelija)
, toimenpideluvan haku 
kunnasta, uudistaminen 
aikataulussa, selvityksen 
teko nykyisestä 
järjestelmästä, nykyisen 
järjestelmän käyttö- ja 
huolto-ohjeet sekä 
toimenpiteet 

 Pieni 
kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää 
kunnostettava tai 
tehostettava 

Pieni 
kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää 
kunnostettava tai 
tehostettava 

Selvityksen teko ja 
päivitys, huoltotoimet, 
pienet korjaukset kuten 
tuuletusputket, t-haarat, 
tiivistykset jne… 

Seuranta:  
Järjestelmän 
toimivuutta 
seurattava 

Seuranta:  
Järjestelmän 
toimivuutta 
seurattava 

Selvityksen teko ja 
päivitys, huoltotoimet, 
toimintakunnon 
tehostettu tarkkailu 

 Järjestelmä 
kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

Järjestelmä 
kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

Asianmukainen käyttö ja 
huolto, käyttö- ja huolto-
ohjeen sekä selvityksen 
teko, jos näitä ei ole 

 Vähäinen 
jätevesimäärä:  
Ei 
puhdistusvaatimusta 

Vähäinen 
jätevesimäärä:  
Ei 
puhdistusvaatimusta 

Selvityksen tekeminen; ei 
järeitä 
laitteita/mahdollisesti 
hallitun maahan 
johtamisen huollot; jos 
varustelu kasvaa 
järjestelmä päivitetään 
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1.4.2 Neuvontapyynnöt

Kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli mahdollistaa myös rajallisen määrän yksittäisiä, kohdealueiden 
ulkopuolisia kiinteistökäyntejä. Näitä neuvontapyyntöjä on tullut viime vuosina vaihtelevasti 10–50 välillä. Pyyn-
tökäyntien kysyntä oli vähäistä vuosina 2016 ja 2017, jolloin niitä tehtiin n. 10 kpl. Vuonna 2018 pyyntökäyntien 
kysyntä oli hieman suurempaa, ja niitä tehtiin 22 kpl, joista 17 oli neuvonta-alueiden ulkopuolelta. Lähentyvä 
siirtymäajan loppuminen kasvatti todennäköisesti pyyntökäyntien lukumäärää. Pyynnöt tulevat pääosin puhe-
limitse, jolloin asiakas on kuullut tehtävästä työstä joko tiedotusvälineiden kautta tai esimerkiksi kuntaviran-
omaisen välityksellä. Neuvontakäyntejä ei siis varsinaisesti markkinoida varsinaisten kohdealueiden ulkopuolel-
la. Näillä kiinteistöillä neuvontakäynti toteutetaan muutoin samalla tavalla kuin varsinaisilla neuvonta-alueilla, 
käyttäen samoja materiaaleja ja keräten samat tiedot.

1.4.3 Neuvontapisteet

Neuvontapiste järjestetään paikallisiin tapahtumiin, kuten toreille tai kylätapahtumien oheen. Neuvontapisteen 
tarkoitus on tuoda neuvonta sinne, missä asukkaat muutenkin liikkuvat asioillaan. Neuvontapisteellä asiakkaan 
on mahdollista saada henkilökohtaista neuvontaa ja esittää havainnollistavaa materiaalia, kuten piirroksia ton-
tista. Neuvontapisteelle voi tulla aikaa varaamatta. Hanke järjestää neuvontapisteitä lähinnä pyynnöstä ja ai-
kataulujen salliessa. Neuvontapisteestä tiedottamisesta vastaa tilaisuuden järjestäjä, joka myös varaa paikalle 
tarvittavat välineet (kuten pöydän). Hanke tuo mukanaan neuvontamateriaalia sekä muuta tarpeellista (Kuva 3). 
Neuvontapisteellä on yleensä paikalla 1–2 neuvojaa ja siellä voi varata ajan neuvontakäynnille. 

Kuva 3 . Neuvontapisteen materiaalia. 
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1.4.4 Tiedotus

Hanke tiedottaa aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista sekä neuvontatyön etenemisestä. Asiapitoiset tiedot-
teet lähetetään LUVYn toimintaperiaatteiden mukaisesti sähköisesti, sekä valtakunnan- että paikallismedialle 
(Liite 3). Tiedotteet on saatavilla myös hankkeen ja LUVYn verkkosivuilla. Tiedote jaetaan myös sidosryhmille. 
Tiedotuksessa hyödynnetään myös Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Facebook- ja Twitter-tilejä.

1.4.5 Raportointi

Hanke tuottaa väli- ja loppuraporttien lisäksi kartoitus- ja neuvontakäyntien tuloksista tilannekatsauksen sekä 
kartan neuvonta-alue kohtaisista tiedoista. Tilannekatsaus on kooste kaikista ko. vuonna tehtyjen käyntien jäte-
vesikohteista, eli eräänlainen kuvaus nykytilasta (Liite 7). Neuvonta-alue kartassa on lyhyt katsaus kunkin alueen 
jäteveden käsittelyn tilasta ja se sisältää myös tiedot tehdystä neuvontatyöstä. Kartta korvaa aiemmin tehdyt 
aluekortit, jotka löytyvät hankkeen verkkosivuilta. Tilannekatsaus laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Tilan-
nekatsaus ja neuvonta-aluekartta ovat julkisia, ja ne on tarkoitettu kaikkien alalla toimivien käyttöön – ne ovat 
siis työkaluja sekä asukkaille, kunnille että alan muille toimijoille. Raportit tulevat saataville hankkeen verkkosi-
vuille, josta löytyy myös neuvonta-aluekartta.

2 Toiminta ja tulokset

2.4.1 Organisointi, suunnittelu ja seuranta

Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman sekä tarkennettujen työohjelmien pohjalta. Ohjausryhmä varmisti 
työskentelyn suuntaviivat sekä seurasi hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa: 7.6.2018, 
11.10.2018, 28.2.2019 ja 13.6.2019 joista ensimmäinen LINKKI 2017 -hankkeen ohjausryhmän ohessa ja vii-
meinen LINKKI 2019 -hankkeen ohjausryhmän ohessa. Kokoukset liittyivät pääasiassa maksatuskausiin ja niissä 
käytiin läpi ja hyväksyttiin hankkeen ajankohtaiset väliraportit ja kuulumiset. Hankkeen ohjausryhmän ohella 
työskentelyä jatkoi myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä, jota täydennettiin ja päivitettiin kuntako-
kousten ohessa kuntien uusilla työntekijöillä. Työryhmää tiedotettiin ajankohtaisista aiheista sähköpostitse ja 
se kutsuttiin koolle kolme kertaa 15.11.2018, 5.4.2019 ja 13.6.2019. Ensimmäisessä keskusteltiin paikkatiedosta 
ja kartoitustiedon jakamisesta kuntiin rajapinnan kautta ja toisessa lykkäyksestä ja siihen valmistelluista lomak-
keista. Viimeisessä työryhmän kokouksessa valmisteltiin juttua Vesitalous-lehteen, keskusteltiin jätevesinäyt-
teenotosta ja vähäisistä jätevesistä. Kaikissa kunnissa järjestettiin kuntakohtaiset suunnittelukokoukset, eli nk. 
kuntakokoukset, joiden tarkoituksena oli koota kunkin hanke kunnan eri sektorit saman pöydän ääreen valitse-
maan neuvonta-alueita, päivittämään jätevesitietoutta sekä pohtimaan kunnan käytäntöjä jätevesien suhteen. 

Hankkeen toimintaa suunnattiin ja seurattiin ohjausryhmässä, joka koostui osallistujakuntien, toteuttajan ja ra-
hoittajien edustajista: 

• Hanko / ympäristönsuojelupäällikkö Ville Wahteristo
• Inkoo / ympäristöpäällikkö Patrik Skult (jatkajanaan Elina Röman vuonna 2019)
• Karkkila / ympäristönsuojelusihteeri Pirjo Siik
• Kirkkonummi / ympäristöpäällikkö Sari Soini (sijaisenaan vs. ympäristötarkastaja Janne Rainio/ ympäris-

tötarkastaja Elina Salo-Miilumäki)
• Lohja / johtava ympäristötarkastaja Auli Kokkonen (sijaisenaan ympäristötarkastaja Eija Kanninen)
• Raasepori / ympäristöpäällikkö Maria Eriksson (sijaisenaan ympäristötarkastaja Jouni Stordell)
• Siuntio / ympäristötarkastaja Anu Hynninen
• Vihti / ympäristötarkastaja Tanja Mikkola (sijaisenaan ympäristötarkastaja Sanna Hilska)
• Uudenmaan ELY-keskus / insinööri Ilkka Juva 
• Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / toiminnanjohtaja Jaana Pönni
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2.4.2 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. Hankkeessa on 1.5.2018–31.8.2018 
työskennellyt noin 67 % työajalla projektipäällikkö (asiantuntija Minttu Peuraniemi) sekä seuraavat jätevesineu-
vojat:

• vanhempi neuvoja Virve Ståhl 1.7.-31.8.2018, hankekoordinaattorina 1.9.2018 lähtien
• jätevesineuvoja Hanna Keinänen 1.6.- 31.10.2018 ja 12.12.2018 – 31.5.2019
• jätevesineuvoja Tiina Asp 1.6.2018 - 31.5.2019, n. 20 % työajalla
• jätevesineuvoja Henrika Lundberg 30.5.–31.8.2018 (heinäkuu poissa)
• jätevesineuvoja Janni Heikkinen 1.6.-31.8.2018
• jätevesineuvoja Sanna Vesa 1.7.-16.10.2018
• jätevesineuvoja Kirsi Mansilla 15.4 – 31.5.2019 

Hankkeen paikkatietoa ja tiedonhallintaa kehitti projektipäällikön/hankekoordinaattorin kanssa LUVYn paikka-
tietosuunnittelija Sini Pöytäniemi. Hankkeen toteuttamiseen on pienimuotoisesti osallistunut myös muuta LU-
VYn henkilökuntaa hankesuunnitelman mukaisesti. 

Neuvojatiimi koostui ympäristöalan osaajista, vastavalmistuneista sekä opintojensa loppuvaiheessa olevista 
henkilöistä ympäristösuunnittelun (AMK), maantieteen, geologian ja biologian alalta. Vanhemmalla neuvojalla 
oli usean vuoden kokemusta jätevesineuvontatyöstä, kolmella neuvojalla oli aiempaa kokemusta jätevesineu-
vontatyöstä ja kolme neuvojista olivat ensi kertaa mukana jätevesineuvonnassa. Yhteensä hankkeella oli käy-
tössään n. 34 htkk:n työntekijäresurssi, josta noin puolet kohdistui pelkästään kartoitus- ja neuvontakäyntien 
toteuttamiseen. Loput ajasta käytettiin käyntien suunnitteluun sekä valmisteluun, kuntakontaktien ylläpitoon, 
tiedotukseen, raportointiin sekä hankkeen tilaisuuksien valmisteluun ja kehittämistyöhön.

2.1 Laatutyö ja neuvontamateriaali

Uudet neuvojat saivat perehdytyskoulutuksen 14.–16.5. Monitorointi toteutettiin niin, että vanhempi neuvoja 
monitoroi muita neuvojia. Monitorointipäivät olivat 4.7., 19.7., 23.7., 24.7., ja 10.8.2018. Palautekysely asukkail-
le toteutettiin loka-marraskuussa 2018 (kohta 2.2.2). 

Neuvontapakettiin kuului vuonna 2018 seuraavat dokumentit:

• Kaikille jaettava materiaali
• Jätevesiopas (SVYL) tai Kesämökin jätevesiopas (Jässi-jätevesihanke)
• Hanke-esite (LUVY)
• Selvityslomake (SVYL), tarvittaessa
• Nykyisen järjestelmän yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet (SVYL), tarvittaessa
• Toimenpidepäiväkirjamalli (LUVY)
• Jäteveden ympäristöhaitat-esite (LUVY)

Uudistamistarpeessa oleville jaettava materiaali

• Kuntakohtainen etenemisohje uudistajalle yhteystietoineen (LINKKI-hanke)
• Lista kunnan alueella toimivista suunnittelijoista (SVYL)
• Lista asetuksen vaatimuksista suunnitelmalle ja/tai ohje siitä miten valmistautua suunnitteluun (LUVY), 

tarvittaessa
• Mallisuunnitelma (LUVY), ainakin selailtavaksi

Tarvittaessa jaettiin tai esiteltiin

• Ulkohuussin kunnostusohje (SVYL)
• Kuivakäymäläesite (Huussi ry)
• Karttoja esimerkiksi pohjavesialueen rajauksista (Kunnat/LUVY)
• Vesiosuuskuntaopas (LUVY)
• Hyvä kaivo-esite (Ympäristöhallinto)
• Esite ehdotetuista lainsäädännön muutoksista (SYKE)
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Selailukappaleina maastossa oli mukana tarvittaessa

• Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja/tai muut kunnan antamat ohjeet
• Vesihuollon kehittämissuunnitelma
• Selvitys eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista (SVYL)

2.1.1 Annetut neuvot

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä keskityttiin selvittämään järjestelmän uudistamistarpeen laatu sekä ohjaamaan 
asiakkaat tarvittavan ammattilaisen puoleen. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve käy ilmi tilannekatsauksesta 
(liite7) sekä kiinteistökäyntien yhteenvedosta (liite 2). Erityisesti uudistamistarpeessa olevilla kohteilla käytiin 
läpi mahdolliset kohteeseen sopivat jätevesijärjestelmätyypit sekä muut parannustoimet. Tämän kaltaisista 
neuvoista pyrittiin pitämään kirjaa SYKEn toimittaman ohjeen mukaisesti. Perusperiaate neuvonnassa on, että 
asiakkaalle esitellään systemaattisesti, mutta lyhyesti, kaikki eri järjestelmätyypit. Syvällisemmin tutustutaan 
niihin, jotka kiinteistöllä pintapuolisen tarkastelun pohjalta olisivat mahdollisia sekä niihin, joita kohtaan asukas 
osoittaa erityistä kiinnostusta. Neuvojan esittelemiin järjestelmätyyppeihin vaikuttaa siis sekä lähtötilanne että 
asukkaan kiinnostuksen kohteet. Näiden kirjaaminen vaihtelee kohteen mukaan. 

2.1.2 Palaute asukkailta

Neuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin asukkaille lähetetyllä palautekyselyllä. Palautekysely toteutettiin loppu-
vuodesta 2018, jolloin käynnistä oli kulunut 1–5 kuukautta. Palautekyselyn kohdealueiksi valittiin neuvonta-
alueita vuodelta 2018 niin, että ne kattoivat yhden alueen kultakin hankkeessa toimineelta neuvojalta. Palau-
tekyselyn vastausprosentti (40 %) oli korkein mitä neuvontahankkeiden palautekyselyissä on saatu. Asukkailta 
saatu palaute vastasi tuloksiltaan edellisinä vuosina tehtyjä palautekyselyitä. Yleisesti asukkailta saatu palaute 
neuvonnasta oli positiivista. Kartoitus- ja neuvontakäynnit olivat sujuneet hyvin ja neuvojia pidettiin asiantun-
tevina ja ystävällisinä. Käynnin parhaina puolina pidettiin useimmiten ajankohtaisen tiedon saaminen ja oman 
järjestelmän säännönmukaisuuden varmistuminen. Kooste palautekyselystä on liitteenä 4. 

Palautekyselyssä selvitettiin kuinka hyvin asukkaat olivat sisäistäneet käynnillä saadun arvion jätevesijärjestel-
mänsä uudistamistarpeesta sekä aktivoitumista mahdollisiin korjaus- ja muutostöihin. Tulosten perusteella eri-
tyisesti akuutissa uudistamistarpeessa olevissa kohteissa omistajien arviot vaihtelivat laajasti. Myös kunnostus-/
seuranta-arvion saaneiden vastauksissa oli pientä hajontaa. Kunnossa olevien ja vähäisten jätevesimäärien arvi-
on saaneiden käsitykset saamastaan arviosta vastasivat melko lailla oikeita. Aikataulujen osalta kyselyn tulosten 
perusteella voidaan sanoa, että melko harvalla on suunnitelmia ryhtyä toimenpiteisiin jätevesijärjestelmän tai 
muiden rakennus- ja korjaustöiden osalta lähivuosina. Vastausten perusteella muutos- ja korjaustöiden toteut-
tamiseen liittyy kuitenkin paljon epäselvyyksiä, ja suunnitelmallisuudessa on puutteita sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä. Palautekyselyn johtopäätökset lyhyesti:

• Asiakkaat ovat tyytyväisiä toteutettuun neuvontaan, mutta eivät ole suurissa määrin ryhtyneet uudista-
maan jätevesijärjestelmiään.

• Neuvonnassa tulee edelleen jakaa oikeaa informaatiota jätevesien asianmukaisesta käsittelystä, kohden-
taa neuvontaa erityisesti uudistamistarpeessa oleville kohteille sekä korostaa edelleen ympäristövaiku-
tuksia. 

• Rakennusvalvontaviranomaisen tulee varmistaa, että jätevesijärjestelmän kunnostamistarve tarkistetaan 
lupavaiheessa.

• Palautekyselyn toteuttamistapaa tulee kehittää, mm. sähköisellä palautelomakkeella, jota varten olisi 
hyvä kysyä asukkaiden sähköpostiosoitteita käynnin yhteydessä.

2.2 Kiinteistökohtaista neuvontaa 742 kiinteistöllä ja 830 kohteella

Kiinteistökohtainen neuvonta, johon kuuluu kartoitus- ja neuvontakäynnit valituilla alueilla sekä pyyntökäyn-
nit, tavoitti yhteensä 742 kiinteistöä ja 830 jätevesikohdetta. Näin ollen Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen neu-
vontahankkeissa vuosina 2009–2018 toteutettujen kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä oli yli 7 500 käyntiä. 
Pyyntökäyntien määrä oli yhteensä 17 kpl. Ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta oli suhteessa 25/75. Kohteista 
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puhdistusvaatimusten piirissä (vähäistä suuremmat jätevesimäärät) oli noin 61 %. Akuutissa uudistamistarpees-
sa oli lähes yhtä suuri osuus vähäistä suurempien jätevesien järjestelmistä kuin aiempina vuosina, siis noin 39 %. 
Lähtötilanne vaihteli alueelta toiselle riippuen jätevesijärjestelmistä sekä asutuksen iästä. Tilannekatsaukseen 
(liite 7) on koottu jäteveden käsittelyn tilanne kaikilla kiinteistökohtaisen neuvonnan kohteilla.

Kuva 4 . Kartoitettavien kohteiden jätevesien käsittely käydään läpi yhdessä asukkaan kanssa.

2.2.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 18 alueella 

Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteutettiin yhteensä 18 alueella, joista viidellä neuvontaa jatkettiin edellisiltä 
vuosilta. Näillä alueilla kartoitettiin 742 kiinteistöä. Näin ollen vuosina 2009–2018 toteutetut kartoitus- ja neu-
vontakäynnit kattavat nykyisellään 174 aluetta (Kuva 5). Neuvontakäyntien toteuma oli keskimäärin 73,6 %, to-
teuman aluekohtainen vaihteluväli oli 46–91 %. Vuonna 2018 toteumat olivat samaa tasoa kuin vuosina 2016 ja 
2017 ollen hieman alhaisempia kuin näitä aikaisemmin. Aluekohtainen toteuma käy ilmi taulukosta 2. Jäteveden 
käsittelyn tilanne näillä alueilla selviää hankkeen verkkosivuilta löytyvästä neuvonta-aluekartasta. 

Kuva 5 . Läpikäydyt neuvonta-alueet. Vihreä = vuodet 2009–2017, liila = 2018 uudet neuvonta-alueet. 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 294/2019

15

Taulukko 2 . Neuvonnan toteutuminen kunnittain/alueittain kiinteistöinä LINKKI-2018-hankkeessa sekä muut kartoitus- ja 
neuvontakäynnit, joista ei muodostu LINKKI-hankkeelle kuluja. 

 

 

Kunta Alue Kuvaus Kiinteistö 
määrä 

Käyntiä 
toteutunut 

Toteuma 
% 

Hanko, toteutetaan 
erillinen raportti kaikista 
kunnan käynneistä 

 LINKKI-2018    

Inkoo Nötö LINKKI-2018 65 53 82 
 Ström LINKKI-2018 29 26 90 
Karkkila Ikainen LINKKI-2018 13 11 85 
 Onkimaanjärvi* LINKKI-2018 69 56 81 
Kirkkonummi Juusjärvi* LINKKI-2018 17 10 59 
 Långvik* LINKKI-2018 203 119 59 
Lohja Lihava LINKKI-2018 26 18 69 
 Nummijärvi LINKKI-2018 118 106 90 
Raasepori Ansku* LINKKI-2018 22 20 91 
 Rågö LINKKI-2018 107 78 73 
 Tenhola LINKKI-2018 9 5 56 
Siuntio Karhujärvi* LINKKI-2018 43 29 67 
 Kolaholmen LINKKI-2018 9 5 56 
 Lillträsk/Storträsk  LINKKI-2018 17 14 82 
 Palojoki LINKKI-2018 24 11 46 
 Timala LINKKI-2018 12 8 67 
Vihti Palojärvi  LINKKI-2018 127 80 63 
 Vihtijärvi Hiidenveden 

kunnostushanke 
98 76 79 

Pyyntökäynnit    17  
Yhteensä   1008 742  

* Jatkoa edellisvuoden työlle. 

2.2.2 Kertausneuvonta puhelimitse Vihdissä

Aiemmissa neuvontahankkeissa pilotoitua kertausneuvontaa toteutettiin Vihdin Tervalammella pienellä poh-
javesialueella. Alueella on Tervalammen vesiosuuskunta, jonka toimialueena on Tervalammen pohjavesialue. 
Kertausneuvonta toteutettiin puhelimitse kiinteistöille, jotka sijaitsivat pohjavesialueella, mutta eivät olleet liit-
tyneet vesiosuuskuntaan ja joille oli aiemmin vuonna 2010 tehty kartoitus- ja neuvontakäynti. Tällaisia kiinteis-
töjä oli alueella kymmenen, joista yhdeksällä kertausneuvonta toteutui. 

Kertausneuvonta toteutettiin marraskuussa 2018. Asukkaille lähettiin etukäteen kirje, jossa kerrottiin asiasta ja 
ehdotettiin puhelinaikaa. Neuvoja soitti sovittuun aikaan ja aikaa oli myös mahdollista siirtää asukkaan toiveiden 
mukaan. Puhelun jälkeen asukkaille lähetettiin päivitetty neuvontapaketti, jossa oli tietoa nykyisistä jäteveden 
käsittelyn vaatimuksista. Kertausneuvonnan tulosten mukaan kahdella kiinteistöllä oli tehty muutoksia jätevesi-
järjestelmään vuoden 2010 jälkeen. Kummassakin tapauksessa kaikki jätevedet oli johdettu umpisäiliöön. Nämä 
kiinteistöt täyttävät sekä lainsäädännön puhdistusvaatimukset että kunnan ympäristönsuojelumääräyksen kos-
kien pohjavesialueita. Muilla kiinteistöillä ei ollut tehty muutoksia jätevesijärjestelmiin. Näistä kiinteistöistä kol-
me ei täytä lainsäädännön puhdistusvaatimuksia, kolme täyttää lainsäädännön puhdistusvaatimukset, mutta 
ei kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja yksi täyttää sekä lainsäädännön puhdistusvaatimukset että kunnan 
ympäristönsuojelumääräykset. Jätevesijärjestelmän uusiminen olisi siis edessä kuudella kiinteistöllä. Vaihtoeh-
toina uudistamiselle pohjavesialueella ovat liittyminen vesisosuuskunnan viemäriin tai kaikkien jätevesien joh-
taminen umpisäiliöön. 
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2.2.3 Yleisneuvonnan ja yksilöllisen neuvonnalla 225 kontaktia

Hankkeessa keskityttiin kiinteistökohtaiseen neuvontaan, erityisesti kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutta-
miseen. Paikallisten toimijoiden pyynnöstä hanke järjesti kaksi neuvontapistettä erilaisissa kesätapahtumissa. 
Hanketta pyydettiin myös pitämään asiantuntijaluentoja erilaisissa tilaisuuksissa. Tilaisuuksien osallistujamäärät 
vaihtelivat 10–15 välillä (Taulukko 3).  

Jätevesineuvojat olivat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottoja neuvonta-aleuiden ulko-
puolelta tuli näiden kanavien kautta 141 kappaletta, lisäksi muutama neuvottava tuli oma-aloitteisesti tapaa-
maan neuvojia toimistolle. Varsinkin vuoden 2019 puolella neuvontapuheluita tuli aiempaa enemmän.

Taulukko 3 . Eri tapahtumien henkilökohtaiset- ja yleisneuvontakontaktit. 

 

 

 Neuvontapisteen 
kontaktit 

Luennon kuulijat, 
kpl 

Vesiosuuskunnan tiedotustilaisuus, Karjalohja 
24.5.2018 

 10 

Karkkilan Rautapäivät 15.6.2018 25  
Puujärvipäivät 14.7.2018 24  
Tervalammen vesiosuuskunnan vesihuoltoinfo 
16.4.2019 

 15 

Yhteensä 59 25 

 
2.3 Tiedotus

Hankkeen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin verkkosivujen, mediatiedotteiden, uutiskirjeen 
sekä sähköpostin välityksellä. Hanke ylläpiti Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivuja osoitteissa 
hajavesi.fi ja glesbygdensvatten.fi. Hanke tiedotti toiminnastaan kuudella asiapitoisella mediatiedotteella (kaikki 
liitteenä 3):

• Purokin on vesistö, jonka rannalla jätevesijärjestelmät laitetaan kuntoon! (11.6.2018)
• Jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa ja hoitoa myös kesämökillä! (29.8.2018)
• Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan kysyntä nousussa (24.9.2018)
• Herkillä alueilla vuosi aikaa laittaa jätevesijärjestelmät kuntoon! (29.10.2018)
• Muista huolehtia jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivon kunnosta myös talvella (21.1.2019)
• Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit 10 vuotta! (15.2.2019)

Tiedotteiden pohjalta paikallislehdistössä on ilmestynyt aiheeseen liittyviä juttuja, joiden sävy on ollut myöntei-
nen tai neutraali. Yleensä paikallislehdet ovat julkaisseet tiedotteet sellaisenaan. Hanke piti myös omaa osiotaan 
LUVYn uutiskirjeessä, joita toimitettiin hankkeen aikana 11 kappaletta. Jätevesiviikkoon 2019 osallistuttiin some-
kampanjalla.

Jätevesiviikon some-kampanja

LINKKI-hanke osallistui valtakunnallisen jätevesiviikon 2019 valmisteluun ja toteutukseen some-kampanjalla. 
Jätevesiviikon some-kampanjassa laadittiin seitsemän jätevesiteemaista Facebook-päivitystä (Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry), joista yhtä sponsoroitiin. Sponsoroidulla päivityksellä oli 6 169 henkilön kattavuus ja sillä 
saatiin yhteensä 501 sitoutumista. Sponsorointi maksoi 50 € ja keskimääräinen sitoutumishinta oli 0,10 €. Ko-
konaisuudessaan kampanjan julkaisuilla tavoitettiin yhteensä 43 tykkäystä ja 6 jakamista, mikä oli samaa tasoa 
kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna jätevesiviikon julkaisut eivät nostaneet suuresti neuvonnan kyselyiden 
määrää, koska niitä on tullut runsaasti koko alkuvuoden 2019. 

2.4 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto

Hanke osallistui aktiivisesti ja pyynnöstä haja-asutuksen jätevesialan yleiseen kehittämistoimintaan. Aktiiviset 
kehittämistoimet liittyivät haja-asutuksen vesihuollon tiedonhallintaan sekä lainsäädännöstä viestimiseen.
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Muiden neuvontajärjestöjen kanssa tehdystä yhteistyöstä tärkeimmäksi nousi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten 
Liitto ry:n työryhmätyöskentelyyn osallistuminen haja-asutuksen jätevesiasioissa (kokous 1.11.2018). Hankkeen 
henkilöstö kehitti osaamistaan osallistumalla Käymäläseura Huussi ry:n järjestämään Suomipäivä-seminaariin 
22.8.2018 Tampereella, KEHÄ-hankkeen tulosseminaariin Hämeenlinnassa 31.10.2018, Hajajätevesiristeilylle 
20.–21.11.2018, korjausneuvojien vuosipäivään Helsingissä 27.11.2018 sekä VillageWaters-hankkeen loppu-
seminaariin Tallinnassa 24.1.2019. Hankekoordinaattori osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämään 
suunnittelijakoulutukseen 30.–31.2018 ja 4.–5.10.2018 sekä kävi Fingon pitämissä hankesuunnittelukoulutuksis-
sa 21.3.2019 ja 2.4.2019. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuttiin seuraamalla mm. VillageWaters-hanketta. 

Hankkeen tuloksista on tiedotettu alueen kuntia ja viranomaisia, ELY-keskusta, yhteistyöhankkeita ja muita si-
dosryhmiä sekä asukkaita mediatiedotuksen kautta ja suoraan. Hankkeen tulokset ja tuotokset on myös asetettu 
tai asetetaan julkiseksi hankkeen verkkosivuille. Hankkeen loppuseminaarissa juhlistettiin kartoitus- ja neuvon-
takäyntien kymmenvuotista historiaa. Seminaari pidettiin 27.3.2019 Kirkkonummella ja siellä esiteltiin menneen 
vuoden kartoitus- ja neuvontatyön tuloksia, tuloksia kymmenen vuoden kartoituksista sekä käytiin läpi muita 
ajankohtaisia aiheita. Osallistujia tilaisuudessa oli 21. Seminaarin ohjelma on liitteenä 5. 

2.4.1 Raportti kaikista kunnan kartoitus-ja neuvontakäynneistä

Pilotointina tehtiin yhteenvetoraportti yhden kunnan kaikista neuvontahankkeiden aikana toteutuneista kar-
toitus- ja neuvontakäynneistä (liite 6). Kunnaksi valittiin Hanko, koska käytännössä kaikille kunnan viemäriin 
liittymättömille, mantereella sijaitseville kiinteistöille, oli tarjottu kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Raportissa ker-
rottiin lyhyesti neuvontahankkeesta ja toimintamallista, jolla kartoitus- ja neuvontakäyntejä toteutetaan. Tämän 
jälkeen käytiin kattavasti läpi kartoituksen tuloksia vuosilta 2010–2016.

Hangossa tarjottiin kartoitus- ja neuvontakäyntiä 591 kiinteistölle ja se toteutui 466 kiinteistöllä, joilla kartoitet-
tiin 515 kohteen jätevesien käsittelyn tilanne. Käyntien kokonaistoteuma oli 79 %. Erillisiä, kunnan kanssa valit-
tuja, neuvonta-alueita läpikäytiin 10 kappaletta. Lisäksi kunnassa toteutettiin vuosina 2016 ja 2017 puhelimitse 
kertausneuvontaa aiemmin kiinteistökäynnin saaneille asukkaille. Läpikäydyillä kohteilla selvitettiin tietoja koh-
teen käytöstä, vesivarustelusta sekä jätevesijärjestelmästä. Näiden perusteella kohteelle annettiin arvio lainsää-
dännön vaatimusten täyttymisestä. Kokonaisuudessaan Hangossa läpikäydyistä kohteista 35 % muodostui vain 
vähäisiä määriä jätevettä, toiset 35 % ei täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia, 18 % vaati seurantaa tai 
pieniä parannuksia ja 12 % oli nykyisellään kunnossa. Tarkemmat tiedot kartoituksen tuloksista löytyvät liitteenä 
6 olevasta raportista. 

2.4.2 Tiedonhallinnan kehittäminen, kuntien rajapinta

Haja-asutuksen vesihuollon tiedonhallinnan haasteet ovat olleet hankkeen toimialueen kunnissa jatkuva huo-
lenaihe yli vuosikymmenen ajan. Jäteveden käsittelytiedot ovat hajallaan kiinteistöillä ja vain uusimpien kohtei-
den osalta kuntien käytössä (lupamenettelyt). Talousvesikaivojen tiedot ovat vain kiinteistöjen omistajille, kos-
ka kaivot eivät ole luvanvaraisia. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien riskejä ei voida arvioida näiden tietojen, 
erityisesti sijaintitietojen, puuttuessa. Tiedonhallinnan haasteisiin pyrittiin vastaamaan Kehä-hankkeessa, jonka 
kanssa yhteistyössä tiedonhallintaa on kehitetty neuvontahankkeen tarpeet huomioiden. 
 
Jätevesineuvonnassa on vuodesta 2009 lähtien kerätty tietoja jäteveden käsittelyn tilasta kiinteistökohtaisesti. 
Tämä tieto siirrettiin tarkoitusta varten kehitettyyn paikkatietokantaan (PostgreSQL ja PostGIS paikkatietolaa-
jennos) LINKKI 2016 -hankkeen ja Kehä-hankkeen yhteistyönä. LINKKI 2017- ja Kehä-hankkeen yhteistyönä luo-
tiin sähköinen tiedonkeruulomake kartoitus- ja neuvontatyön käyttöön. Lomake suunniteltiin kartoitus- ja neu-
vontakäynnin muistiolomakkeen sekä tietokannan pohjalta. Sähköisellä lomakkeella visualisointia selkeytettiin, 
mahdollistettiin kohteen paikastaminen kiinteistöllä sekä vähennettiin virhemerkintöjen mahdollisuutta. Kartoi-
tuslomakkeen kautta kiinteistöllä kerätty tieto tallennetaan ja se siirtyy tietokantaan reaaliajassa sekä on myös 
tarkasteltavissa paikkatieto-ohjelmalla (Kuva 6). Sähköistä lomaketta testattiin kentällä syksyn 2017 viimeisillä 
käynneillä ja varsinaiseen käyttöön se otettiin kenttäkaudelle 2018. Lomakkeen käyttöönotto sujui ilman suuria 
ongelmia ja sähköinen tiedonkeruu nopeutti ja selkeytti tulosten raportointia. 

Sähköisen tiedonkeruun ja sen välineiden kehittämisen jälkeen LINKKI 2018 -hankkeessa toteutettiin kartoitustie-
tojen sähköinen jakaminen kuntiin. Tiedot jaettiin salasanasuojattuna rajapintana, joka muokattiin yhteistyössä 
KEHÄ-hankkeen kanssa. Rajapinnan toimintaperiaate on seuraava: Aineisto sijaitsee PostGreSQL/PostGIS-tieto-
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kannassa, josta otetaan kopio julkaisutietokantaan. Julkaisutietokannassa luodaan haluttu näkymä kullekin kun-
nalle ja tämä aineisto jaetaan Geoserverin kautta. PostgreSQL ja Geoserver sijaitsevat julkaisua varten varatulla 
erillisellä julkaisupalvelimella, jolta IIS(Internet Information Services) hoitaa yhteydet ulkomaailmaan. Aineistot 
jaetaan pääsääntöisesti vektorimuotoisina WMS (Web Map Service) -tasoina, jotka on symboloitu havainnolli-
sesti. Näihin kullakin kunnalla on käyttäjätunnus ja salasana, jolla ne pääsevät lataaman itseään koskevat aineis-
tot. Tasot ovat tarkasteltavissa paikkatieto-ohjelma QGIS:ssä ja vietävissä kuntien omiin paikkatieto-ohjelmiin.

Kuntien rajapinnat sisältävät kartoitustulokset kaikilta kiinteistöiltä, joilla kiinteistön omistaja on antanut luvan 
luovuttaa tiedot kunnalle. Nämä kohdekohtaiset tiedot on saatavissa pistemäisenä aineistona, josta näkee kaik-
ki kohteesta kerätyt tiedot. Pistemäinen aineisto on visualisoitu kiinnostavimpien parametrien mukaan (kaikki 
kohteet, kiinteistön käyttömuoto, järjestelmän uudistamistarve, käymälän tyyppi, käynnin vuosi sekä järjestel-
mätyyppi). Lisäksi rajapinnan kautta ovat ladattavissa tiedot kaikista neuvonta-alueiden yleisistä tiedoista, ns. 
aluekortti-aluetiedoista, jotka ovat myös julkisesti nähtävissä hankkeen verkkosivuilla. Aluekortti-alueiden osal-
ta visualisoinnit on tehty neuvonta-alueesta, järjestelmän uudistamistarpeesta, asutuksen tyypistä, asukasmää-
rästä, käyntien toteumasta, vedenhankinnasta sekä kaivon tyypistä. 

Kuva 6 . Kartoitustietojen kerääminen, tallentaminen ja tarkastelu sähköisenä tiedonkeruuna.

2.5 Raportointi ja tuotokset

Hankkeessa laadittiin kaikkien vuonna 2018 tehtyjen neuvontakäyntien pohjalta Haja-asutuksen jätevedet Tilan-
nekatsaus 2018 (liite 7). Jokaisesta läpikäydystä alueesta laadittiin kuvaus neuvonta-aluekarttaan ja viittä edel-
lisvuosina laadittua korttia päivitettiin täydentyneellä tiedolla (neuvonta-aluekartta, päivitetyt aluekortit sekä 
aiemmat aluekortit löytyvät sähköiseltä kartalta osoitteesta www.hajavesi.fi). 

3 Kulut ja rahoitus

Hankkeelle budjetoitiin alun perin, hankesuunnitelman 28.11.2017 mukaan, yhteensä 248 542 € kulut. Rahoi-
tuspäätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin neuvonta-avustusta 106 600 €. Haettua alhaisemman rahoituk-
sen myötä työtä rajattiin työsuunnitelmalla, jossa otettiin huomioon myös saatavilla ollut omarahoitus. Hank-
keen budjetiksi muodostui 170 484 €.
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Taulukko 4 . Hankkeen suunnitellut ja toteutuneet rahoitusosuudet.

 

 

Rahoitus, € Hankkeen korjattu 
budjetti 

Toteuma yhteensä 

Omarahoitus* 63 884 62 522 
Neuvonta-avustus 106 600 106 600 
Yhteensä 170 484 169 122 

*Omaraha koostuu kuntien yhdistykselle hajajätevesihankkeen toteuttamista varten maksamasta vapaaehtoisesta 
lisäjäsenmaksusta, jonka suuruus varmistui alkuvuodesta 2018. Lisäksi osa kunnista maksaa korotettua 
lisäjäsenmaksua, jolla kasvatetaan kunnan kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä. 

Hankkeen toteutuneet kulut olivat yhteensä 169 122 €. Kulut koostuvat suurimmaksi osaksi (n. 74 %) palkka- ja 
henkilöstökuluista. Hallinnon kulut, sekä muut kulut (mm. esitteet ja postikulut jne.) muodostivat noin 13 % 
kokonaiskuluista, matkakulujen osuus oli noin 8 % ja ostopalveluiden osuus oli noin 5 %. Alla kuluerittely mo-
menteittain.

Taulukko 5 . Hankkeen kokonaisbudjetti sekä kustannustoteuma maksatuskausittain. 

 

 

Kustannusarvio ja 
toteutuneet 
kulut, € 

Korjattu budjetti 
2018-2019 

Toteuma 
jaksolta 

2018 

Toteuma 
jaksolta 

2019 

Toteuma 
yhteensä 

Palkka- ja 
henkilöstökulut 

131 064 82 672 41 983 124 655 

Matkakulut 13 318 10 818 2 151 12 969 
Ostopalvelut 6 710 4 710 4 045 8 755 
Hallinnon kulut ja 
muut kulut 

19 391 13 569 9 174 22 743 

Yhteensä 170 484 111 769 57 353 169 122 
 

4 Johtopäätökset ja jatkotyötarve

LINKKI 2018 -hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 742 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun 
tavoitteen 700 käyntiä. Yhteensä hankkeessa saatiin 967 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin 
suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- 
ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä ylitti 7 500 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin 
tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli yhdeksäs laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista yhteen-
vedot, jotka julkaistiin aluekorttialuekartalla. Perinteiset aluekortit päivitettiin niiden neuvonta-alueiden osalta, 
joilla neuvontaa jatkettiin edellisiltä vuosilta. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tie-
dottamisen.

Kerätyn palautteen perusteella alueen asukkaat ovat olleet tyytyväisiä neuvontahankkeeseen ja he ovat koke-
neet sen auttavan heitä toimissaan. Vuonna 2018 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli edelleen 
vilkastumassa vuoden 2017 tapaan. Lainsäädännön muutokset oli sisäistetty ja siirtymäajan loppumiseen oli 
aikaa enää reilu vuosi. Neuvontapuheluita tuli aiempaa enemmän ja asukkaiden kysymykset olivat usein hy-
vin spesifejä ja niistä huomasi että asiaa oli jo ajateltu paljonkin. Montaa kysyjää askarrutti, sijaitseeko heidän 
kiinteistönsä herkällä alueella ja näin ollen siirtymäajan piirissä. Myös kuntien määräyksistä herkillä alueilla 
kysyttiin usein. Neuvonta-alueiden ulkopuolisia käyntejä, ns. pyyntökäyntejä, kysyttiin myös aiempaa enemmän. 
Neuvonnassa painotettiin yhä edelleen mahdollisia jäteveden paikallisia ympäristövaikutuksia, mm. jakamalla 
aiheesta tehtyä esitettä ja keskustelemalla jäteveden lisäksi myös kaivoveden laadusta. 

Suurena edistyksenä vuoden 2018 kartoituksissa oli sähköisen kenttälomakkeen käyttöönotto. Tiedonhallintaa 
edistettiin hankkeessa yhteistyössä Kehä-hankkeen kanssa. Yhteistyön tuloksena neuvontahankkeella oli käytös-
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sää aiemmin kehitetty paikkatietokanta sekä valmiiksi saatu sähköinen tiedonkeruulomake. Uuden tiedonkeruu-
mallin avulla tiedot saatiin tallennettua suoraan kentältä tietokantaan ja ne olivat heti nähtäville paikkatieto-oh-
jelmassa. Sähköinen tiedonkeruu säästi aikaa verrattuna aikaisempaan tietojen tallennukseen ja kartoitustiedot 
olivat nopeasti saatavilla tarkastusta ja raportointia varten. Vuoden 2018 hankkeessa kehitettiin kuntien raja-
pinta-aineisto, jonka kautta kartoitustiedot on jaettu kuntiin paikkatietoaineistona. Jatkossa rajapinnan kautta 
kartoitustiedot pystytään jakamaan kuntiin pian tarkistuksen jälkeen, käytännössä syksyllä kenttäkauden päätyt-
tyä. Kohdekohtaiset tiedot ovat valmiiksi visualisoituja tärkeimpien parametrien osalta, jolloin laajan aineiston 
tarkastelu on selkeämpää. Tilannekatsauksen mukaan hankealueen jokaisessa kunnassa olisi tarpeen uudistaa 
noin 800 jätevesijärjestelmää vuodessa, jotta jätevesijärjestelmät tulisivat kuntoon kuntien hajajätevesiyhteis-
työn strategian määrävuoteen 2021 mennessä. Näistä osa on siirtymäajan piirissä (ranta- tai pohjavesialueiden 
kohteet) ja ne tulisi saattaa kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta 28 000, kiinteistöjä 
vailla tarjottua neuvontaa (ks. Taulukko 6). Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen kiinteistöjen 
tukemiseen jatkotoimissa edesauttaa jätevesiuudistuksen toteutumista. Jatkossa, siirtymäajan loputtua, tulee 
myös miettiä neuvonnan saatavuutta ja toimintaa.

Taulukko 6 . Arvio LINKKI 2018 -hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvontatyön määrä. 

 

 

Kunta Haja-asutus-
kiinteistöjä 
yhteensä 
(arvio) 

Kartoitus- ja 
neuvontakäyntiä 
tarjottu kiinteistölle 

Kartoitus- ja 
neuvontakäynti 
tehty (2009–2018) 

Kontaktoi-
mattomia 
kiinteistöjä 
jäljellä 
2019-  

Hanko 900 591 kpl 466 kpl 52 % 309 
Inkoo 3 200 1 162 kpl 877 kpl 27 % 2 038 
Karkkila 1 300 556 kpl 415 kpl 32 % 744 
Kirkkonummi 5 800 1 345kpl 862 kpl 15 % 4 455 
Lohja 11 800 2 338 kpl 1 677 kpl 14 % 9 462 
Raasepori 8 400 1 544 kpl 935 kpl 11 % 6 856 
Siuntio 2 000 1 246 kpl 877 kpl 44 % 754 
Vihti 5 400 1 945 kpl 1 408 kpl 26 % 3 455 
Yhteensä 38 800 10 727 kpl 7 517 kpl 19 % noin 28 073 

 

5 Sammanfattning

Projektet LINKKI 2018 nådde genom karterings- och rådgivningsbesök totalt 742 fastigheter, vilket överskred 
målsättningen på 700 besök. Sammanlagt fick projektet 967 rådgivningskontakter. Inställningen till karterings- 
och rådgivningsbesöken var god, och även den emottagna responsen från rådgivningsbesöken var mestadels 
positiv. Genom projektets karterings- och rådgivningsbesök var de besökta objekten över 7 500, och på basis 
av informationen som samlades in uppgjorda projektet en lägesrapport över avloppsvattenreningen i Västra 
Nyland, den nionde av sitt slag. Projektet uppgjorde sammanfattningar över de genomgångna områdena, som 
publicerades på en karta med s.k. områdeskort. De traditionsenliga områdeskortena uppdaterades för områden 
bekanta från tidigare vart det kom nya rådgivningsobjekt. I praktiken skötte projektet informeringen av ärenden 
gällande avloppsvatten på sitt verksamhetsområde.

På basen av den samlade responsen har områdets bosatta varit nöjda med rådgivningsprojektet, och har upp-
levt det som hjälp i handlingen. Under året 2018 var situationen gällande avloppshanteringens förnyande vid 
glesbygdens på avsevärt piggare fot, precis som föregående år 2017. Ändringarna i lagstiftningen hade blivit 
uppfattade, och det var endast ett drygt år kvar av övergångsperioden. Det kom mer rådgivningssamtal än tidi-
gare, och invånarnas frågor var ofta mycket specifika, vilket berättade att man hade redan tänkt mycket på sa-
ken. En mycket återkommande fråga hos de undrande gällde ifall fastigheten befann sig på ett känsligt område, 
och därmed var inkluderad i övergångsperioden. Många frågor gällande kommunernas egna bestämmelser på 
känsliga områden kom ofta. Begäran om besök utanför de egentliga rådgivningsområdena var också mer eftert-
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raktade än tidigare. I rådgivningen betonades som förr avloppsvattnets potentiellt lokala miljöpåverkan, bl.a. 
genom att dela ut ämnesrelaterade broschyrer och genom att ytterligare diskutera om brunnsvattnens kvalitet. 
 
Ett stort framsteg i karteringarna 2018 var ibruktagandet av den elektroniska fältblanketten. Projektets infor-
mationshantering förbättrades i samarbete med Kehä-projektet. Som ett resultat av samarbetet hade rådgiv-
ningsprojektet i användning den tidigare utvecklade geospatiala databasen, samt den elektroniska datainsam-
lingsblanketten som färdigställdes. Med hjälp av den nya datainsamlingsmallen kunde data sparas direkt från 
fältet i den geospatiala databasen, vilket var direkt synligt i geografiska informationssystemet. Elektroniska da-
tainsamlingen sparade tid i sparningen av de insamlade data, och det insamlade data var snabbt tillgängligt för 
igenom koll och rapportering. De flesta parametrarna är färdigt visualiserade för objekten, vilket gör att det är 
lättare att betrakta en större datamängd i systemet. I projektet 2018 utvecklades databasen för kommunernas 
systemgränssnitt, vilket användes i överföringen av karteringsdata till kommunerna. I fortsättningen möjliggör 
systemgränssnittet att data överförs kort efter att data reviderats, i praktiken på hösten efter fältsäsongen. Enligt 
lägesrapporten borde över 800 avloppsvattensystem förnyas varje år i varje kommun på projektområdet, för att 
avloppsvattensystemen skulle vara i skick innan det utsatta målåret 2021 i kommunernas strategi för samarbe-
tet gällande glesbygdens avloppsvatten. En del av dessa omfattas av övergångsperioden (objekt på strand- och 
grundvattenområden), och bör förnyas innan 30.10.2019
 
Basrådgivningsarbetet ska ändå inte glömmas ens i fortsättningen, för det finns ännu tusentals, uppskattningsvis 
28 000, fastigheter som är utan rådgivning (se Tabell 6). Den insamlade informationens ytterligare bearbetning 
tillsammans med stöd som ges i fortsatta åtgärder till fastigheter som fått rådgivning främjar verkställningen av 
avloppsvattenförnyelsen.

Tabell 7 . Uppskattning av LINKKI 2018 -projektets glesbygdsfastigheter inom verksamhetsområdet, och genomfört rådgiv-
ningsarbete. 

 

 

 

Kommun Glesbygdens 
fastigheter 
totalt 
(uppskattning) 

Karterings- och 
rådgivningsbesök 
erbjudits till 
fastigheter 

Karterings- och 
rådgivningsbesök 
gjorda (2009–2018) 

Fastigheter 
kvar att 
rådge 2019-  

Hangö 900 591 kpl 466 kpl 52 % 309 
Ingå 3 200 1 162 kpl 877 kpl 27 % 2 038 
Högfors 1 300 556 kpl 415 kpl 32 % 744 
Kyrkslätt 5 800 1 345kpl 862 kpl 15 % 4 455 
Lojo 11 800 2 338 kpl 1 677 kpl 14 % 9 462 
Raseborg 8 400 1 544 kpl 935 kpl 11 % 6 856 
Sjundeå 2 000 1 246 kpl 877 kpl 44 % 754 
Vichtis 5 400 1 945 kpl 1 408 kpl 26 % 3 455 
Totalt 38 800 10 727 kpl 7 517 kpl 19 % ca 28 073 
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Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

Liite 1. (1/12)

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio 2018 

1/5

Tunnistenumero:
________/__/__ 

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 

SIJAINTI ERITYISALUEELLA ETÄISYYDET
Pohjavesialue m J1 P1 J2 P2
Ranta-alue Rantaviiva
Tiiviisti rakennettu alue Talousvesikaivo
Vesihuollon laajennusalue Oja
Alueella asetuksesta poikkeavia määräyksiä Muu
Muu, mikä? J=järjestelmä, P=purkupaikka

KIINTEISTÖN KÄYTTÖASTE ja RAKENNUKSET Koordinaatit: P=                                       I=
Ympärivuotinen, kiinteä asuminen Osa-aikainen/vapaa-ajan asuminen kesä talvi

viikonloppuisin, ________kpl
Asukkaita / käyttäjiä: ________ kpl (max. _____) kokonaisia viikkoja, ________kpl
Huoneistoala: ________m2 yksittäisiä päiviä (ei yöpymistä)

Erillinen sauna vähäinen vesimäärä* jatkuvasti, ________kk
Ulkokäymälä perinteinen muu** käyttöpäiviä yhteensä, _______ kpl
Muu rakennus: Ei vedenkäyttöä

VEDENHANKINTA 
Liittynyt vesijohtoverkostoon: Kunnan Vesiosuuskunnan Muu
Oma kaivo:              Porakaivo Rengaskaivo Yhteinen kaivo:
Kantovesi: Kesävesijohto
Vesi otetaan järvestä Muu vesilähde:
Vesimittari käytössä Kaivon koordinaatit: P=                                   I=

VESIVARUSTELU 
WC **DT Erotteleva*** Tuhkaava        
Tiskikone Sisä-DT Kompostoiva Muu:
Pyykkikone Valmistaja/malli:
Suihku Käytetään fosforittomia/mietoja pesuaineita
Sauna muu varuste:
Lämminvesivaraaja, tilavuus ___________litraa Läpivirtauslämmitin
Arvioitu veden käyttö _________ l/hlö/vrk (m3/vuosi)
Seuraavan 5 vuoden aikana on odotettavissa muutoksia varustelutasossa

KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNTI
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus PVM

Kiinteistönomistaja/edustaja:

Tämä on kuittaus siitä, että neuvontakäynti tehty paikan päällä yllämainitun henkilön läsnä ollessa 

Neuvontakäynnillä kerätyt tiedot toimitetaan kunnan ao. viranomaiselle  

Kiinteistörekisteritunnus Kiinteistön mahdolliset luvat
RAVA TESU YS VL

Katuosoite Kiinteistön/tontin/pihapiirin pinta-ala (ha)
> 0,5

Postinumero- ja toimipaikka Rakennukset:
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Liite 1. (2/12)

Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio 2018 

2/5

Tunnistenumero:
________/__/__ 

VIEMÄRÖINTI
1-putkiviemäröinti 2-putkiviemäröinti Ei viemäröintiä
WC:n erillisviemäröinnin mahdollisuus Kyllä Ei Ei tietoa
***Virtsan erillisviemäröinti, mihin? Ulosteen erillisviemäröinti, mihin?

Alipainekäymälä, minne johdetaan? Muuta, esim. keittiö erillisviemäröity?

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT 
Rakennusvuosi: Tehdyt muutokset:

Suunnittelija: Rakentaja/asentaja:
Vastaava työnjohtaja: Tarkastettu rakennusvaiheessa,  kuka?
Suunnitelma/selvitys Käyttö- ja huolto-ohjeet
Toimenpidepäiväkirja Kuitit
Rakenteen ja toimivuuden tarkistukset 10 vuoden välein (huom. umpisäiliö erikseen)

Huoltosopimus, yritys:
Mitoituksen asukasmäärä ______ kpl Mitoituksen vesimäärä _____ l/hlö/vrk
Havaitut toimintahäiriöt:
Puhdistustulos tutkittu Vuosi:

Näytteenottomahdollisuus         on         ei Käsittelemätön jätevesi
Erillinen näytteenottokaivo Käsitelty jätevesi

JÄTEVEDEN PÄÄSTÖ/PURKU 
koordinaatit: P=                            I= Kunto       0        1       2  
Oja Maaperä (täytä myös yksinkertainen maaperäkäsittely)
Salaoja Vesistö
Purku rakennuksen perustuksissa Ei tietoa
Maastoon/maan pinnalle
Muu:

Purku naapurin tontille
Rasite olemassa 

*YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY tai PURKUJÄRJESTELY
koordinaatit: P=                            I= Kunto       0        1       2  
Kivipesä tai imeytyskaivo (alleviivaa)

Tilavuus: _____ m3
Imeytysputki
Pituus: _____m 

Kasvillisuussaareke
pinta-ala: _____m2

Tehdasvalmisteinen rakenne, kuten saunapallo:
Tilavuus: _____ m3

Ei tietoa Saostusosa tai –säiliö:
Muu:
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Liite 1. (3/12)

Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio 2018 

3/5

Tunnistenumero:
________/__/__ 

SAOSTUSSÄILIÖ
koordinaatit: P=                            I= Kunto       0        1       2  
Rakennusvuosi: Osioita: ______ kpl
Tilavuus yhteensä: ___ m3 Nykyinen tyhjennysväli: ____ krt/vuosi

Tyhjentäjä: 
Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa
T-haarat Pohja
Kaikissa osioissa        Ei viimeisessä Kaikissa osioissa                  Ei viimeisessä

PIENPUHDISTAMO 
koordinaatit: P=                           I= Kunto       0        1       2  
Valmistaja (Vuosi) Malli
Biologinen prosessi: Aktiiviliete Biosuodin Bioroottori
Kemiallinen prosessi: Kemikaalin lisäys _______ krt/____

Toiminta Jatkuvatoiminen Panos
(Ylijäämä)lietteen tyhjennys: ___ krt/(vuosi/kk) Suodatinmateriaalin kunnostus: ____ krt(vuosi/kk)

Minne liete viedään: Kunnostustapa:
Biologisen prosessin toimivuus tarkistettu  ______ krt/(vuosi/kk/viikko)
Kemiallisen prosessin toimivuus tarkistettu  _______ krt/(vuosi/kk/viikko)

UMPISÄILIÖ 
koordinaatit: P=                            I= Kunto       0        1       2  
Säiliöön johdettavat muut jakeet:
Tiskivedet
Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu: Ei tietoa
Tilavuus: _________ m3 Täyttymishälytin
Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi Tyhjentäjä:
Tarkistukset 5 vuoden välein

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet
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Liite 1. (4/12)

Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio 2018 

4/5

Tunnistenumero:
________/__/__ 

koordinaatit: P=                            I= Kunto       0        1       2  
Saostussäiliö Kentän pinta-ala: _______ m2

Imeytysputket: _____ kpl Tuuletusputket: ______ kpl
Kallio Hiekka Omatekoinen
Savi Turve Valmis paketti
Sora, murske Muu: Kuvaus:
Maaperän soveltuvuus tarkistettu
Milloin/miten: 
Tehostettu imeytys levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli: 
Tehostettu fosforinpoisto, mikä?
Pohjaveden ylin pinnankorkeus:  _____ m maanpinnan alapuolella
Tarkistettu (milloin/miten): 

MAASUODATTAMO 
koordinaatit: P=                            I= Kunto       0        1       2  
Saostussäiliö Kentän pinta-ala: _______ m2

Imeytysputket: _____ kpl Tuuletusputket: ______ kpl
Kokoomakaivo Eristys muusta maasta:
Suodatusmateriaalin soveltuvuus tarkistettu  __.__.____ (pvm)
Menetelmä: 
Tehostettu suodatus levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:
Valmis paketti, merkki:
Tehostettu fosforinpoisto (käytössä/vain asennettu)
Esisaostus Jälkisaostus
Rakennettu kenttään Muu, mikä?

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet

IMEYTYSKENTTÄ tai –OJASTO 
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Liite 1. (5/12)

Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio 2018 

5/5

Tunnistenumero:
________/__/__ 

LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA 

JOHTOPÄÄTÖKSET – Käynnillä tultiin seuraavaan johtopäätökseen jätevesijärjestelmän uusimistarpeen 
suhteen:

Järjestelmä ei täytä vaatimuksia               uusittava 31.10.2019 mennessä
                                                                         erillisen aikataulun mukaan 

Järjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia
    Järjestelmä vaatii seurantaa 

Järjestelmä nykyisellään kunnossa

Jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, järjestelmä ei vaadi toimenpiteitä

Johtopäätöstä ei voitu tehdä:
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa Kyllä Ei

JOHTOPÄÄTÖKSET – Asukkaalle esitellyt vaihtoehdot ja ehdotetut toimet 
Jätevesijärjestelmän dokumentointi / alustava aikataulu

Laaditaan selvitys / Laaditaan suunnitelma /
Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet jätetty kiinteistölle

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen / kuormituksen vähentäminen
WC:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä 
lisäkäymäläksi 

WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi 
huuhtelukäymäläksi 

Mietojen pesuaineiden käyttö Fosforinpoiston tehostaminen
Saostussäiliöiden kunnostus Saostussäiliöiden osioiden lisäys
Hälyttimen lisääminen umpisäiliöön Muu, mikä?

Jätevesijärjestelmän uudistaminen, jätevesien johtaminen…
umpisäiliöön mustat harmaat
maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija valitsee imeytyskenttään
maasuodattamoon harmaavesisuodattimeen
laitepuhdistamoon muu, mikä?

Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä 
järjestelmässä 

Liittyminen viemäriverkostoon

Esite vaihtoehdoista jätetty kiinteistölle

Kuvien käyttöoikeus 
Saa käyttää verkkosivuilla ja neuvontatarkoituksiin (jos ihmisiä mukana)
Saa käyttää vain yhdistyksen sisäisesti
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Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

   

 

 
  
   

ARVIO 
jätevesijärjestelmän 
uusimistarpeesta  

Tunnistenumero:  
________/__/__ 

TAUSTATIEDOT: 
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus   
 

Kiinteistökäynnin päivämäärä: 

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka tai rekisterinro: 
 
Kiinteistönomistaja/edustaja: 
 
 
Nimi ja allekirjoitus 

Kiinteistön käyttö: 
□ ympärivuotinen asuminen  
□ vapaa-ajan asuminen, käyttö____ 

Selvitys jätevesijärjestelmästä 
olemassa □ kyllä □ ei 

Käyttö- ja huolto-ohjeet 
olemassa □ kyllä □ ei 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset 
olemassa □ kyllä □ ei 

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä päädyttiin pintapuolisen tarkastelun jälkeen siihen, että käytössä on 
 
 
 

 

JOHTOPÄÄTÖS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*: 
 
 
 
 
 

Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä puhdistusvaatimuksia 
        Järjestelmä uusittava viimeistään 31.10.2019 
        Järjestelmä uudistetaan erillisen aikataulun mukaisesti 
Huomioita: 
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 Järjestelmää kunnostettava tai tehostettava 
 Järjestelmän toimivuutta seurattava 

Suositellut toimenpiteet:  
 

 
 
 
 
 

Järjestelmä kunnossa 
Järjestelmän asianmukainen toimivuus edellyttää hyvää huoltoa käyttö- ja huolto-
ohjeiden mukaisesti. 

 
 
 
 
 

Vähäinen jätevesimäärä 
Puhdistusvaatimus (YSL 527/2014) ei koske tätä kohdetta nykyisellään. 
Kuvaus jätevesimäärästä:  

Suositellut pienet parannukset: 

 

MUISTILISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 
 Selvitys laaditaan  Järjestelmän kunnostustoimet tehdään mahd. pian 
 Jätevesisuunnitelma teetetään  Säiliöt tyhjennetään viimeistään _____________ 
 Toimenpidelupa uudistamiseen haetaan  Toimivuuden seurantatoimenpiteet tehdään 
 Järjestelmä uusitaan viimeistään ____________  Määräaikaishuollot:  
 Muuta: 

 

KIINTEISTÖLLE ANNETTU TIEDOKSI SEURAAVAT OHJEET JA ESITTEET: 
 JÄTEVESIOPAS-esite/Kesämökin JÄTEVESIOPAS-esite  Esite hankkeesta 
 Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet  Käyttöpäiväkirjamalli 
 Kuntakohtainen ohje toimenpideluvasta  Lista suunnittelijoista 
 Lista suunnitelman sisältövaatimuksista  Selvityslomake 
 Muuta: 
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AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
2018

1/5

Id-nummer:
________/__/__ 

FASTIGHETENS UPPGIFTER 

LÄGE, SPECIALOMRÅDE AVSTÅND
Grundvattenområde m S1 U1 S2 U2
Strandområde Strandlinjen
Tätbebyggt område Hushållsvattenbrunn
Utvecklingsområde för vattentjänster Dike
Från förordningen avvikande bestämmelser Annat
Annat, vad? S=System, U=Utlopp

FASTIGHETENS ANVÄNDNING och BYGGNADER Koordinater P=                                     I=
Året runt, fast	bosättning Deltids-/fritidsboende sommar vinter

veckoslut, ________st.
Invånare / användare: ________ st. (max. _____) hela veckor, ________st.
Bostadshusets areal: ________m2 enstaka dagar (ej övernattning)

Skild bastu små vattenmängder* fortgående, ________mån
Utedass traditionellt annat** användningsdagar totalt, ______

st. 
Annan	byggnad: Ej vattenanvändning

VATTENANSKAFFNING 
Ansluten till vattenledningsnätet: Kommunal Vattenandelslag Annat
Egen brunn: Borrbrunn: Ringbrunn: Gemensam brunn:
Inburet vatten: Sommarvattenledning
Vatten tas från sjön Annan vattenresurs:
Vattenmätare används Brunns koordinater P=                                  I=

UTRUSTNING 
WC **DT Separerande*** Brännande
Diskmaskin Inomhus-DT Komposterande Annat:
Tvättmaskin Tillverkare/modell:
Dusch Använder fosfatfria/milda tvättmedel
Bastu Övrig utrustning: 
Varmvattenberedare, volym ___________liter Genomströmningsvärmare
Uppskattad vattenanvändning _________ l/pers/dygn (m3/år)
Förändringar i utrustning förväntas ske inom 5 år

INSAMLING AV UPPGIFTER
Rådgivarens namn /organisation/underskrift Datum

Fastighetsägare/representant:

Detta är en kvittering på att rådgivningsbesöket har gjorts på plats med ovan nämda person närvarande 

  De uppgifter som samlas in under rådgivningsbesöket ges till vederbörande myndighet 

Fastighetsregisternummer Fastighetens lov, lovnr
RAVA TESU YS VL

Gatuadress Fastighetens/tomtens/gårdsplanens areal (ha)
> 0,5

Postnummer och -anstalt Byggnader:
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Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
2018

2/5

Id-nummer:
________/__/__ 

AVLOPPSSYSTEM 
1-rörssystem 2-rörssystem Inget avlopp
Separering av WC-vatten möjligt Ja Nej Vet ej
*** Avskiljning av urin, vart? Avskiljning av avföring, vart?

Vakuumtoalett, leds vart? Annat, vad? (t.ex. köket skilt)

AVLOPPSSYSTEMETS UPPGIFTER 
Byggnadsår: Ändringar gjorda:

Planerare: Montör:
Ansvarig arbetsledare: Granskad i byggnadsskedet, vem?
Plan/utredning Bruks- och underhållsanvisningar
Bruksdagbok Kvitton
Konstruktion och funktion granskad med 10 års mellanrum (Obs. sluten tank skilt) 

Underhållsavtal, företag:
Dimensioneringens invånarantal______ st. Dimensionerad vattenmängd______ l/pers/dygn
Iakttagna funktionsstörningar:
Reningsresultatet undersökts År:

Provtagningsmöjlighet ja nej Obehandlat avloppsvatten
Skild provtagningsbrunn Behandlat avloppsvatten

UTLOPP 
Koordinater P=                                   I= Skick          0       1       2
Dike Marken (fyll även i enkel markbehandling)
Täckdike Vattendrag
Utlopp under byggnaden Vet ej
I terrängen/på marken
Annat: 

Utlopp på grannens tomt
Servitut 

*ENKEL MARKBEHANDLING eller UTLOPPSSYSTEM
Koordinater P=                                   I= Skick          0       1       2
Stenöga eller infiltreringsbrunn (strecka under)
Volym: _____ m3

Infiltreringsrör
Längd: ___m 

Vegetationszon
areal: _____m2

Fabrikstillverkad konstruktion, så som bastuboll
Volym: _____ m3

Vet ej Slamavskiljare
Annat:
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Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
2018

3/5

Id-nummer:
________/__/__ 

SEDIMENTERINGSBRUNN

Koordinater P=                                   I= Skick          0       1       2
Byggnadsår: Delar: ______ st.
Volym totalt: ___ m3 Nuvarande tömningsintervall: ____ ggr/år

Tömmare: 
Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej
T-stycken Botten
I alla delar                 Inte i sista I alla delar                           Inte i sista 

MINIRENINGSVERK 
Koordinater P=                                   I= Skick          0       1       2
Tillverkare (Vuosi) Modell
Biologisk process: Aktivslam Biofilter Biorotor
Kemisk process: Kemikaliepåfyllning_____ ggr/____

Funktion Kontinuerlig Sats
Tömningsintervall för (överskotts)slam: 

_______________ggr(år/mån)

Restaurering av filtermaterial:
 _____ ggr(år/mån)

Vart förs slammet: Restaureringsmetod:
Kontroll av den biologiska processen______ ggr/(år/mån/vecka)
Kontroll av den kemiska processen______ ggr/(år/mån/vecka)

SLUTEN TANK 
Koordinater P=                                   I= Skick          0       1       2
Övriga fraktioner som leds i tanken:
Diskvatten
Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat: Vet ej
Volym: _________ m3 Överfyllnadslarm
Nuvarande tömningsintervall: ______ ggr/år Tömmare:
Granskning med 5 års mellanrum

allt avloppsvatten    endast toalettvatten    endast gråvatten

allt avloppsvatten     endast toalettvatten      endast gråvatten 

allt avloppsvatten    endast toalettvatten    endast gråvatten
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AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
2018

4/5

Id-nummer:
________/__/__ 

Koordinater P=                      I= Skick          0       1       2
Sedimenteringsbrunn Fältets areal: _______ m2

Infiltreringsrör: _____ st. Luftningsrör: ______ st.
Berg Sand Självgjord
Lera Torv Färdigt paket 
Grus, kross Annat: Beskrivning:
Jordmånens lämplighet undersökt 
När/Hur: 
Effektiverad infiltration med hjälp av spridnings- och tillväxtunderlag, märke/modell:
Effektiverad forsforrening, vad? 
Grundvattnets högsta nivå: ___ m under markytan

MARKBÄDD 
Koordinater P=                                   I= Skick          0       1       2
Sedimenteringsbrunn Fältets areal: _______ m2

Infiltreringsrör: _____ st. Luftningsrör: ______ st.
Uppsamlingsbrunn Isolering från marken:
Filtermaterialets lämplighet undersökt __.__.____ (datum)
Metod: 
Effektiverad infiltration med hjälp av spridnings- och tillväxtunderlag, märke/modell:
Färdigt paket, märke: 
Effektiverad fosforrening (i bruk/endast installerad)
Förfällning Efterfällning
Inbyggd i bädden Annat, vad?

allt avloppsvatten    endast toalettvatten    endast gråvatten

allt avloppsvatten endast toalettvatten    endast gråvatten

INFILTRATIONSANLÄGGNING 
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AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
2018

5/5

Id-nummer:
________/__/__ 

TILLÄGGSINFORMATION/MINNESANTECKNINGAR 

Rätt till att använda foton 
Foton får användas på nätsidor och i rådgivningssyfte (om människor med i bilden)
Foton får användas inom föreningen

SLUTSATSER–	Vid	besöket	kom	man	fram	till	följande	slutsatser	angående	avloppssystemets	
förnyelsebehov: 

Systemet uppfyller inte kraven           system skall förnyas senast 31.10.2019
                                                                        system skall förnyas enligt en skild tidtabell 

Systemet kräver reparationsåtgärder eller små förbättringar 
          Systemet kräver uppföljning 

Systemet är i nuläget i skick

Avloppsvattenmängden är i nuläget liten och systemet kräver inga åtgärder

Bedömning kunde inte göras: 
Förutsättning för befrielse på grund av ålder Ja Nej

SLUTSATSER	–	Alternativ	och	åtgärder	föreslagna	till	invånaren
Dokumentation av systemet/preliminär tidtabell

Uppgörande av utredning / Uppgörande av plan /
Allmänna bruks- och underhållsanvisningar lämnades på fastigheten

Reparation av avloppssystemet/minskande	av	belastningen
Byte från WC till torrtoalett eller torrtoalett för 
extrabruk 

Byte från WC till en snålspolande vattenklosett

Användning av milda tvättmedel Effektivering av fosforrening
Reparation av sedimenteringsbrunnar Tillägg av delar i sedimenteringsbrunnar
Tillägg av överfyllnadslarm i sluten tank Annat, vad?

Förnyande av avloppssystemet, ledande av avloppsvattnet…
till slutentank svart grått
till markbehandling, vilken väljs av planeraren till infiltrationsanläggning
till markbädd till gråvattenfilter
till minireningsverk Annat, vad?

Behandling av avloppsvatten tillsammans med 
grannarna 

Anslut till avloppsnät

Broschyr över olika alternativ lämnad på fastigheten
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BEDÖMNING 
av avloppssystemets 
förnyelsebehov 
 
 

Id-nummer:  
________/__/__ 

BAKGRUNDSINFORMATION: 
Rådgivarens namn/organisation/underskrift: 
   

Datum för fastighetsbesök: 

Fastighetens adress, postnummer och -anstalt eller registernr: 
 
Fastighetsägare/representant: 
 
Namn och underskrift 

Fastighetens användning: 
□ fastbosättning  
□ fritidsbosättning, användning ____ 

Utredning över avloppssystemet  
□ finns □ finns inte 

Bruks- och underhållsanvisningar  
□ finns □ finns inte 

Förutsättningar för befrielse på grund av 
ålder □ ja □ nej 

Vid karterings- och rådgivningsbesöket fastställdes utifrån den ytliga kontrollen att systemet som används är 
 
 
 

 

SLUTSATS OM AVLOPPSSYSTEMETS FÖRNYELSEBEHOV*: 
 
 
 
 
 

I nuläget uppfyller avloppssystemet inte reningskraven 
      Systemet skall förnyas senast 31.10.2019 
      Systemet förnyas enligt en skild tidtabell 
Observera: 
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 Systemet skall repareras eller effektiveras 
 Systemets funktionsduglighet skall följas upp 

Rekommenderade åtgärder:  
 

 
 
 
 

Systemet i skick 
För att systemet skall fungera ordentligt förutsätts bra skötsel i enlighet med bruks- och 
underhållsanvisningarna. 

 
 
 
 
 

Små mängder vatten 
Reningskravet (YSL 527/2014) berör i nuläget inte det här objektet, systemet är alltså i skick. 
Beskrivning av avloppsvattenmängden: 
      Rekommenderade små ändringar: 
 

 

MINNESLISTA FÖR FORTSATTA ÅTGÄRDER 
 Utredning uppgörs  Systemets reparationsåtgärder görs så fort som möjligt 
 Plan över avloppssystem uppgörs (av planerare)  Behållarna töms senast _____________ 
 Åtgärdstillstånd för förnyande ansöks  Funktionsdugligheten uppföljs 
 Systemet förnyas senast ____________  Tidsbundet underhåll:  
 Övrigt: 

 

INFORMATION SOM GIVITS TILL FASTIGHETEN I FORM AV FÖLJANDE ANVISNINGAR OCH BROSCHYRER: 
 AVLOPPSVATTENGUIDE-broschyr/Sommarstugans 

AVLOPPSVATTENGUIDE-broschyr 
 Broschyr om projekt 

 Allmänna bruks- och underhållsanvisningar  Modell på bruksdagbok  
 Kommunvis anvisning för åtgärdstillstånd  Lista över planerare  
 Lista över kraven på planens innehåll  Utredningsblankett 
 Annat: 
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YHTEENVETO 

 

 

31.1.2019 

 

YHTEENVETO KIINTEISTÖKÄYNNEISTÄ 
LINKKI 2018-hanke 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke (LINKKI 2018) toteutti jätevesineuvontaa kahdeksan kunnan 
alueella vuonna 2018. LINKKI 2018-hanketta rahoitettiin osittain ympäristöministeriön 
harkinnanvaraisilla neuvonta-avustuksilla. Avustukseen liittyvän yleissuunnitelman sekä 
neuvojakoulutuksen ohessa annettujen ohjeiden mukaan Suomen Ympäristökeskukselle tulee 
toimittaa erityinen yhteenveto kiinteistökäynneistä. Ohjeessa on annettu taulukko, jonne tulee 
täyttää tietoja erilaisessa uudistamistarpeessa olevien järjestelmätyyppien lukumääriä ja 
prosenttiosuuksia. Eri hankkeiden täyttämien taulukoiden pohjalta lienee tarkoitus vetää yhteen 
jäteveden käsittelyn tilannetta valtakunnallisesti. 

LINKKI 2018-hankkeessa kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin yhteensä 742 kiinteistöllä. Näillä 
kiinteistöillä oli yhteensä 830 jätevesikohdetta*, joiden kuvaus on koottu ”Haja-asutuksen 
jätevedet - Tilannekatsaus 2018”-julkaisuun. Jätevesikohteet luokiteltiin niiden uudistamistarpeen 
perusteella neljään luokkaan (punainen: järjestelmä ei nykyisellään täytä puhdistusvaatimuksia; 
keltainen: järjestelmä vaatii kunnostusta, pienimuotoista parantamista tai toimivuuden seuranta; 
vihreä: jätevesijärjestelmä kunnossa; sininen: vähäiset jätevesimäärät). Luokittelu perustuu 
arviointikriteereihin (Peuraniemi 2012).  

Taulukossa esitetyt lukumäärät on poimittu samoista tiedoista, kuin em. tilannekatsauksen. Tiedot 
on raportoitu 830 kohteen osalta, aineistossa ei ollut poikkeamia. Koska näkökulma on hieman eri 
(kohteet/kiinteistöt), voivat lukumäärät poiketa toisistaan. Poikkeavuudet kohdistuvat 
todennäköisesti järjestelmiin, joissa WC-vedet ja muut jätevedet käsitellään erikseen tai joissa wc-
vesiä ei ole (kohta 2, vapaa-ajan asutus), koska kiinteistöt, joilla yleisimmin on kaksi 
jätevesikohdetta ovat vapaa-ajan asuntoja joissa syntyy vain harmaata jätevettä. Ikävapautetut 
kiinteistöt on sisällytetty kohteisiin.  

* Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistuivat hankkeessa kiinteistöille, joilla voi olla selvityksen kannalta kiinnostavia 
kohteita yksi tai useampia. Yksi kohde on kyseessä silloin, kun kiinteistöllä on vain yksi rakennus jossa syntyy jätevesiä, 
nämä jätevedet johdetaan jätevesijärjestelmään, joka voi koostua joko yhdestä tai useammasta käsittelyjärjestelmästä 
tai säilytysjärjestelmästä tai näiden yhdistelmästä. Kaksi kohdetta on esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä 
on sekä kesämökki, että erillinen sauna, joissa molemmissa on käytössä oma jätevesijärjestelmänsä. Kuitenkin 
kiinteistö, jossa on asuinrakennus ja vähäisen jätevesimäärän erillinen saunarakennus, on laskettu yhdeksi kohteeksi. 
Useampia kohteita voi olla esimerkiksi kiinteistöllä, jossa harjoitetaan mökkivuokrausta. Myös kahdella kiinteistöllä voi 
olla yksi yhteinen kohde. 

 

Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan 

Liite 2. (1/2)
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Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan 
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Purokin on vesistö, jonka rannalla jätevesijärjestelmät laitetaan kuntoon! 
Haja-asutuksen jätevesineuvonnan kenttäkausi starttaa kymmenettä kertaa 

LINKKI-hankkeen jätevesineuvojat rantautuvat useiden länsi-uusimaalaisten vesistöjen äärelle, selvittämään 
mökkiläisten ja asukkaiden kanssa jätevesijärjestelmien tilaa ja uudistamistarvetta. Epäselvyyttä viime 
vuonna uudistetun lainsäädännön osalta on ollut vesistön määritelmässä. Lainsäädännön antama siirtymä-
aika koskee nimittäin pohjavesialueiden lisäksi rakennusten jätevesijärjestelmiä, jotka sijaitsevat vesistön tai 
meren läheisyydessä. 

Vesistöjä on muitakin kuin järvet, toteaa vanhempi jätevesineuvoja Virve Ståhl. Vesistöjä ovat vesilain mu-
kaan järvi ja lampi, joet (virtaavan veden vesistöt, joiden valuma-alue on suurempi kuin 100 km2), purot (jo-
kea pienemmät virtaavan veden vesistöt, joiden valuma-alue on suurempi kuin 10 km2), muut luonnolliset 
vesialueet sekä keinotekoiset vesialueet (kanavat, tekojärvet, tekolammet). Nykyisen haja-asutuksen jäteve-
sienkäsittelyä koskevan lainsäädännön mukaan enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä si-
jaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmät tulisi uudistaa 31.10.2019 mennessä. Siirtymäaika koskee myös 
pohjavesialueita. Jätevesineuvojan kanssa tilannetta katsotaan tältä näkökulmalta, mutta jätevesineuvojat 
eivät ehdi jokaiselle kiinteistölle. Kiinteistönomistaja voi myös itse tarkistaa, sijaitseeko oma mökki tai talo 
tällä siirtymäajan piirissä olevalla alueella. Suomen ympäristökeskus on julkaissut karttapalvelun, johon oman 
osoitteensa syöttämällä näkee, onko siirtymäaika voimassa. Hakutulos on tietysti viitteellinen, koska taustalla 
oleva kartta-aineisto ei ole kaikkiin tilanteisiin kattava, huomauttaa LINKKI-hankkeen projektipäällikkö 
Minttu Peuraniemi. 

Jätevesineuvojat liikkuvat kesän aikana mm. Inkoon ja Raaseporin rannikoilla, Kirkkonummen Långvikissä 
sekä Lohjan Nummijärvellä. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hank-
keen verkkosivuille www.hajavesi.fi. Valittujen neuvonta-alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tar-
jotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteve-
den käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteis-
tönomistaja saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta sekä kattavan neuvontapaketin. 
Neuvonta-alueet on valittu kuntien kanssa, mutta neuvojan voi pyytää tontilleen myös valitun alueen ulko-
puolella. Nyt kannattaa olla neuvontaan yhteydessä, sillä siirtymäaika päättyy kahden kesän päästä, kannus-
taa Ståhl. 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteis-
työssä kuntien kanssa. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on toteutettu yli 6 800 kiinteistöllä vuodesta 2009. 
Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja 
Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien ha-
jajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta 
koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat Tiina Asp, Henrika Lundberg, Hanna Kei-
nänen, Virve Ståhl ja Janni Heikkinen. Jos tarvitset neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai 
haluat pyytää neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin voit olla yhteydessä hankkeen neuvojiin. Heidän yhteys-
tietonsa löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

Liite 3. (1/19)

Mediatiedotteet
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Bäcken	är	även	ett	vattendrag,	vid	vars	strand	avloppssystemen	läggs	i	skick!	
Avloppsrådgivningens fältsäsong på glesbygden börjar för tionde gången 

LINKKI-projektets avloppsrådgivare strandsätter sig vid många av de västnyländska vattendragen för att till-
sammans med stugägare och invånare utreda situationen och förnyelsebehovet av deras avloppssystem. De-
finitionen av vattendrag har vid förra årets lagförnyelse skapat förvirring. Lagstiftningens övergångsperiod 
gäller nämligen utöver grundvattenområden även byggnader vars avloppssystem ligger i närheten av vatten-
drag eller hav. 

Den äldre avloppsrådgivaren Virve Ståhl konstaterar att inte bara sjöar är vattendrag. Enligt vattenlagen klas-
sificeras följande som vattendrag: sjöar, dammar, åar (rinnande vattens vattendrag, vars avrinningsområde 
är större än 100 km2), bäckar (rinnande vattens vattendrag som är mindre än åar, vars avrinningsområde är 
större än 10 km2), andra naturliga vattenområden samt konstgjorda vattenområden (kanaler, konstgjorda 
sjöar och dammar). Enligt den nya lagstiftningen gällande avloppsvattenhanteringen på glesbygden ska bygg-
nader som ligger på maximalt 100 meters avstånd från vattendragen förnya sitt avloppssystem senast 
31.10.2019. Övergångsperioden gäller även grundvattenområden. Med avloppsrådgivaren ser man igenom 
situationen ur detta perspektiv, men rådgivarna hinner inte till alla fastigheter. Fastighetsägaren kan själv 
kontrollera om den egna stugan eller huset ligger på området för denna övergångsperiod. Finlands miljöcen-
tral har publicerat en karttjänst, i vilken man kan genom att mata in sin adress, se om övergångsperioden 
gäller. LINKKI-projektets ledare Minttu Peuraniemi påminner att sökresultatet såklart är riktgivande eftersom 
kartmaterialet i bakgrunden inte täcker alla områden. 

Avloppsrådgivarna rör sig under sommaren i bl.a. Ingås och Raseborgs kust, Långvik i Kyrkslätt samt Num-
mijärvi i Lojo. Besöken görs ända in till oktober-november och besökens tidtabeller specificeras på projektets 
hemsidor www.glesbygdensvatten.fi. Under besöket går rådgivaren tillsammans med invånaren igenom 
dagsläget för behandlingen av avloppsvattnet och ger råd om förbättring och underhåll av systemet. Under 
besöket får fastighetsägaren även en skriftlig utvärdering om behovet att förnya sitt system samt ett omfat-
tande rådgivningspaket. Rådgivningsområden har valts i samarbete med kommunerna, men man kan även 
be rådgivaren till sin fastighet utanför de valda områdena. Ståhl uppmuntrar fastighetsägarna att det nu lönar 
sig att vara i kontakt med rådgivningen eftersom övergångsperioden är över efter två somrar.  

Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden 
i samarbete med kommunerna. Karterings- och rådgivningsbesök har genomförts på över 6 800 fastigheter 
sedan 2009. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och 
Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för 
kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets 
landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. och som 
rådgivare agerar Tiina Asp, Henrika Lundberg, Hanna Keinänen, Virve Ståhl och Janni Heikkinen. Om du be-
höver råd om behandlingen av avloppsvatten på glesbygden eller vill be rådgivaren besöka din fastighet, kan 
du vara i kontakt med projektets rådgivare. Deras kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.gles-
bygdensvatten.fi.   



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 294/2019

39

Mediatiedotteet

Liite 3. (3/19)

Tiedote/meddelande 

11.6.2018 

Kuva: Usein vanhemmat rakennukset ja jätevesijärjestelmät ovat hyvinkin lähellä vesistöä. 
Bild: Oftast ligger gamla byggnader och avloppsvattensystem väldigt nära vattendragen. 

Lisätietoja / tilläggsuppgifter: 
Minttu Peuraniemi 
projektipäällikkö/projektledare 
019 568 2969 
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi 
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och Avloppsvattenguide 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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Jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa ja hoitoa myös kesämökillä! 

Kaikki jätevesijärjestelmät vaativat ainakin jonkinasteista kunnon tarkkailua ja huoltoa. Suuremmilla 
jätevesijärjestelmillä tulee olla ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Uudemmille järjestelmille 
laitevalmistajan kuuluu toimittaa asiakkaalle käyttö- ja huolto-ohjeet myymästään tuotteesta, kun taas 
vanhoille järjestelmille ohjeet on hankittava itse tai teetettävä ammattilaisella. Ohjeita tulee noudattaa 
tarkasti, jotta jätevesijärjestelmällä on edellytykset toimia ja sen käyttöikä säilyy mahdollisimman pitkänä. 
Myös harmaille vesille joko esikäsittelynä tai sellaisenaan tyypilliset saostuskaivot tulee huoltaa 
tyhjennyksen/lietteenpoiston muodossa, jotta kiinteää ainesta ei pääse kulkeutumaan maaperään. Lisäksi 
myös mökkien pienemmille jätevesijärjestelmille, kuten imeytyskaivoille tai vähäisten pesuvesien 
saostuskaivoille, suositellaan kunnon tarkastamista vuosittain sekä tarvittaessa lietteen puhdistamista. 
 
Vapaa-ajan asunnon jätevesiasiaa pohdittaessa keskeisessä roolissa on rakennuksen vesivarustelutaso ja 
siihen suunnitteilla olevat muutokset. Jos käytössä on vedetön käymälä (esimerkiksi ulkohuussi) ja pesuvesiä 
syntyy suurin piirtein sen verran kuin jaksaa kantaa, voidaan ajatella että syntyvät jätevesimäärät ovat niin 
pieniä, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Nämä jätevedet voi johtaa käsittelemättäkin hallitusti 
maaperään esimerkiksi kivipesän tai imeytyskaivon kautta. Jos mökille taas hankitaan erilaista vesivarustelua, 
kuten suihku, tiskikone tai pesukone, täytyy näille nk. harmaille jätevesille järjestää ennen luontoon 
johtamista riittävä käsittely jätevesijärjestelmän muodossa. Vesivessan sijasta mökkiläisen kannattaa harkita 
kuivakäymälää, joita nykyään löytyy myös sisätiloihin asennettavaksi. Jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen 
ratkaisujen kirjo on suuri, joten kesämökkiläisen ei kannata jäädä asiassa yksin, vaan oman mökin 
jätevesitilanne kannattaa tarkistaa jätevesineuvojan kanssa. LINKKI-hankkeen neuvojat tekevät käyntejä 
ainakin lokakuulle ja heidän yhteystietonsa löytyvät täältä (http://hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta). 
 
”Olemme saaneet tämän kesän aikana neuvottua jo yli 550 kohdetta, kun tavoitteena on käydä läpi 
vähintään 700 kohdetta” iloitsee hankepalvelupäällikkö Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan 
hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien 
kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, 
Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan 
kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. 
Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta 
osoitteesta www.hajavesi.fi. 

Avloppssystemen på sommarstugorna kräver även underhåll och skötsel! 

Alla avloppssystem kräver någon sorts skötsel och övervakning av funktionsdugligheten. Större 
avloppssystem skall ha aktuella bruks- och underhållsanvisningar. För nyare system ska tillverkaren av 
avloppssystemet förse kunden med bruks- och underhållsanvisningar. För gamla system ska ägaren till 
systemet själv skaffa anvisningarna eller låta göra dem hos en sakkunnig. Man bör följa anvisningarna 
noggrant, eftersom rätt skötsel är förutsättningen för att systemet fungerar och dess livslängd är så långt 
som möjligt. Slamavskiljare för grått vatten som fungerar som förbehandling eller som systemet i sig själv, 
bör underhållas i form av tömning eller slamavlägsning. Detta för att fasta partiklar inte ska komma ut i 
jordmånen. För stugornas mindre avloppsystem, infiltreringsbrunnar eller slamavskiljare för små mängder 
avloppsvatten, rekommenderas granskning av dess tillstånd årligen samt slamtömning vid behov. 
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Byggnadens vattenutrustning och de planerade förändringarna i den spelar en stor roll vid övervägning av 
avloppssituationen i fritidsbosättningen. Ifall det finns en torrtoalett (till exempel utedass) och tvättvattnet 
som uppstår är i storlek med hur mycket man orkar bära är avloppsvattenmängden så liten att den inte 
orsakar någon förorening av miljön. Detta avloppsvatten kan kontrollerat ledas in i jordmånen till exempel 
via ett stenöga eller en infiltreringsbrunn. Om vattenutrustning som dusch, diskmaskin eller tvättmaskin 
införskaffas till stugan, bör det för detta gråvatten ordnas tillräcklig behandling i form av ett avloppssystem. 
Istället för vattentoalett lönar det sig för stugägaren att överväga torrtoalett. I dagens läge finns det även 
sådana som kan installeras inomhus. Utbudet av olika lösningar för behandling av avloppsvatten är stort och 
stugägaren behöver inte bli ensam om saken. Det lönar sig att kolla upp den egna stugans 
avloppsvattensituation med en avloppsrådgivare. LINKKI-projektets rådgivare gör besök ända in i oktober 
och deras kontaktuppgifter hittas här (http://hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta). 
 
”Denna sommar har vi fått över 550 rådgivningsbesök, då målsättningen är att gå igenom minst 700 
fastigheter” gläds projektledaren Minttu Peuraniemi åt. Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar 
till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar 
områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver 
kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas 
samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets 
landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra-Nylands vatten och miljö r.f. och 
tilläggsinformation om projektet finns på nätsidorna på adressen www.glesbygdensvatten.fi.  
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Kuva: Myös kesämökin jätevesijärjestelmää tulee seurata ja huoltaa. 
Bild: Även sommarstugans avloppssystem bör ses över och underhållas. 
 

Lisätietoja/tilläggsuppgifter: 

Virve Ståhl 
Asiantuntija, haja-asutuksen jätevedet / Sakkunnig inom avloppshantering 
050 4474993 
virve.stahl@luvy.fi 
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Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan kysyntä nousussa 

LINKKI 2017 -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Kenttäkaudella 2017 LINKKI-hanke tavoitti kartoitus- ja 
neuvontakäynneillään yhteensä 816 kiinteistöä ja 1076 henkilöä liittyen haja-asutusalueiden jätevesiin. 

Neuvontaa tarjottiin 16:lle hankkeen yhteistyökuntien kanssa valitulle herkälle alueelle, kuten pohjavesi- ja 
ranta-alueelle. Käynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute oli pääasiassa positiivista. 
Jätevesineuvojat osallistuivat myös paikallisiin tori- ja kylätapahtumiin, jossa neuvontaa jaettiin ihmisille 
ilman ajanvarausta. Tämän lisäksi toteutettiin myös kertausneuvontaa puhelimitse.  

Kevään 2017 muutokset lainsäädännössä edellyttivät jätevesineuvojien uudelleenkoulutusta ja 
neuvontamateriaalin päivitystä ennen kenttäkauden alkua. Lainsäädännön muutoksien ja niistä syntyneen 
epävarmuuden johdosta tarve neuvonnalle on ollut suurta. Neuvonnassa painotettiin entistä enemmän 
jäteveden käsittelystä koituvia ympäristöhyötyjä, mm. järjestämällä tiedotuskampanja talousjätevesistä ja 
etsimällä Länsi-Uudenmaan parasta kaivovettä. Lisäksi otettiin käyttöön moderneja viestintäkanavia, kuten 
sosiaalinen media. Neuvonnan sisältöä lähdettiin kehittämään paikallisempaan suuntaan pilotoimalla 
vesiensuojelullista kokonaistarkastelua, jossa hyödynnettiin VEMALA-mallinnusta.  

Vuonna 2017 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli virkeämpää kuin aiempina vuosina. 
Lisäksi LINKKI-hankkeen hankekoordinaattori Virve Ståhl kertoo yhteydenottojen määrän olevan nousussa 
myös tänä vuonna. Neuvontaa on saanut Länsi-Uudellamaalla lähes 7 000 kiinteistöä vuosina 2009 - 2017, 
mutta arviolta noin 29 000 kiinteistöä on vielä vailla tarjottua neuvontaa. LINKKI-hankkeen työ on jatkunut 
vuonna 2018, jolloin tavoitteena on toteuttaa kartoitus- ja neuvontakäynti 700 kiinteistölle. Käyntejä 
tehdään lokakuun alkuun asti, jonka jälkeen tulokset kootaan ja raportoidaan.  

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä 
yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, 
Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy 
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen 
jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta 
löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.  

LINKKI 2017 -hankkeen loppuraportti löytyy osoitteesta: http://www.luvy.fi/fi/julkaisut/?tag=hajavesi 

Efterfrågan på avloppsvattenrådgivning i glesbygden ökar 

Slutrapporten för LINKKI-2017 har publicerats. Under fältsäsongen 2017 nåddes sammanlagt 816 
fastigheter och 1076 personer med karterings- och rådgivningsbesök angående glesbygdens avloppsvatten.  

Rådgivningsområdena valdes tillsammans med samarbetskommunerna, som resulterade i alltsammans 16 
känsliga områden, såsom grundvattenområden eller strandområden. Fastighetsägarna var positiva till 
besöken och responsen har i huvudsak varit bra. Avloppsvattenrådgivarna deltog också i lokala by- och 
torgevenemang, där rådgivning erbjöds till besökare utan tidsbeställning. Rådgivarna genomförde också 
repetitionsrådgivning per telefon under året.    
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Vårens 2017 ändringar i lagstiftningen förutsatte tilläggsskolning av avloppsvattenrådgivarna och 
uppdatering av rådgivningmaterialet innan fältsäsongen. Ändringarna i lagstiftningen och osäkerheten som 
uppstod av dem ökade behovet av rådgivningen. I rådgivningen betonades ännu mera de miljöfördelar som 
uppstår av avloppsvattenbehandlingen, bland annat ordnades en informationskampanj angående 
hushållsavloppsvatten samt efterlystes Västra Nylands bästa brunnsvatten. Därtill togs moderna 
informationskanaler i bruk, såsom social media. Rådgivningens innehåll utvecklades mot ett lokalare 
perspektiv, då en vattenskyddsmässig helhetsgranskning testades med hjälp av VEMALA-modellen.  

Under året 2017 var läget för glesbygdens avloppsvattenbehandling mer alert än under tidigare år. LINKKI- 
projektets projektkoordinator Virve Ståhl berättar att antalet kontaktbegäran från fastighetsägare har ökat 
även under detta år. Närmare 7 000 fastigheter i Västra Nyland har fått rådgivning under åren 2009-2017, 
men uppskattningsvis är ungefär 29 000 fastigheter ännu utan erbjuden rådgivning. LINKKI-projektet har 
fortsatt under året 2018, då målet är att förverkliga karterings- och rådgivningsbesök på 700 fastigheter. 
Besök görs fram till början av oktober, varefter resultaten samlas och rapporteras.   

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på 
glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, 
Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. 
Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 
2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra 
Nylands vatten och miljö r.f. och mera information om projektet hittas på nätsidan 
www.glesbygdensvatten.fi 

LINKKI 2017- projektets slutrapport hittas på adressen: http://www.luvy.fi/fi/julkaisut/?tag=hajavesi 

 

Lisätietoja/ Tilläggsuppgifter: 

Virve Ståhl                                        
hankekoordinaattori / projektkoordinator    
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 
050 4474 993                                                
virve.stahl@vesiensuojelu.fi              

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi 

Kolla också in nätsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och Avloppsvattenguiden 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvattenguiden  
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Herkillä alueilla vuosi aikaa laittaa jätevesijärjestelmät kuntoon! 

Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmien tulisi täyttää lainsäädännön vaatimukset viimeistään 
31.10.2019.   

Ympäristönsuojelulaissa on asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiselle herkillä alueilla. Näitä 
alueita ovat ranta-alueet enintään 100 m vesistön tai meren keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta 
sekä luokitellut pohjavesialueet. Ranta-alueella etäisyys lasketaan jätevesiä muodostavan rakennuksen 
seinään. Herkillä alueilla sijaitsevien, ennen vuotta 2004 rakennettujen, kiinteistöjen tulisi täyttää 
lainsäädännön peruspuhdistusvaatimukset (kuormitus vähenee 80 % orgaanisen aineen, 70 % 
kokonaisfosforin ja 30 % kokonaistypen osalta) siirtymäajan puitteissa. Kunnat voivat 
ympäristönsuojelumääräyksissään tiukentaa puhdistusvaatimuksia ja asettaa rajoituksia järjestelmille 
herkillä alueilla. Ympäristönsuojelumääräyksissä on myös suojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida 
jätevesijärjestelmän sijoittelussa.  

Miten kiinteistön omistajan sitten tulisi edetä, jos jätevesijärjestelmä on uudistamistarpeessa? 
Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä pätevään suunnittelijaan uuden jätevesijärjestelmän suunnittelua 
varten. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman 
kanssa toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Nykyisin monissa kunnissa on käytössä sähköinen 
lupajärjestelmä, joka helpottaa lupien hakemista ja käsittelyä. Toimenpidelupa pitää olla myönnetty ja 
lainvoimainen ennen jätevesijärjestelmän rakentamista. Kun lupa on saatu, hankitaan urakoitsija ja KVV-
vastaava työnjohtaja, jotka toteuttavat jätevesijärjestelmän uusimisen. Rakentaminen on hyvä 
dokumentoida valokuvin ja liittää ne osaksi jätevesisuunnitelmaa. Rakentamisen jälkeen jätevesijärjestelmä 
otetaan käyttöön ja siitä huolehditaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. 

”Herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uusimiselle on nyt noin vuosi aikaa. Asukkaiden on siis 
varauduttava siihen, että suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla alkaa jo olla kiirettä.” Kommentoi LINKKI- 
hankkeen koordinaattori Virve Ståhl. ”Uusimisessa on hyvä huomioida myös kuntien lupien käsittelyajat, 
jotka voivat olla kuukausiakin. Nyt on siis sopiva aika kartoittaa kunkin kiinteistön tilanne 
jätevesijärjestelmien uudistamisen osalta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin hyvissä ajoin.”  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n LINKKI-hanke on tehnyt puolueetonta jätevesineuvontaa Länsi-
Uudenmaan alueella jo vuodesta 2009. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, 
Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan 
ELY-keskus. Hankkeessa on toteutunut yli 7 500 kiinteistökohtaista kartoitus- ja neuvontakäyntiä 
kymmenen kenttäkauden aikana. Vuoden 2018 käynnit on saatettu päätökseen lokakuun aikana ja niiden 
raportointi on aloitettu. Lisätietoa LINKKI-hankkeesta ja sen tuloksista löytyy verkkosivuilta 
http://www.hajavesi.fi  

Linkkejä: 

Tietoa kuntien vaatimuksista löytyy kuntatieto-hakukoneelta: http://www.hajavesi.fi/fi/kuntatieto  

Jätevesialan yrittäjien hakukone: http://www.hajavesi.fi/fi/yrityshaku 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 294/2019

47

Mediatiedotteet

Liite 3. (11/19)

     Tiedote/meddelande 

      

 29.10.2018 

 

 

 

 

Kuva: Jätevesijärjestelmät voivat sijaita hyvinkin lähellä rantaa. 

Lisätietoja: 

Virve Ståhl  
hankekoordinaattori / projektkoordinator  
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry  
0504474993  
virve.stahl(at)vesiensuojelu.fi 

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.  

 

 

 

 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 294/2019

48

Mediatiedotteet

Liite 3. (12/19)

     Tiedote/meddelande 

      

 29.10.2018 

 

 

Ett år kvar att fixa till avloppsvattensystemen på känsliga områden! 

Avloppsvattensystemen på grundvatten- och strandområden ska uppfylla lagstiftningens reningskrav senast 
31.10.2019.  

Miljöskyddslagen har fastslagit en övergångstid för förnyandet av avloppsvattensystemen på känsliga 
områden. Dessa områden innefattar strandområden, där avståndet till vattendraget eller strandlinjen enligt 
medelvattenstånd är 100 meter, samt klassificerade grundvattenområden. På strandområdet bestäms 
avståndet från strandlinjen enligt medelvattenstånd till väggen på den närmaste byggnad där 
avloppsvatten bildas. Om man byggt på fastigheten innan år 2004 och fastigheten befinner sig på känsligt 
område, ska fastigheten uppfylla reningskraven på basnivå (minska belastningen med 80 % av organiskt 
material, 70 % av totalfosfor och 30 % av totalkväve) inom ramen av övergångstiden. Kommunerna kan i 
miljöskyddsbestämmelserna skärpa till reningskraven och utfärda begränsningar för 
avloppsvattensystemen på känsliga områden. I miljöskyddsbestämmelserna kan anges också 
skyddsavstånd, som ska tas i beaktande i samband med placeringen av avloppsvattensystemet.      

Hur ska fastighetsägaren gå till väga om avloppsvattensystemet behöver förnyas? 
Som första steg lönar det sig att vara i kontakt med en behörig planerare gällande planeringen av nytt 
avloppsvattensystem. När systemet är sakenligt planerat av en expert, söker man med hjälp av planen om 
åtgärdstillstånd av kommunens byggnadstillsyn. Nuförtiden har kommunen i användning ett digitalt 
tillståndsprogram, vilket underlättar ansökningsförfarandet och hanteringen av tillstånden. 
Åtgärdstillståndet måste vara beviljat och ha vunnit laga kraft innan man börjar bygga 
avloppsvattensystemet. När tillståndet har beviljats behöver man en entreprenör och FVA- ansvarig 
arbetsledare, vilka verkställer förnyandet av avloppsvattensystemet. Det lönar sig att dokumentera 
byggandet med fotografier och bifoga dem i avloppsvattenplanen. Efter byggandet tar man 
avloppsvattensystemet i användning och sköter det enligt bruks- och underhållsanvisningarna.  

”Det är nu ett år kvar att förnya avloppsvattensystemen på känsliga områden. Invånarna bör förbereda sig 
för att planerare och entreprenörer börjar ha bråttom med arbete”, kommenterar LINKKI-projektets 
koordinator Virve Ståhl. ”Gällande förnyandet är det bra att beakta också kommunernas behandlingstider 
för ansökningar, som kan vara till och med några månader. Nu är det alltså en lämplig tidpunkt att utreda 
fastighetens läge angående avloppsvattensystemet och påbörja nödvändiga åtgärder i god tid.” 

Västra Nylands Vatten och Miljö rf:s LINKKI- projekt har utfört opartisk avloppsvattenrådgivning på Västra 
Nylands område från och med år 2009. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, 
Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. 
Inom ramen för projektet har över 7 500 fastighetsvisa kartläggnings- och rådgivningsbesök gjorts under tio 
fältsäsonger. Årets 2018 besök har slutförts under oktobermånad och rapporteringen av dem har inletts. 
Tilläggsuppgifter om LINKKI- projektet och om dess resultat hittas på nätsidorna www.glesbygdensvatten.fi 

Länkar: 

Information om kommunernas krav hittas via kommuninformation- sökmaskinen: 
http://www.hajavesi.fi/se/kommuninformation 

Sökmaskin för företagare inom avloppsvattenbranschen: http://www.hajavesi.fi/se/foretagssok 
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Bild: Avloppsvattensystemen kan vara placerade mycket nära stranden. 

Tilläggsuppgifter: 

Virve Ståhl  
hankekoordinaattori / projektkoordinator  
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry  
0504474993  
virve.stahl(at)vesiensuojelu.fi 

Kolla också in nätsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och  
Avloppsvattenguiden www.vesiensuojelu.fi/avloppsvattenguiden 
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Muista huolehtia jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivon kunnosta myös talvella. 

Kaikenlaiset jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa. Tänä talvena on syytä tarkkailla myös talousvesikaivoa, 
koska vesi saattaa loppua. 

Perinteiset jätevesijärjestelmät, kuten saostuskaivot, peittyvät usein näkyvistä lumipeitteen alle. Niitä ei 
kuitenkaan tulee kokonaan unohtaa talven ajaksi. Kansien kunto ja tiiviys sekä lietteen kertyminen kaivoihin 
on hyvä tarkistaa kylmänäkin vuodenaikana. Maaperäkäsittelyiden osalta on muistettava, että kentän päältä 
ei kannata aurata lumia pois eikä kulkea ajoneuvolla, koska rakenteet voivat vaurioitua. Kenttien osalta on 
myös hyvä huolehtia, että tuuletusputket yltävät lumenpinnan yläpuolelle, jotta jäteveden puhdistuksen 
biologinen prosessi saa happea. Laitepuhdistamoiden toimintaa tulee seurata ympäri vuoden. Tarkkailtavia 
kohteita ovat mm. sähkönlaitteet ja pumput, saostuskemikaalin riittävyys sekä purkupaikan 
avoimuus/toimivuus. Aktiivilietteen laatua ja lietemäärää voi itse seurata aktiivilietteen 
laskeutuvuuskokeella, joka suositellaan tehtäväksi kuukausittain. Ohjeet laskeutuvuuskokeeseen löytyvät 
täältä (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/asukkaan-tehtavat/hoito-ja-huolto/kaytto-ja-huolto-
ohjeet/laitepuhdistamo/aktiivilietteen-laskeutuvuuskoe/). Jätevesiopas-sivustolta 
(https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/asukkaan-tehtavat/hoito-ja-huolto/) löytyy myös käyttö- ja huolto-ohjeita 
yleisimmille jätevesijärjestelmille. 

Haja-asutusalueella asuvan ei tule myöskään unohtaa talousvesikaivon tarkkailua talven aikana. Pohjaveden 
pinnat ovat tavanomaista alhaisemmalla tasolla erityisesti Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa, kertoo Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) tiedote. Länsi-Uudellamaalla heikoin tilanne on rannikkoalueilla. Yksittäisissä 
talosuvesikaivoissa vesi voi pahimmillaan loppua kevääseen mennessä. Jotta tähän tilanteeseen ei jouduta, 
on asukkaan hyvä tarkkailla kaivoveden riittävyyttä ja laatua sekä ryhtyä ajoissa säästämään vettä.  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n LINKKI-hanke on tehnyt puolueetonta jätevesineuvontaa Länsi-
Uudenmaan alueella jo vuodesta 2009. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, 
Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-
keskus. Hankkeessa on toteutunut yli 7 500 kiinteistökohtaista kartoitus- ja neuvontakäyntiä kymmenen 
kenttäkauden aikana. Hanke juhlistaa tätä kartoitus- ja neuvontakäyntien kymmenvuotista taivalta 
juhlaseminaarin merkeissä. Seminaari pidetään Kirkkonummella keskiviikkona 27.3.2019 klo: 9 – 14 ja 
tilaisuus on avoin kaikille haja-asutuksen jätevesistä kiinnostuneille. Lisätietoa tapahtumasta ja ohjelma 
julkaistaan lähempänä ajankohtaa. 

Jätevesiopas (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/)  

SYKE:n kaivovesitiedote (http://www.syke.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Lounais_Lansi_ja_KeskiSuomessa_pohjavede%2848557%29)  

LINKKI-hanke (www.hajavesi.fi)  
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Kom ihåg att sköta om avloppsvattensystemet och hushållsvattenbrunnen även på 
vintern. 

Alla olika avloppsvattensystem kräver service. Under denna vinter är det också skäl att kolla  
hushållsvattenbrunnen, eftersom vattnet kan ta slut. 

De traditionella avloppsvattensystemen, såsom sedimentationsbrunnar, täcks ofta av snö. Man bör dock inte 
glömma dem helt under vintern. Lockens skick och täthet samt ansamlingen av slam i brunnarna är bra att 
kolla även under den kalla årstiden. 

När det gäller markbehandling bör man komma ihåg, att på området ovanpå bädden bör man inte ploga bort 
snön eller köra med fordon, eftersom konstruktionerna kan skadas. När det gäller bäddarna är det också 
viktigt, att ventilationsrören når över snön, så att de biologiska processerna i avloppsvattenreningen får syre. 
Minireningsverkens funktion bör kollas året om. Saker som bör kollas är bl.a. elapparaturen och pumparna, 
fällningskemikaliernas mängd samt utsläppsplatsens öppenhet/funktion. Kvaliteten på aktivslammet och 
slammängden kan man själv kontrollera genom ett fällningstest, som man rekommenderar att man gör en 
gång i månaden. En beskrivning av fällningstestet hittas här 
(https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/fastighetsagarens-uppgifter/underhall-och-service/avloppssystemets-
bruks-och-underhallsanvisningar/minireningsverk/sedimenteringstest-for-aktivt-slam/ ). På 
avloppsvattenguide-sidorna (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/fastighetsagarens-uppgifter/underhall-och-
service/) finns också bruks- och skötselråd för de mest vanliga avloppsvattensystemen.  

Den som bor i glesbygden bör inte heller glömma, att kontrollera sin hushållsvattenbrunn på vintern. 
Grundvattennivåerna är lägre än normalt speciellt i sydvästra, västra och mellersta Finland, berättar Finlands 
miljöcentral (SYKE) i sitt meddelande. I Västra Nyland är läget som sämst i kustområdena. I enskilda brunnar 
kan vattnet i värsta fall ta slut innan våren. För att man inte skall hamna i den situationen, är det bra om man 
följer med vattenmängden så att man i tid kan börja minska på vattenanvändningen.   

Västra Nylands vatten och miljö rf:s LINKKI-projekt har sedan år 2009 gett objektiv avloppsvattenrådgivning 
i västra Nyland. I projektet deltar områdets samtliga 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, 
Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Förutom av kommunerna, finansieras projektet av Nylands NTM-central.  
Inom projektet har man gjort över 7 500 fastighetsvisa rådgivningsbesök under 10 fältsäsonger. Projektet 
firar denna tioåriga epok i form av ett jubileumsseminarium. Seminariet hålls i Kyrkslätt onsdagen den 
27.3.2019 kl. 9-14 och seminariet är öppet för alla, som är intresserade av glesbygdens avloppsvatten. 
Tilläggsuppgifter om evenemanget och programmet presenteras vid en senare tidpunkt. 

Avloppsvattenguide (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ingangssida/)   

SYKE brunnvattenmeddelandet (http://www.syke.fi/sv-
FI/Aktuellt/Pressmeddelanden/Grundvattennivaerna_laga_i_Sydvastra_Vas(48605)    

LINKKI-projektet (http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan)  
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Kuva: Lumesta puhdistetut saostussäiliöt ja imeytyskenttä. / Bild: Sedimenteringstankar och 
infiltrationsbädd som putsats fria från snö. 

Lisätietoja / tilläggsuppgifter: 
Virve Ståhl 
hankekoordinaattori / projektkoordinator 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf 
0504474993 
virve.stahl@luvy.fi 
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Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit 10 vuotta! 

Tervetuloa juhlaseminaariin 27.3.2019. 

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskeva asetus tuli voimaan 15 vuotta sitten vuonna 2004. Siitä lähtien 
Länsi-Uudellamaalla on tehty kiinteää yhteistyötä alueen kuntien ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 
kanssa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilan parantamiseksi. Alkuun yhteistyön puitteissa laadittiin 
ohjeita, pidettiin koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia sekä tehtiin verkkotiedotusta ja puhelinneuvontaa. 
Tämän jälkeen toimintaa hankkeistettiin ja siihen haettiin avustuksia ensin Uudenmaan liitolta ja 
myöhemmin valtion avustusta ELY-keskukselta. Ensimmäisessä hankkeessa painotettiin vesiosuuskuntien 
perustamista ja suunnittelun tärkeyttä sekä luotiin kuntien hajajätevesistrategia, jota myöhemmin jatkettiin 
vuoteen 2021 asti. Vuodesta 2009 eteenpäin hankkeissa keskityttiin enemmän yksittäisiin kiinteistöihin ja 
niiden jätevedenkäsittelyn parantamiseen. Tällöin aloitettiin jalkautettu neuvonta kartoitus- ja 
neuvontakäyntien avulla.  

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on siis tehty jo kymmenen kenttäkauden aikana Länsi-Uudenmaan 
kahdeksassa kunnassa. Vuosien 2009 - 2018 aikana neuvontahankkeissa on kartoitettu yli 7 500 kiinteistön 
jätevedenkäsittelyn tilanne ja mahdollisuutta kartoitus- ja neuvontakäyntiin on tarjottu noin 10 000 
kiinteistölle. LINKKI2018-hanke juhlistaa kartoitus- ja neuvontakäyntien historiaa juhlaseminaarissa. 
Seminaarissa käydään läpi kartoituksen tuloksia vuodelta 2018, yhteenveto vuosien 2009 – 2018 tuloksista, 
kuullaan kommenttipuheenvuoroja pitkään jatkuneesta yhteistyöstä haja-asutuksen jätevesien parissa ja 
pohditaan myös tulevaa. Seminaarin juhlapuhujana on professori Anna Mikola Aalto-yliopistosta. 
Juhlaseminaari pidetään Kirkkonummella kunnantalon valtuustosalissa 27.3.2019 klo: 9 – 14. Tilaisuus on 
avoin kaikille kiinnostuneille ja ennakkoilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun mitoittamiseksi 20.3 
mennessä. Seminaarin ohjelma löytyy LINKKI-hankkeen sivuilta 
(http://www.hajavesi.fi/fi/kalenteri/?itemid=3563&a=viewItem).    

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien 
yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, 
Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-
Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen 
jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta 
löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi    

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekts kartläggnings- och rådgivningsbesök 10 
år! 

Välkomna till vårt jubileumsseminarium 27.3.2019. 

Förordningen gällande glesbebyggelsens avloppsvattenhantering kom för 15 år sedan år 2004. Allt sedan 
dess har man i Västra Nyland haft ett tätt samarbete mellan områdets kommuner och västra Nylands 
vatten och miljö rf för att förbättra situationen gällande behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I 
början uppgjorde man inom ramen för samarbetet olika instruktioner, arrangerade skolnings- och 
informationstillfällen samt informerade via nätet samt utförde telefonrådgivning. Efter detta gjorde man 
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ett projekt kring det hela, för vilket man ansökte om finansiering från Nylands förbund och senare även 
statlig finansiering från NTM-centralen. I det första projektet betonade man grundandet av vattenandelslag 
samt betydelsen av planering samt uppgjorde kommunernas glesbygdsvattenstrategi, vilken senare 
förlängdes till år 2021. Från och med år 2009 koncentrerade man sig mera på enskilda fastigheter och 
förbättrandet av deras avloppsvattenbehandling. Då inledde man den konkreta rådgivningen genom 
rådgivnings och kartläggningsbesök. 

Kartläggnings- och rådgivningsbesök har alltså redan utförts under tio fältsäsonger i Västra Nylands tio 
kommuner. Under perioden 2009-2018 har man inom rådgivningsprojektet kartlagt situationen gällande 
avloppshanteringen i över 7 500 fastigheter och möjlighet till rådgivnings- och kartläggningsbesök har 
erbjudits till 10 000 fastigheter. LINKKI2018-projektet firar kartläggnings- och rådgivningsbesökens historia 
genom ett jubileumsseminarium. Vid seminariet går man igenom resultaten från år 2018, ett sammandrag 
av resultaten 2009-2018, lyssnar till kommentar talturer gällande det långvariga samarbetet inom 
glesbygdens avloppsvatten samt funderingar kring framtiden. Som festtalare vid seminariet fungerar 
professor Anna Mikola från Aalto-universitetet. Jubileumsseminariet hålls i Kyrkslätt i kommunhusets 
fullmäktigesal 27.3.2019 kl. 9-14. Seminariet är öppet för alla intresserade och man ber om 
förhandsanmälan med tanke på kaffeserveringen senast 20.3. Seminariets program hittas på LINKKI-
projektets sidor (http://www.hajavesi.fi/se/handelser/?itemid=3564&a=viewItem). 

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt LINKKI strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens 
avloppsvatten genom samarbete mellan kommunerna. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, 
Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras utöver av kommunerna 
även av Nylands NTM-central. Projektet sammanhänger med glesbygdsvattenstrategin 2014-2021 för 
kommunerna i Västra Nyland och miljöministeriets riksomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet 
koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och tilläggsuppgifter rörande projektet hittas på 
nätsidorna på adressen www.glesbygdensvatten.fi    

 

 

 

Kuva: Kartoitus- ja neuvontakäynnillä käydään 
läpi kiinteistön jätevesienkäsittelyn tilanne ja 
annetaan neuvoja aiheeseen liittyen.  

Bild: Vid kartläggnings- och rådgivningsbesöken 
går man igenom situationen gälande fastighetens 
avloppsvattenbehandling samt ger råd kring 
detta.   
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Lisätietoja / tilläggsuppgifter: 

Virve Ståhl  
hankekoordinaattori / projektkoordinator  
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf 
0504474993  
virve.stahl@luvy.fi 
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PALAUTE KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEISTÄ                             

LINKKI 2018-hankkeessa kerättiin palautetta kartoitus- ja neuvontakäyntien asiakkailta neuvonnan 
kehittämiseksi ja parantamiseksi. Palautetta pyydettiin 195 kartoitus- ja neuvontakäynnin vuonna 2018 
saaneilta asiakkailta. Palautepyyntö kohdistettiin jokaisen hankkeessa toimineiden kuuden neuvojan 
alueelle. Neuvonta-alueet, joilta palautetta pyydettiin, olivat Lohjan Nummijärvi, Vihdin Palojärvi, 
Kirkkonummen Långvik, Siuntion Nötö, Karkkilan Onkimaanjärvi ja Raaseporin Rågö. Kullekin alueelle 
lähetettiin 30 – 35 palautekyselyä. Anonyymin kyselyn vastaajat ryhmiteltiin neuvojan ja jätevesijärjestelmän 
uudistamistarpeen mukaan. Palautekysely toteutettiin loka-marraskuussa 2018, jolloin kiinteistökäynnistä oli 
kulunut vaihtelevasti 1 – 5 kk aikaa. Palautekyselyt lähetettiin kirjeitse ja niihin oli mahdollisuus vastata 
kirjallisesti tai internetissä. Vastauksia tuli 78 kappaletta, eli vastausprosentti oli 40, mikä on aikaisempiin 
vuosiin verrattuna varsin hyvä tulos. 

Palautteisiin vastattiin pääasiassa palautuskuorella postin kautta, mutta muutamia vastauksia tuli myös 
internetlomakkeella. Eniten vastauksia tuli Raaseporista (16 kpl) ja Karkkilasta (15 kpl). Muista kunnista 
Inkoosta tuli vastauksia 11 kpl ja Kirkkonummelta 9 kpl. Lohjan Nummijärvellä ja Vihdin Palojärvellä toimi 
useampi neuvoja, joten näiden kahden alueen osalta vastauksista voi päätellä vain yhteensä Lohjalta sekä 
Vihdistä tulleet palautteet, joita oli 21 kpl. Lisäksi oli muutama vastaus, joissa pyydetty vastauskoodi oli väärä, 
eikä näitä voida ottaa huomioon kaikissa tuloksissa.  

Vastaukset olivat jakautuneet jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen osalta niin, että vähäisten 
jätevesimäärien kiinteistöiltä tuli ylivoimaisesti suurin osa vastauksista, 58 %. Akuutissa uudistamistarpeessa 
oli 20 % vastauksista, järjestelmä oli kunnossa 12 % vastaajista, ja kunnostusta tai seurantaa vaativien 
jätevesijärjestelmien osuus vastauksista oli 10 %. Jakauma ei vastaa lähetettyjen palautekyselyiden jakaumaa 
(kuva 1), vaan vastauksissa korostuivat etenkin vähäisten jätevesimäärien kohteet, joita palautettiin 
suhteessa lähetettyjä enemmän.  

 

Kuva 1. Lähetettyjen ja palautuneiden kyselyiden uudistamistarve. Lähetettyjä kyselyitä oli 195 kpl, palautuneita 78 
kpl. 
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1. Tulokset 
 

1.1 Kartoitus- ja neuvontakäynti sujui hyvin 

Vastaajilta kysyttiin kuinka käynti oli sujunut. Käynti sujui hyvin 71 vastaajan mielestä ja ok:sti yhden (1) 
vastaajan mielestä. Yhdenkään vastaajan mielestä käynti ei ollut sujunut huonosti. Kuudessa kyselyssä ei ollut 
vastattu tähän kohtaan. 

Vastaajista 67 oli maininnut käynnin parhaita puolia, ja kymmenen (10) oli maininnut käynnin huonoja puolia. 
Muita kommentteja oli jättänyt 21 vastaajaa. Käynnin parhaiksi puoliksi mainittiin useimmiten ajankohtaisen 
tiedon saaminen ja oman järjestelmän säännönmukaisuuden varmistuminen. Paljon kiiteltiin myös 
henkilökohtaista opastusta omalla kiinteistöillä, mahdollisuutta rauhalliseen keskusteluun sekä neuvojien 
asiantuntijuutta ja ystävällisyyttä. Käynnin huonoina puolina mainittiin mm. käynnin ajankohta, neuvojan 
ristiriitainen ohje verrattuna naapurin saamaan ohjeeseen sekä muutama yksittäinen kritiikki neuvojan 
antamaa neuvoa kohtaan. Muina kommentteina mainittiin mm. käynnin tarpeellisuus ja vesiensuojelun 
tärkeys sekä toivottiin lisää vastaavanlaisia käyntejä ja enemmän infoa erilaisista laitteista. Yksi vastaaja pohti 
valvonnan ja tarkastusten toteutumista siirtymäajan umpeutumisen jälkeen. 

1.2 Vastaajien käsitys saamastaan arviosta vaihteli 

Kyselyssä selvitettiin, kuinka hyvin asiakkaat olivat sisäistäneet neuvojan heidän kohteestaan tekemän 
arvion, eli minkälaisen arvion järjestelmän uudistamistarpeesta neuvoja antoi. Tämän mahdollisti 
palautuskuoressa ollut vastauskoodi, jonka perusteella palautteesta näki, vastasiko annettu arvio kiinteistön 
omistajan käsitystä saamastaan arvioista. Kohtaan oman järjestelmän saamasta arviosta tuli yhteensä 75 
vastausta.  

Erityisesti akuutin uudistamistarpeen neuvojalta saaneissa arvioissa oli vaihtelua siinä, millaisen arvion 
vastaajat olivat omasta mielestään saaneet. Palautetta oikean koodin kanssa vastanneista 13 oli saanut 
neuvojalta punaisen eli akuutin uudistamistarpeen arvion, mutta oman käsityksensä mukaan vain kuusi (6) 
heistä oli saanut saman arvion (kuva 2). Vihreän (järjestelmä kunnossa) arvion saaneilla käsitys saamastaan 
arviosta oli lähempänä oikeaa – yhdeksästä (9) vihreän arvion saaneesta kahdeksan (8) oli mielestään saanut 
vihreän arvion. Sinisen eli vähäisen jätevesimäärän arvion saaneista 26/40 arvioivat saaneensa sinisen arvion 
ja 13/40 vihreän eli järjestelmä kunnossa -arvion. Keltaisen arvion saaneissa oli eniten hajontaa – kuudesta 
oikean koodin kanssa vastanneesta kaksi (2) arvioi saaneensa keltaisen arvion, kaksi (2) vihreän arvion ja kaksi 
(2) sinisen arvion. 
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Kuva 2. Vaaka-akselilla neuvojan antamat arviot. Palkit kuvaavat määrällisesti, mitä kunkin värisen arvion saaneet 
olivat käsittäneet saaneensa arvioksi kohteestaan. 

1.3 Korjaus- ja muutostöiden aikataulu epäselvä 

Palautekyselyssä selvitettiin asukkaiden mahdollisia jätevesijärjestelmään kohdistuvia korjaus- ja 
muutostöitä sekä niiden aikataulua. Kysymys oli jaettu neljään tarkentavaan osa-alueeseen: 
jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen, vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja 
viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai 
muutostyö (kuten lisärakentaminen ja peruskorjaus) ja muu jäteveden määrään tai laatuun vaikuttava tekijä 
(kuten muutos käyttöasteessa tai asukas- ja käyttäjämäärässä) (kuva 3).  

Kysymykseen jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai muuttamisesta kuusi (6) vastaajaa ilmoitti 
rakentamisen tai muuttamisen olevan ajankohtaista 0-1 vuoden sisällä, kaksi (2) vastaajaa 2-5 vuoden 
kuluttua ja kymmenen (10) vastaajaa 6-20 vuoden kuluttua. Loput vastaajista (60) olivat joko vastanneet ”en 
osaa sanoa” tai jättäneet kohdan tyhjäksi. Vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva 
luvanvarainen korjaus- tai muutostyö puolestaan oli kolmella (3) vastaajalla tiedossa 0-1 vuoden sisällä, 
yhdellä (1) vastaajalla 2-5 vuoden kuluttua ja neljällä (4) vastaajalla 6-20 vuoden kuluttua. Tyhjäksi tämän 
kohdan jättäneitä tai ”en osaa sanoa” vastanneita oli yhteensä 70. 

Kysymykseen rakennuslupaa edellyttävästä korjaus- tai muutostyöstä kolme (3) vastaajaa ilmoitti korjaus- tai 
muutostyön olevan ajankohtaista 0-1 vuoden sisällä, kaksi (2) vastaajaa 2-5 vuoden kuluttua ja yhdeksän (9) 
vastaajaa 6-20 vuoden kuluttua. Loput vastaajista (64) olivat joko vastanneet ”en osaa sanoa” tai jättäneet 
kohdan tyhjäksi. Muita jäteveden määrään tai laatuun vaikuttavia muutostekijöitä puolestaan oli kolmella (3) 
vastaajalla tiedossa 0-1 vuoden sisällä, kahdella (2) vastaajalla 2-5 vuoden kuluttua ja seitsemällä (7) 
vastaajalla 6-20 vuoden kuluttua. Tyhjäksi tämän kohdan jättäneitä tai ”en osaa sanoa” vastanneita oli 
yhteensä 66. 
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Kuva 3. Korjaus- ja muutostöiden aikataulu vastaajien kesken (n=78). 

1.4 Aikomus toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä oli vaihtelevaa 

Kyselyssä selvitettiin, kuinka monelle jätevesineuvoja oli suositellut toimenpiteitä jätevesijärjestelmään 
liittyen ja mitä ne olivat, sekä oliko kiinteistön omistajilla aikomusta ryhtyä suositeltuihin toimenpiteisiin ja 
jos ei, miksi. Vastaajista 41 ilmoitti, ettei neuvoja ollut suositellut toimenpiteitä, ja puolestaan 28 vastaajalle 
neuvoja oli suositellut toimenpiteitä. Yhdeksän (9) vastaajaa oli jättänyt kohdan tyhjäksi. Suositeltuja 
toimenpiteitä oli luetellut 34 vastaajaa, ja niitä olivat esim. saostuskaivojen tyhjentäminen ja järjestelmän 
kunnon tiiviimpi seuraaminen, harmaiden vesien käsittelyn uusiminen, jätevesijärjestelmän päivittäminen 
tulevaisuudessa käyttäjämäärän tai vedenkäytön lisääntyessä sekä pienet parannukset kuten 
jätevesikaivojen kansien uusiminen.  

Kysyttäessä kiinteistön omistajien aikomusta ryhtyä toimenpiteisiin, 23 vastaajaa vastasi aikovansa ryhtyä 
toimenpiteisiin ja 25 vastaajaa kertoi, ettei aio ryhtyä toimenpiteisiin. 30 vastaajaa jätti vastaamatta 
kysymykseen. 28 vastaajaa kommentoi, miksi ei aio ryhtyä toimenpiteisiin jätevesijärjestelmän osalta. 
Suurimmalla osalla näistä jätevesijärjestelmä oli jo kunnossa tai jätevesimäärä oli arvioitu vähäiseksi. 
Muutama vastaaja ei aikonut tehdä toimenpiteitä, sillä he pitivät omaa järjestelmäänsä jo riittävänä, vaikka 
neuvoja oli arvioinut kohteen olevan akuutissa uudistamistarpeessa.  

Kyselyssä selvitettiin myös, mikä vastaajien mielestä auttaisi siihen, että tarvittavaan jätevesijärjestelmään 
liittyvään toimenpiteeseen ryhdyttäisiin. Kysymykseen tuli 11 vastausta. Näistä useammassa oli kerrottu 
omakohtaisista kokemuksista, joita asian eteen oli jo tehty, kuten käynnistä kunnan henkilön luona 
keskustelemassa asiasta. Mainintoja tuli myös omalle viitseliäisyydelle, maalaisjärjelle sekä lisäinformaation 
tarpeelle liittyen erilaisiin laitteisiin. 

1.5 Terveisiä hankkeelle 

Kyselyn lopussa vastaajat pystyivät jättämään terveisiä hankkeelle. Tähän osaan tuli 38 vastausta. Suurin osa 
palautteesta oli positiivista ja sisälsi kiitoksia hankkeelle sekä toteutetuille käynneille. Seuraavassa on 
esimerkkejä annetuista kommenteista:  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

muu jäteveden määrään tai laatuun vaikuttava tekijä (kuten
muutos käyttöasteessa tai asukas- ja käyttäjämäärässä)

rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö (kuten
lisärakentaminen ja peruskorjaus)

vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja
koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö

jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen

0-1 vuoden sisällä 2-5 vuoden kuluttua 6-20 vuoden kuluttua en osaa sanoa / tyhjä
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o Mökillämme kantovesi, haluamme opettaa lapsenlapsillemme "veden arvon". Näillä näkymin ei 
aikomusta lisätä veden kulutusta. Erittäin hyvä hanke, Hienoa saada paikanpäällä henkilökohtaista 
neuvontaa. 

o Ko. neuvonta- ja arviointikartoitus oli ihan paikallaan. 
o Olen iäkäs 72v. En suunnittele mitään hankkeita. 
o Ihmeellistä, kun naapureissa on ~50 vuotta aiemmin asennettu muutama betonirengas, eikä 

minkäänlaista imeytyskenttää, ei tyhjennystä vaan jätevedet menee maastoon ja kuulemma kelpaa. 
o Käynti oli erittäin tervetullut ja myönteinen. 
o Kiitos! Hieno hanke ja neuvot! 
o Vi fick samtidigt också god rådgivning och nyttig information beträffande den ombyggnad av 

uteclasset som vi flanerar att utföra sannolikt sommaren 2019. 
o Oli hyvä että jätevesineuvoja kävi tontilla tarkastamassa jätevesijärjestelmän ja antoi tarvittavaa 

tietoa ja neuvoja. 
o Hyvä hanke jossa selviää mahdolliset puutteet ja tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi 
o Hanke on mielestäni hyvä koska rantarakentamisessa rakennetaan ainoastaan hienompia huviloita 

joissa on jätevesien määrä lisääntymässä 
o Lycka till! Miten aiotte seurata niitä talouksia, joissa oli "huonot systeemit"? Aika monella 

naapurustossamme kuului olevan erilaista puutosta... 
o Kyseinen kartoitus/ neuvontakäynti pitäisi tehdä järven kaikissa rantarakennuksissa. 
o Hieno juttu että asiantuntija kävi paikalla. Eikä maksanut mitään. 
o Kiva, että tällainen hanke on saatu aikaan. Sain juuri sitä tietoa, mitä kaipasin. 
o Hanke auttaa kiinteistöjen omistajia lain ja asetuksen noudattamisessa. 
o Olisin odottanut, että neuvojalla olisi ollut valtuutus myös puuttua tarvittaessa epäkohtiin. 
o Ikää on yli 80, vesiä tulee niin vähän yhdeltä ihmiseltä että kyllä ne haihtuu 
o Hienoa toimintaa! Tietoa ja valistusta näistä asioista tarvitaan! 
o Ge råd hur finansiera! 
o Rekommenderar för alla hushåll. Tack för besöket. 

 

2. Johtopäätökset 

Palautekyselyn toteuttamisella varmistettiin tehdyn työn laatu. Tämän vuotinen vastausprosentti 40 on 
parempi kuin useana aikaisempana vuonna. Tätä saattaa osaltaan selittää jätevesiasian ja siihen liittyvät 
lainsäädännön ajankohtaisuus siirtymäajan lähestyessä. 

Kyselyyn saadut vastaukset vahvistivat aikaisemmissa palautekyselyissä havaitun käsityksen siitä, että 
asukkaat, joilla on vain vähäinen jätevesimäärä, vastaavat kyselyyn muita useammin. Näin ollen kyselyn 
tuloksen voidaan arvioida edustavan painokkaammin käynteihin keskimääräistä myönteisemmin suhtautuvia 
asiakkaita, joille jätevesiasiat eivät aiheuta huolta ja joiden jätevesijärjestelmät eivät vaadi merkittävää 
ylläpitoa tai kunnostustoimenpiteitä. Toisaalta myöskään akuutissa uudistamistarpeessa olleiden kohteiden 
antamat arviot käynnistä eivät nousseet esille erityisen kielteisinä. Lähes kaikkien vastaajien mielestä käynti 
oli sujunut hyvin, ja asiakkaat olivat tyytyväisiä toteutettuun neuvontaan. Tämä käy ilmi myös kysyttäessä 
asukkaiden tunnelmia. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä kiinteistökäynnin jälkeen, ja he kokivat saaneensa 
tarvitsemaansa tietoa. Usein käynnin parhaiksi puoliksi oli mainittu juuri tiedon saaminen ja mukava neuvoja.  
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Kysely poikkesi hieman aiemmista sisältäen mm. kysymyksen siitä, minkä arvion jätevesijärjestelmästään 
vastaaja oli omasta mielestään saanut neuvojalta. Tällä haluttiin arvioida, kuinka hyvin kiinteistön omistajat 
olivat sisäistäneet neuvojalta saamansa arvion jätevesijärjestelmänsä kunnosta. Vastausten perusteella 
erityisesti akuutissa uudistamistarpeessa olevissa kohteissa omistajien arviot vaihtelivat laajasti, sillä alle 
puolet punaisen arvion saaneista olivat kokeneet saaneensa neuvojalta akuutin uudistamistarpeen arvion. 
Myös keltaisen eli kunnostus-/tehostusarvion saaneiden vastauksissa oli pientä hajontaa. Vihreän ja sinisen 
arvion saaneiden käsitykset saamastaan arviosta vastasivat melko lailla oikeita, mikä kertoo, että 
järjestelmän ollessa kunnossa on helpompi sisäistää asia ja lyödä lukkoon, ettei toimenpiteitä tällä hetkellä 
tarvita. Akuutti uudistamistarve herättää todennäköisesti enemmän kysymyksiä ja epäselvyyttä siitä, miten 
tilanteessa toimia. Voi myös olla, että vastaajat ovat sekoittaneet mielessään neuvojan antaman arvion ja 
oman käsityksensä järjestelmänsä kunnosta, joiden välillä saattaa olla ristiriitoja. 

Aikataulujen osalta kyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että melko harvalla on suunnitelmia ryhtyä 
toimenpiteisiin jätevesijärjestelmän tai muiden rakennus- ja korjaustöiden osalta lähivuosina. Tähän 
vaikuttaa toki vähäisten jätevesimäärien korostuminen kyselyyn vastanneissa. Vastausten perusteella 
muutos- ja korjaustöiden toteuttamiseen liittyy kuitenkin paljon epäselvyyksiä, ja suunnitelmallisuudessa on 
puutteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Rakennusvalvontaviranomaisen olisi hyvä kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että jätevesijärjestelmän kunnostamistarve tulee hoidettua tarvittavilta osin muun 
lupakäsittelyn yhteydessä. Tässä tulee huolehtia siitä, että luvanhakijoita informoidaan jätevesijärjestelmän 
kunnostamisesta varhaisessa vaiheessa lupaprosessia. 

Vuosien aikana on käynyt hyvin selkeäksi, että ihmiset eivät ole ryhtyneet suurissa määrin 
jätevesijärjestelmien uudistamisiin, ja tämä palautekysely ei ollut tässäkään poikkeus. Jätevesiasioiden 
oikeanlainen ja asiallinen informaatio on olennainen asia, kun asukkaita motivoidaan uudistamaan 
jätevesijärjestelmiä. Palautekyselyiden pohjalta voidaan todeta, että neuvonnan tuloksena asukkaat ovat 
saaneet tarvitsemaansa tietoa jätevesiasioista, mutta siitä huolimatta jatkotarpeita ei välttämättä 
ymmärretä tai sisäistetä. Jatkossa tietoa olisi suunnattava kohdennettuna neuvontana erityisesti 
uudistamistarpeessa oleville kiinteistöille. Lisäksi paikallisia ympäristövaikutuksia, kuten oman mökkirannan 
umpeenkasvua ja levien lisääntymistä lähivesissä, on korostettava entistä enemmän. 

Palautekyselyn vastausprosentti oli tänä vuonna parempi kuin koskaan aikaisemmin, mutta siitäkin 
huolimatta palautekyselyn toteuttamistapaa voisi jatkossa harkita uudestaan. Palautteeseen on ollut 
mahdollista vastata nettilomakkeella jo muutamana vuonna, mutta sähköisiä vastauksia tuli tänäkin vuonna 
vain yksittäisiä. Tähän vaikuttavat todennäköisesti osaltaan sekä asukkaiden keski-ikä että valmiin 
palautekuoren lähettämisen kokeminen helpompana. Linkki nettilomakkeeseen on lähetetyssä kirjeessä, 
mutta kovinkaan moni ei välttämättä lähde itse kirjoittamaan auki linkkiä, joka ei ole tullut sähköisiä kanavia 
pitkin ja ole siten valmis klikattavaksi. Jatkossa olisi hyvä harkita, voisiko palautekyselyn toteuttaa ainakin 
osin hyödyntämällä käynneillä kerättyjä sähköpostiosoitteita, joihin linkin voisi lähettää suoraan.  
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HAJA-ASUTUKSEN KARTOITUS- JA 
NEUVONTAKÄYNNIT 10 VUOTTA 

LÄNSI-UUDELLAMAALLA 
Aika: Keskiviikkona 27.3.2019 klo: 9-14 
Paikka: Kirkkonummen kunnan valtuustosali 
 Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi 
 

Alustava ohjelma 
 
 Kahvitus 8:30 alkaen 
9:00 Seminaarin avaus – Jaana Pönni, toiminnanjohtaja, LUVY 

Jätevedenkäsittely nyt ja tulevaisuudessa - Anna Mikola, professori, Aalto-yliopisto 
9:45 LINKKI-hankkeen tuloksia 
 - Vuoden 2018 tulokset - Hanna Keinänen, LUVY 
 - Yhteenveto 2009 – 2018 - Virve Ståhl, LUVY 
 - Sähköinen tiedonkeruulomake, LUVY 
11:00 Lounas (omakustanteinen) 
11:45 Olisiko paikkatieto tarpeen haja-asutuksen vesihuollossa? - Harri Mattila, HAMK 
12:10 Case Gennarbyträsket – vedenlaadun seuranta - Tiina Asp, LUVY 
12:30 Kommenttipuheenvuoroja 
 - Tehokasta ja pitkäjänteistä jätevesiyhteistyötä Uudellamaalla - Raaseporin  

kaupunki, Jouni Stordell 
 - Uudenmaan ELY-keskus, Ilkka Juva 
 - Vesihuolto on ihmistä ja ympäristöä palveleva kokonaisuus kunnassa -  

Kuntaliitto, Miira Riipinen 
 - Työkalu haja-asutusalueen jätevesien hoitoon: Hajavesijelppi – Suomen ym- 

päristöopisto SYKLI, Jari Heiskanen 
13:30 Loppukeskustelu ja loppukahvit (ravintolan puolella) 
14:00 Seminaari päättyy 

 

Tervetuloa LINKKI 2018 -hankkeen loppuseminaariin! Seminaarissa käydään läpi LINKKI-
hankkeen tuloksia vuodelta 2018 sekä tehdään katsaus hankkeen 10-vuotistaipaleeseen vuo-
sina 2009 – 2018. Lisäksi ohjelmassa on lyhyitä kommenttipuheenvuoroja yhteistyötahoil-
tamme sekä visioita neuvonnan tulevaisuudesta. Tilaisuus on tarkoitettu alan ammattilaisille, 
mutta se on avoin myös suurelle yleisölle. 

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2018. Tilaisuus on maksuton. 
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 20.3.2019. 
Ilmoittautumiset sähköisesti: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen - Jos sähköinen 
ilmoittautuminen ei onnistu, voit ilmoittautua puhelimitse: 045 7750 7725. Ohjelman esitykset ovat 
suomeksi, mutta keskustelua voi käydä myös ruotsiksi. 
 

 

Liite 5. (1/2)
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GLESBEBYGGELSENS KARTLÄGGNINGS- 

OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 10 ÅR I 
VÄSTRA NYLAND 

Tid: Onsdagen den 27.3.2019 kl. 9-14 
Plats: Kyrkslätts kommunhus, fullmäktigesalen 
 Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt 

Preliminärt progam 
 
 Kaffeservering med början 8:30 
9:00 Seminariets öppnande – Jaana Pönni, verksamhetsledare, LUVY 

Avloppsvattenbehandling nu och i framtiden - Anna Mikola, professor, Aalto-universite-
tet 

9:45 LINKKI-projektets resultat 
 - Resultaten för år 2018 - Hanna Keinänen, LUVY 
 - Sammanfattning för åren 2009 – 2018 - Virve Ståhl, LUVY 
 - Elektronisk datainsamlingsblankett, LUVY 
11:00 Lunch (på egen bekostnad) 
11:45 Skulle det finnas behov av geografiskt data i glesbygdens vattenhushållning? - Harri 

Mattila, HAMK 
12:10 Case Gennarbyträsket – uppföljning av vattenkvaliteteten - Tiina Asp, LUVY 
12:30 Kommentarstalturer 
 - Effektivt och långsiktigt avloppsvattensamarbete i Nyland - Jouni Stordell, Ra-

seborgs stad 
 - Nylands NTM-central, Ilkka Juva 
 - Vattentjänsten är en kommunal helhet som betjänar både människan och mil-

jön - Kommunförbundet, Miira Riipinen 
 - Presentation av Informationsverktyget för avloppsvattenlösningar – Suomen 

ympäristöopisto SYKLI, Jari Heiskanen 
13:30 Slutdiskussion och avslutningskaffe (i restaurangen) 
14:00 Seminariet avslutas 

 

Välkomna till LINKKI2018-projektets slutseminarium! Vid seminariet går man igenom LINKKI-
projektets resultat från året 2018 samt gör en överblick över projektets 10-åriga historia åren 
2009-2018. Dessutom ingår korta kommentarsanföranden av våra samarbetspartners samt 
visioner om rådgivningens framtid i programmet. Evenemanget är avsett branschens proffs, 
men det är även öppet för den stora allmänheten. 

Evenemanget arrangeras av Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt - LINKKI 2018. 
Evenemanget är gratis. Med tanke på kaffeserveringen ber vi dig anmäla dig till evenemanget 
senast 20.3.2019. Anmälan elektroniskt: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen - Ifall  
elektronisk anmälan inte lyckas kan du anmäla dig per telefon: 045 7750 7725. Programmets 
presentationer sker på finska, men diskussioner kan föras även på svenska. 
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1. Johdanto 
Hangossa on arvioitu olevan noin 900 haja-asutuksen kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella. Näillä 
kiinteistöillä asianmukainen jätevesien käsittely on omistajan vastuulla. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä 
säätelee ympäristönsuojelulaki (527/2014 ja muutos 19/2017) sekä valtioneuvoston asetus (157/2017). 
Lisäksi kunnilla voi olla omia määräyksiä jätevesien käsittelystä, mm. kaavoissa, rakennusmääräyksissä ja 
ympäristönsuojelumääräyksissä. Erityisesti pilaantumisen kannalta herkillä alueilla, kuten ranta- ja 
pohjavesialueet, on tärkeää käsitellä jätevedet asianmukaisesti (kuva 1).   

 

Kuva 1. Hangon pohjavesialueet. 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä 
yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, 
Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus ja hanke liittyy 
ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Länsi-Uudellamaalla haja-asutuksen jätevesien 
osalta yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2004. Nykyinen Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategia 
kattaa vuodet 2014–2021.  

Neuvontahankkeessa kiinteistökohtaisia kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehdään ns. ”nuohooja-mallilla”: 
Asukkaille lähetetään kirje, jossa ehdotetaan ajankohtaa maksuttomalle kiinteistökäynnille. Kirjeessä 
kerrotaan myös neuvontatoiminnasta sekä lainsäädännöstä. Kirje lähetetään kaikille valitun neuvonta-
alueen asukkaille ja mökkiläisille, joiden osoitetiedot on saatu kunnalta. Kiinteistökäynti on vapaaehtoinen, 
ja asukkaalla on myös mahdollisuus esittää hänelle paremmin sopivaa ajankohtaa. Nuohooja-mallilla on 
tavoitettu yleensä 70 – 80 % neuvonta-alueiden kiinteistöistä.  
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Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on toteutettu Hangossa kiinteistökohtaisilla kartoitus- ja 
neuvontakäynneillä vuosina 2010 – 2016. Tänä aikana käyntiä tarjottiin 591 kiinteistölle ja se toteutui 466 
kiinteistöllä. Käyntien kokonaistoteuma oli 79 %. Erillisiä, kunnan kanssa valittuja, neuvonta-alueita 
läpikäytiin 10 kappaletta. Hangossa on läpikäyty käytännössä kaikki viemäriin liittymättömät, mantereella 
sijaitsevat kiinteistöt. Suurin osa näistä kiinteistöistä sijaitsee pohjavesi- tai ranta-alueella ja monet 
kummallakin. Osalle alueista on rakennettu viemäröintiä kartoitus- ja neuvontakäyntien jälkeen. 

Hangossa on toteutettu myös kertausneuvonnan pilotointia vuosina 2016 ja 2017. Konseptissa uusittiin 
kartoitus aikaisemmin jo neuvottuun ja kartoitettuun kohteeseen. Tehokkaimmaksi tavaksi todettiin 
puhelinneuvonta ja se toteutettiin kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmät olivat aiemmin arvioitu olevan 
uudistamistarpeessa. Valituilla kohteilla kiinteistökohtainen käynti oli tehty vuosina 2010 – 2015. 
Kertausneuvontaa tarjottiin yhteensä 147 kiinteistölle, joista tavoitettiin 83 kappaletta. Kokonaistoteuma oli 
56 %. Vuonna 2016 kertausneuvonnan toteuttajalla oli tiedossa kiinteistön omistajien puhelinnumero, kun 
taas vuonna 2017 omistajia pyydettiin itse soittamaan neuvojalle. Toteuma oli heikompaa jälkimmäisessä 
osassa, mikä laskee kertausneuvonnan kokonaistoteumaa. Yhteenvetona asukkaat saivat 
kertausneuvonnalla päivitetyt tiedot lainsäädännön ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten tilanteesta. 
Järjestelmien uudistamisen kohdalla osa kiinteistöistä oli liittynyt viemäriverkostoon kiinteistökohtaisen 
käynnin jälkeen, mutta suurin osa ei ollut tehnyt uudistuksia jätevesijärjestelmään.  

2. Neuvonta-alueet ja jätevesien käsittelyn tilanne 
Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on tehty Hangossa kymmenellä alueella (taulukko 1). Kaksi alueista on ollut 
saaria ja muut ovat olleet mantereella. Neuvonta-alueiden sijainnit ja niillä sijaitsevien jätevettä 
muodostavien kohteiden uudistamistarve on esitetty kuvassa 2. Kiinteistökäyntejä on Hangossa tehty 
yhteensä 466 kappaletta. Näillä kiinteistöillä kartoitettiin 515 jätevettä muodostavan kohteen jätevesien 
käsittelyn tilanne. Vapaa-ajan käytössä oli 68 % kohteista ja kiinteästi asuttuja kohteita oli 32 %.  

Taulukko 1. Hangon neuvonta-alueet 2010 – 2016. 

Vuosi Alue Kiinteistömäärä, 
noin 

Kartoitettuja  
kiinteistöjä 

Kartoitettuja 
kohteita 

Toteuma, 
% 

2010 Santala-Grönkulla 27 21 26 78 
2010 Täktom-Norrkulla 12 10 10 95 
2011 Krogars 36 34 39 94 
2011 Kyläsaari 64 2 2 3 
2011 - 
2013 

Täktom 293 249 277 85 

2013 Tvärminne 28 20 26 71 
2014 Ekö 75 53 55 71 
2015 Öbyntie-Lappvikin 

kartanotie 
18 13 13 72 

2015 Söderbonäs 23 14 17 61 
2016 Lernäs 15 12 12 80 
2016 Kyläsaari (jatko) 64 38 38 63  
 Yhteensä 591 466 515  
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Kuva 2. Hangon neuvonta-alueet ja uudistamistarve. 

3. Vaatimusten täyttyminen 
Hangossa läpikäydyistä kohteista 179 kpl (35 % kohteista) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä. Kaikki kohteet 
olivat yhtä lukuun ottamatta vapaa-ajan käytössä. Edellä mainittuja kohteita koskee nk. jätevesiasetuksen 
vaatimus selvityksestä. Vähäistä suurempia jätevesimääriä syntyi 336 kohteessa (n. 65 % kohteista). Edellä 
mainittuja kohteita koskee ympäristönsuojelulain jätevesien puhdistusvaatimus sekä vaatimus selvityksestä. 
Lainsäädännön ikävapautus oli voimassa 19 %:lla kartoitetuista kiinteästi asutuista kohteista.  

Jätevesijärjestelmän uusimistarvetta suhteessa jätevesiasetuksen vaatimuksiin tarkasteltiin niillä kohteilla, 
joilla syntyi vähäistä suurempia määriä jätevettä. Arviointi tehtiin silmämääräisesti järjestelmätyyppiä, sen 
ikää, kuntoa ja käyttötarkoitusta arvioiden, eli näytteitä ei otettu (Peuraniemi ja Örnmark 2011). Arvion 
mukaan 12 % (60 kpl) järjestelmistä on jo nykyisellään kunnossa, kun taas 35 % (180 kpl) ei täytä 
lainsäädännön puhdistusvaatimusta eli järjestelmä on akuutissa uudistamistarpeessa. 18 %:lla kohteista (92 
kpl) päädyttiin siihen lopputulokseen, että järjestelmä kaipaa kunnostusta ja/tai toimivuuden seurantaa, 
mutta mahdolliset uudistamistoimet eivät ole akuutteja (kuva 3).  
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Kuva 3. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve kaikilla läpikäydyillä kohteilla, n = 511 

Vapaa-ajan asutuksessa yli puolella kohteista muodostui vain vähäisiä määriä jätevettä (Kuva 4). 22 % 
kohteista jätevesijärjestelmä ei täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia ja 15 % vaati pieniä 
parannuksia tai/ja seurantaa. Vain 11 % järjestelmistä oli nykyisellään kunnossa. Noin puolella vapaa-ajan 
asunnoista, joilla muodostui vähäistä suurempia määriä jätevettä, jätevesijärjestelmä ei täyttänyt 
lainsäädännön puhdistusvaatimuksia.  

Yhdellä kiinteästi asutulla kohteella muodostui vain vähäisiä määriä jätevettä. Muilla kiinteästi asutuilla 
kohteilla oli käytössä enemmän vesivarustelua. Suurin osa (61 %) kiinteästi asuttujen kohteiden 
jätevesijärjestelmistä ei täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia (kuva 4). Pieniä parannuksia tai/ja 
seurantaa vaati 24 % järjestelmistä. 14 % järjestelmistä oli nykyisellään kunnossa.  

 

  
            Vapaa-ajan asunnot, n = 343                 Kiinteä asutus, n = 168 

 
Kuva 4. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve vapaa-ajan ja kiinteästi asutuilla asunnoilla 
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Kokonaisuudessaan Hangon neuvonta-alueiden uudistamistarve on ollut hyvin vaihtelevaa (kuva 5). Variaatio 
on riippuvainen alueen koosta sekä kohteiden jakautumisesta kiinteään ja vapaa-ajan asutukseen. Suurinta 
vaihtelu on uudistamistarpeessa olevien ja vähäisten jätevesimäärien kohteiden osuuksissa. Varsinkin 
mökkivaltaisissa saarissa (Ekö ja Kyläsaari) suurimmalla osalla kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä 
jätevettä. Näillä alueilla uudistamistarve on vastaavasti ollut pientä. Uudistamistarpeessa olevien kohteiden 
osuus taas on suurin alueilla, joilla on eniten kiinteää asutusta, kuten Täktom ja Täktom-Norrkulla. Kahdella 
suhteellisen pienellä alueella (Lernäs ja Täktom-Norrkulla) ei ole arvioitu yhdenkään kartoitetun 
jätevesijärjestelmän olevan nykyisellään kunnossa.  

 

Kuva 5. Neuvonta-alueiden jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen vaihtelu 
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4. Käytössä olevat jätevesijärjestelmät ja niiden ikäjakauma 
Hangossa läpikäydyillä kohteilla tavattiin varsin laaja kirjo erilaisia jätevesijärjestelmiä (kuva 6). Kohteilla, 
joilla muodostui vähäistä suurempia jätevesimääriä, on kuitenkin erotettavissa kolme yleisintä 
jätevesijärjestelmää. Tavallisimmat järjestelmät ovat saostussäiliöt, joista on purku ojaan tai maaperään (29 
%, 95 kpl), umpisäiliö kaikille jätevesille (20 %, 66 kpl) sekä yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille vesille 
(14 %, 47 kpl). Kaksoisviemäröinneistä tavallisimpia ovat järjestelmät, joissa wc-vedet menevät umpisäiliöön 
ja harmaat vedet käsitellään saostussäiliöissä (10 %, 31 kpl) tai imeytyskentässä (9 %, 28 kpl). Muut 
kategoriaan menevät jätevesijärjestelmät, joiden yleisyys on alle 5 %.   

 
Kuva 6. Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän kohteilla 
(sekä ympärivuotinen että vapaa-ajan asutus) (n=327). Muihin järjestelmiin, joita esiintyi 18 %:lla kohteista, kuuluu mm. 
laitepuhdistamo kaikille vesille, maasuodattamo harmaille jätevesille, maasuodattamo kaikille jätevesille, 
maahanimeytys kaikille jätevesille, umpisäiliö käymäläjätevesille yhdistettynä muihin harmaan veden 
käsittelyjärjestelmiin, jne. 
 
Jätevesijärjestelmien ikää on tarkasteltu kohteilla, joilla muodostui vähäistä suurempia määriä jätevettä ja 
joilla oli saatavilla tieto järjestelmän iästä (300 kpl). Yli kaksi kolmasosaa järjestelmistä on rakennettu ennen 
vuotta 2000, eli ennen nykyistä jätevesien puhdistusta koskevaa lainsäädäntöä (kuva 7).   

 

Kuva 7. Jätevesijärjestelmien ikäjakauma prosentteina läpikäydyillä vähäistä suuremman jätevesimäärän kohteilla 
(sekä ympärivuotinen että vapaa-ajan asutus) (n=300). 
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5. Vedenhankinta 
Noin puolet Hangon kartoitetuista kohteista on liittynyt vesijohtoverkkoon (kuva 8). Niillä kohteilla, joilla 
talousveden hankinta on oman kaivon varassa, pora- ja rengaskaivot ovat lähes yhtä yleisiä. Muutamilla 
kohteilla on käytössään yhteisiä kaivoja. Nämä ovat yleensä 2 - 3 naapurikiinteistön käytössä ja ovat paikasta 
riippuen rengas- tai porakaivoja. Joillakin vapaa-ajan asunnoilla ei ole käytössään vesijohtoa eikä 
talousvesikaivoa. Näillä kohteilla yleensä kaikki vesi tuodaan muualta ja/tai hyödynnetään sadevettä.  

 

Kuva 8. Kartoitettujen kohteiden vedenhankinta (n = 515).  

6. Herkät alueet 
Valta-osa Hangossa kartoitetuista kohteista sijaitsee ympäristön pilaantumisen kannalta herkällä alueella 
(kuva 9). Näitä herkkiä alueita ovat mm. pohjavesi-ja ranta-alueet. Lähes 10 % kohteista sijaistee kummallakin 
alueella. Herkillä alueilla jätevesien asianmukainen käsittely on erityisen tärkeää ja niillä on usein asetettu 
tiukempia vaatimuksia jätevesien käsittelylle. 

 

Kuva 9. Kartoitettujen kohteiden sijoittuminen herkille alueille.  
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Nykyisen haja-asutuksen lainsäädännön mukaan siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiselle on 
31.10.2019 asti. Tämä siirtymäaika on voimassa pilaantumiselle herkillä alueilla nk. erityisalueilla, joita ovat 
ranta-alueet enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä sekä pohjavesialueet. Hangon ranta-alueilla 
kartoitetuista kohteista 22 % ja pohjavesialueilla kartoitetuista kohteista 37 % on uudistamistarpeessa (kuva 
10). Näiden kohteiden tulisi uudistaa jätevesijärjestelmänsä siirtymäajan puitteissa. Yli puolella ranta-
alueiden ja kolmasosalla pohjavesialueiden kohteista muodostui vain vähäisiä määriä jätevettä. Vähäisten 
jätevesimäärien kohteita ei koske lainsäädännön puhdistusvaatimus, koska niistä ei katsota muodostuvan 
ympäristön pilaantumisen varaa. Näillä kohteilla riittää että vähäiset jätevedet imeytetään hallitusti 
maaperään.  

 

  
                    Ranta-alue, n = 213                   Pohjavesialue, n = 239 

 
Kuva 10. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve herkillä alueilla.  

 

Kuva 11. Haja-asutuksen neuvontaa tehtiin Hangossa myös muutamalla saarella, joihin kuljettiin veneellä. 

Hangon ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan vuonna 2015. Niissä on annettu tiukempia 
jäteveden käsittelyvaatimuksia ranta- ja pohjavesialueille. Näillä alueilla vaaditaan käymäläjätevesien 
johtamista umpisäiliöön tai viemäriin. Tämän lisäksi harmaat jätevedet tulee käsitellä jätevesiasetuksen 
tiukemman ohjeellisen puhdistustason mukaisesti.  
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Hanko on meren ympäröimä, joten siellä on paljon ranta-alueita. Lisäksi se on salpauselän jatkeella, jossa on 
suuria pohjavesimuodostumia. Luonnonolosuhteista johtuen valtaosa Hangossa kartoitetuista haja-
asutuksen kohteista sijaitsee pilaantumisen kannalta herkällä alueella.  

Hangossa on käytännössä tarjottu kartoitus- ja neuvontakäyntiä kaikille mantereella sijaitseville haja-
asutuksen kiinteistöille ja myös muutama saari on läpikäyty. Neuvonta-alueiden uudistamistarve on ollut 
hyvin vaihtelevaa asutuksesta ja sijainnista riippuen. Huomion arvoista on, että suhteellisen suurella 
osuudella (35 %) kaikista Hangon kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä jätevettä. Näillä kohteilla ei 
katsota olevan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Sen sijaan kohteilla, joissa muodostuu suurempia määriä 
jätevettä, on merkittävä tarve tehostaa jätevesien käsittelyä. Näistä kohteista vain 18 %:ssa arvioitiin, että 
jätevesijärjestelmä oli nykyisellään kunnossa. Yli puolella (54 %) kohteista jätevesijärjestelmä ei täyttänyt 
lainsäädännön puhdistusvaatimuksia ja vaatii kunnostusta. 28 % suuremman jätevesimäärän kohteista vaati 
pieniä parannuksia ja/tai seurantaa.  

Kartoitus- ja neuvontakäyntien jälkeen osalle neuvonta-alueista on rakennettu viemäröintiä, jota kautta osa 
uudistamistarpeessa olevista kiinteistöistä ovat saaneet ratkaisun jätevesien käsittelyyn. Muutoin 
uudistuksia jätevesijärjestelmiin on kertausneuvonnan perusteella tehty vähänlaisesti. Usein syyksi lykätä 
uudistuksia mainittiin kunnallistekniikan odottaminen, investointikustannusten kallis hinta, vaikea 
elämäntilanne ja lainsäädännön muutokset. Asiassa etenemiseksi haja-asutuksen asukkaita tulee informoida 
mahdollisesta kunnallistekniikan laajenemisesta hyvissä ajoin. Tämän mahdollisuuden ulkopuolelle jääville 
kohteille on tarjottava tietoa kiinteistökohtaisista ratkaisuista sekä kannustaa heitä uusimaan järjestelmänsä.  

 

 

Kiinteistökohtaiset 
neuvontakäynnit 

 

Käyntiä tarjottu              591 kpl 
Kiinteistöjä kartoitettu  466 kpl 
Kohteita kartoitettu      515 kpl 
Kokonaistoteuma          79 % 

 

Kiinteä asutus  Vapaa-ajan asutus  
Kohteita kartoitettu        168 kpl Kohteita kartoitettu         347 kpl 
Herkällä alueella              55 % Herkällä alueella               91 % 
Ikävapautus                      19 % Vähäinen jätevesimäärä  52 %  
2000-luvun järjestelmä  21 % Vesivessa käytössä           27 %  

 

Lähteet 
Peuraniemi ja Örnmark (2011). LINKKI 2011. Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen. (Loppuraportti). 
http://luvy.fi/easydata/customers/luvy/files/pdf/julkaisut/229_linkki_2011_-
_neuvontatyon_vaikuttavuuden_arviointi_ja_parantaminen_-_loppuraportti_suojattu.pdf 

Hangon 
neuvonta 
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Termien selityksiä 
 
Erityisalueet:  Vesiensuojelullisesti ja maankäytön suunnittelullisesti jätevesien käsittelyn kannalta 

haasteelliset alueet, kuten pohjavesialueet, ranta-alueet sekä tiiviisti asutut alueet 

Harmaa jätevesi: Asumisessa erilaisista pesutoiminnoista syntyvä jätevesi, johon ei sisälly 
käymäläjätevettä 

Jätevesijärjestelmä: Rakennuksen jätevesirakenteet, johon sisältyvät putkistot, tuuletus, 
käsittelyjärjestelmä ja purkujärjestely. 

Käsittelyjärjestelmä: Jätevesijärjestelmän osa, jossa jätevesiä käsitellään mekaanisesti, biologisesti ja/tai 
kemiallisesti, esimerkiksi saostussäiliöt, maahanimeytyskentät, maasuodattamot, 
laitepuhdistamot jne. 

Kaksiputkiviemäröinti: Rakennuksen sisäinen putkisto, jossa harmaat jätevedet johdetaan omana jakeenaan 
omassa putkistossaan käsittelyjärjestelmään ja käymäläjätevedet omana jakeenaan 
omassa putkistossaan yleensä umpisäiliöön tai joskus omaan käsittelyjärjestelmäänsä. 
Putkistot voivat yhtyä myös talon ulkopuolella jolloin rakennuksessa on 
kaksiputkiviemäröinnin mahdollisuus, mutta jakeet käsitellään yhteisessä 
järjestelmässä. Vrt. yksiputkiviemäröinti. 

Kiireellinen tapaus: Kohde, jossa edes vesilain 1960-luvulta asti voimassa ollut vaatimustaso (vaatimus 
saostuskaivosta) ei täyty, vaikka jätevesiä syntyisi vähäistä suurempi määrä ja 
käytössä on vesikäymälä. Toinen kiireelliseksi tekevä tilanne on se, että jätevesiä 
johdettaisiin suoraan vesistöön ilman asianmukaista ympäristölupaa. 

Kohde: Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistuivat hankkeessa kiinteistöille, joilla voi olla 
selvityksen kannalta kiinnostavia kohteita yksi tai useampia. Yksi kohde on kyseessä 
silloin, kun kiinteistöllä on vain yksi rakennus jossa syntyy jätevesiä, nämä jätevedet 
johdetaan jätevesijärjestelmään, joka voi koostua joko yhdestä tai useammasta 
käsittelyjärjestelmästä tai säilytysjärjestelmästä tai näiden yhdistelmästä. Kaksi 
kohdetta on esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä on sekä kesämökki, että 
erillinen sauna, joissa molemmissa on käytössä oma jätevesijärjestelmänsä. Kuitenkin 
kiinteistö, jossa on asuinrakennus ja vähäisen jätevesimäärän erillinen saunarakennus, 
on laskettu yhdeksi kohteeksi. Useampia kohteita voi olla esimerkiksi kiinteistöllä, 
jossa harjoitetaan mökkivuokrausta. Myös kahdella kiinteistöllä voi olla yksi yhteinen 
kohde. 

Poikkeama: Kohde, jonka arvio ei noudata kartoitus- ja neuvontakäynneillä käytettyjä 
jätevesijärjestelmien arviointikriteerejä tai arvion antamiseksi tehtyjen huomioiden 
dokumentointi on riittämätön. 

Tiiviisti asuttu alue: Alue, jossa on tavanomaista haja-asutusta tiiviimpää asutusta. Esimerkiksi kylä- tai 
vapaa-ajan asutuskeskittymät tai kaavoitetut, mutta ei viemäröidyt alueet. Useasti 
alueella talousvesikaivoja ja jätevesijärjestelmiä tai purkupaikkoja lähekkäin, 
esimerkiksi alle 50 m etäisyydellä toisistaan. Näillä alueilla on korkeampi riski 
jäteveden naapurustossa aiheuttamiin ympäristöhaittoihin, kuten hajuhaittoihin, 
esteettisiin haittoihin tai talousvesikaivojen pilaantumiseen. 

Vähäinen jätevesimäärä: YSL 527/2014 tarkoittamat muut kuin vesikäymälän jätevedet, joiden määrä on niin 
vähäinen että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, jolloin ne voidaan 
johtaa puhdistamatta maahan. Jätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset eivät koske 
vähäisen jätevesimäärän kohteita.  

Yksiputkiviemäröinti:  Rakennuksen sisäinen putkisto, jossa käymäläjätevedet ja harmaat jätevedet 
johdetaan samassa putkessa yhteiseen käsittely- tai säilytysjärjestelmään. 
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1. Johdanto 
 

”Haja-asutuksen jätevedet - Tilannekatsaus 2018” on Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen, LINKKI 2018, 
kartoitus- ja neuvontakäynneillä kerätyn tiedon pohjalta koottu selvitys haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyyn liittyvien määräysten noudattamisen tilasta hankealueella. Selvitys on jatkoa Länsi-Uudenmaan 
hajajätevesihankkeessa 2009–2010 ja LINKKI 2011-2017–hankkeissa tehdylle kartoitustyölle. Hanketta 
rahoittivat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja sen jäsenkunnat (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, 
Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) sekä Uudenmaan ELY-keskus. 

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on tehty vuosien 2009-2017 aikana yhteensä 7442 kohteessa, jotka 
sijoittuvat 6798 kiinteistölle. Kartoitus kattaa 161 hankekuntien valitsemaa aluetta.  

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä selvitettiin, onko kiinteistöllä tehtynä asetuksen vuodesta 2008 vaatima 
selvitys jätevesijärjestelmästä ja onko järjestelmästä olemassa käyttö- ja huolto-ohjeet ja niihin liittyvä 
toimenpidepäiväkirja kuitteineen. Käynnillä selvitettiin jätevesijärjestelmän osat ja tyyppi sekä monia 
järjestelmään liittyviä yksityiskohtia. Myös tietoa mm. kiinteistön käytöstä, asukasmääristä, varustelusta 
sekä vedenkäytöstä kerättiin. Näiden tietojen perusteella tehtiin kirjallinen arvio järjestelmän 
tehostamistarpeesta ja sen laajuudesta. Arvio jätettiin asiakkaalle. Arvio uudistamistarpeesta annettiin 
neliportaisella asteikolla: 

 punainen: jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä puhdistusvaatimuksia, se on uusittava 
viimeistään 31.10.2019 tai erillisen aikataulun mukaisesti 

 keltainen: järjestelmä vaatii kunnostusta, pienimuotoista parantamista tai toimivuuden seurantaa 
 vihreä: jätevesijärjestelmä kunnossa 
 sininen: vähäiset jätevesimäärät 

 
Selvityksen tarkoituksena on toimia tietopohjana jatkotoimia, mm. asukkaiden aktivoimista, 
suunniteltaessa. Selvityksen tulokset antavat yleiskuvan haja-asutuksen jäteveden käsittelyn tilasta ja 
uudistamistoimien etenemisestä suhteessa määräyksiin. Ne kertovat ensisijaisesti kohdealueiden 
tilanteesta vaatimusten toteutumisen suhteen yleisellä tasolla, vaikka tilanne voi vaihdella paljonkin alue- ja 
kiinteistökohtaisesti. Vaihtelu johtuu kiinteistöjen käyttötarkoituksesta ja kuntien mahdollisesti aikanaan 
jäteveden käsittelylle asettamista vaatimuksista kullakin alueella (kaavamääräykset, rakennusjärjestys, 
ympäristönsuojelumääräykset jne.) sekä rakennuskannan iästä.  

2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 
 

Hankkeessa kerätyn tiedon mukaan (lähteenä mm. kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat) 
viemäriverkostojen ulkopuolisen asutuksen määrä Länsi-Uudellamaalla on vajaat 40 000 kiinteistöä 
(Taulukko 1). Kuntakohtaisesti haja-asutuksen määrä vaihtelee n. 900 kiinteistöstä 11 800 kiinteistöön. 
Asutuksen sijoittumisesta nk. erityisalueille ei ole saatavilla tietoa. Ottaen huomioon Länsi-Uudenmaan 
luonnonolosuhteet voidaan kuitenkin arvioida, että melko suuri osa asutuksesta sijaitsee yhdellä tai 
useammalla erityisalueella. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaan karkeasti arvioiden n. 10–20 % 
haja-asutuksesta on mahdollista tulevaisuudessa saattaa viemäriverkoston piiriin. 

 

 

 

 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 294/2019

79

Tilannekatsaus

Liite 7. (5/16)

Haja-asutuksen jätevedet – Tilannekatsaus 2018  
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2018  
 

5 / 16 

Taulukko 1. Arvio haja-asutuksen määrästä LUVY ry:n toiminta-alueen kunnissa. Lähteenä mm. kuntien vesihuollon 
kehittämissuunnitelmat. 

Kunta  
 

Kiinteistöjä 
viemäriverkoston 
ulkopuolella n. 

Hanko 900 
Inkoo 3 200 
Karkkila 1 300 
Kirkkonummi 5 800 
Lohja 11 800 
Raasepori 8 400 
Siuntio 2 000 
Vihti 5 400 
Yhteensä 38 800 

 

Karkean arvion mukaan alueemme haja-asutuksesta jopa n. 60:tä prosenttia käytettäisiin vapaa-ajan 
asuntona. Jätevesimääräysten toteutumisen kannalta kuitenkin olennaisempaa on, minkä verran ja 
minkälaista jätevettä asutuksessa syntyy sekä missä asutus sijaitsee. Edellä mainitut seikat yhdessä 
jäteveden käsittelytehon kanssa ratkaisevat, minkälainen kuormitus asutuksesta syntyy kullakin alueella. 

Jätevesiasetusta tiukempia vaatimuksia jäteveden käsittelylle on käytössä ympäristönsuojelumääräysten 
muodossa Hangossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Siuntiossa ja Vihdissä sekä usean kunnan 
kaavoissa. Asutuksen määrä näillä alueilla ei ole tiedossa. 

3. Tulokset 
 

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 830 kohteessa hankekuntien 
valitsemilla nk. erityisalueilla (18 kpl). Näistä viidellä alueella neuvontaa on jatkettu edellisiltä vuosilta. 
Kohteet sijaitsivat yhteensä 742 kiinteistöllä. Aineistosta ei löytynyt poikkeamia. 

Alueiden kaikki kiinteistöt pyrittiin käymään systemaattisesti läpi – käytännössä kohdekiinteistöistä käytiin 
läpi keskimäärin 73,6 %.  Nk. pyyntökäyntien osuus oli noin 3 % ja niitä oli 22 kappaletta, joista 5 kpl oli 
neuvonta-alueilla. Läpikäydyistä kohteista 25 % oli kiinteästi asuttuja ja 75 % oli vapaa-ajan käytössä. 
Asutuksen jakautuminen kohteittain poikkeaa merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna, jolloin 
kiinteästi asuttujen kohteiden ja vapaa-ajan kohteiden jakauma on ollut melko tasainen. Vapaa-ajan 
asuntojen osuus korostuu, kun neuvonta-alueet ovat ranta-alueita kuten vuonna 2018. 

Hankkeen läpikäymistä kohteista 326 kohteessa (39 % kohteista) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä. Kaikki 
kohteet olivat vapaa-ajan käytössä. Edellä mainittuja kohteita koskee nk. jätevesiasetuksen vaatimus 
selvityksestä. Vähäistä suurempia jätevesimääriä syntyi 504 kohteessa (n. 61 % kohteista). Edellä mainittuja 
kohteita koskee ympäristönsuojelulain jätevesien puhdistusvaatimus sekä vaatimus selvityksestä. Vähäistä 
suurempia jätevesiä syntyi 301 vapaa-ajankäytössä olevalla kohteella ja 203 ympärivuotisessa käytössä 
olevalla kohteella.  Toisin sanoen 48 % vapaa-ajan asutuksen kohteista ja 100 % ympärivuotisen asutuksen 
kohteista, eli yhteensä 61 % kaikista kohteista, on asetuksen käsittelyvaatimuksen piirissä. Läpikäydyistä 
kohteista löytyi tänä vuonna yksi ns. kiireellinen tapaus.  
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3.1 Dokumentaatio 
Läpikäydyistä kohteista 37 %:lla oli jätevesiselvitys tehtynä ja 22 % oli järjestelmälleen käyttö- ja huolto-
ohjeet. Ympärivuotisessa asutuksessa 46 % kohteista ja vapaa-ajan asutuksessa 34 % kohteista oli olemassa 
selvitys. Neuvojien keräämien tietojen mukaan huoltotoimenpiteiden kuitit löytyivät 38 % (194 kpl) 
kohteista. Yleensä dokumentointiaktiivisuus on parempaa ympärivuotisessa, kiinteässä asumisessa. 
Dokumentointiaktiivisuus oli vuonna 2018 aikaisempiin vuosiin verrattuna korkeampi. Erityisesti selvityksiä 
tai suunnitelmia oli kohteilla enemmän kuin aiemmin.    

Taulukko 2. Jätevesijärjestelmien ja niiden huollon dokumentoinnin tilanne kohteissa. Huom. Vaatimus 
jätevesijärjestelmän selvityksestä koskee kaikkia viemäriverkostoon liittymättömiä kiinteistöjä, kun taas kehotus 
huoltotoimenpiteiden dokumentoinnista koskee vain vähäistä suurempien jätevesimäärien kiinteistöjä.  

 Selvitys tai 
suunnitelma 

Käyttö- ja 
huolto-ohje 

Toimenpide-
päiväkirja 

Kuitit 
toimenpiteistä 

 kpl  %  kpl  %  kpl  %  Kpl  %  

Ympärivuotinen, 
kiinteä asutus  

93 46 36 18 33 16 103 51 

n= 203  203  203  203  

Vapaa-ajan 
asutus 

214 34 74 25 44 15 91 30 

n= 627  301  301  301  

Yhteensä  307 37 110 22 77 15 194 38 

n= 830  504  504  504  

 

3.2 Vaatimusten täyttyminen  
Jätevesijärjestelmän uusimistarvetta suhteessa jätevesiasetuksen vaatimuksiin tarkasteltiin niillä kohteilla, 
joilla syntyi vähäistä suurempia määriä jätevettä. Arviointi tehtiin silmämääräisesti järjestelmätyyppiä, sen 
ikää, kuntoa ja käyttötarkoitusta arvioiden, eli näytteitä ei otettu (Peuraniemi ja Örnmark 2011). Arvion 
mukaan 21 % (176 kpl) järjestelmistä on jo nykyisellään kunnossa, kun taas 24 % (196 kpl) ei täytä 
lainsäädännön puhdistusvaatimusta eli järjestelmä on akuutissa uudistamistarpeessa. 16 %:lla kohteista 
(132 kpl) päädyttiin siihen lopputulokseen, että järjestelmä kaipaa kunnostusta ja/tai toimivuuden 
seurantaa – mahdolliset uudistamistoimet eivät ole akuutteja.  
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Kuva 1. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kohteilla, sisältäen vähäiset vesimäärät (n=830) 
 

Kuva 2. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kohteilla, joilla syntyy vähäistä suurempia määriä jätevettä 
(n=504) 

3.3. Kuntakohtaiset vaatimukset 
Hangossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Siuntiossa sekä Vihdissä on voimassa olevat 
ympäristönsuojelumääräykset, jotka sisältävät ympäristönsuojelulain vaatimusta tiukempia määräyksiä 
ranta- ja pohjavesialueiden jätevesien käsittelylle. Ranta-alueilla vaaditaan käytännössä käymäläjätevesien 
johtamista umpisäiliöön ja harmaiden jätevesien käsittelyä ympäristönsuojelulain mukaisesti. 
Pohjavesialueilla on jätevesien käsittely käytännössä kielletty eli jätevedet on johdettava umpisäiliöön. 
Harmaat jätevedet voidaan kuitenkin Lohjalla käsitellä tiivispohjaisessa maasuodattamossa jonka jälkeen ne 
on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Vihdissä sekä Karkkilassa, varsinaisen muodostumisalueen 
ulkopuolella, voidaan käsitellä suihkujätevesiä.  

24 %

16 %

21 %

39 %

Jätevesijärjestelmä ei täytä
vaatimuksia
Järjestelmää vaatii
kunnostustoimia/seuranta
Järjestelmä kunnossa

Vähäiset jätevesimäärät

39 %

26 %

35 % Jätevesijärjestelmä ei täytä
vaatimuksia

Järjestelmää vaatii
kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa
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Ranta-alueiden määräykset koskivat selvitysalueillamme 451 kohdetta, joista 72 kpl (20 %) täytti 
määräyksen vaatimuksen. Pohjavesialueiden määräykset koskivat 38 kohdetta, joista kymmenen täytti 
määräyksen vaatimuksen. Niistä kohteista, jotka eivät täyttäneet määräyksiä, arviolta 21 % ei olisi täyttänyt 
myöskään asetuksen puhdistusvaatimusta. 

4. Käytössä olevat jätevesijärjestelmät ja niiden uusimistarve 
 
Läpikäydyillä alueilla oli käytössä laaja skaala jätevesijärjestelmätyyppejä. Kaikista kohteista, joissa oli 
viemäröinti, (808 kpl) 71 %:lla oli käytössään yksivesiviemäröinti (572 kpl) ja 29 %:lla kaksivesiviemäröinti 
(238 kpl). Tavallisimmat vähäistä suurempien jätevesimäärien kohteiden jätevesijärjestelmistä ovat 
umpisäiliö käymälävesille ja maahanimeytys harmaille jätevesille (17 %) sekä umpisäiliö käymäläjätevesille 
ja saostussäiliö harmaille vesille (11 %), joita oli yhteensä 142 kpl. Hyvin yleisiä ovat myös pelkät 
saostuskaivot, joita oli 68 kpl (14 %). Saostussäiliöstä purku tapahtuu maaperään (63 %), suoraan ojaan (22 
%) tai purusta ei ole tarkkaa tietoa (15 %). Sen lisäksi oli käytössä yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille 
vesille 57 kpl (11 %), umpisäiliö kaikille jätevesille 44 kpl (9 %), laitepuhdistamo kaikille jätevesille 31 kpl (6 
%), maahanimeytys harmaille jätevesille 30 kpl (6 %), umpisäiliö käymälävesille ja maasuodattamo 
harmaille vesille 26 kpl (5 %), harmaavesisuodatin 25 kpl (5 %) sekä saostussäiliö harmaille vesille 26 kpl (5 
%) Muut-kategoriaan menevät jätevesijärjestelmät joiden yleisyys on alle kaksi prosenttia.  
 

 
 
Kuva 3. Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän 
kohteilla (sekä ympärivuotinen että vapaa-ajan asutus) (n=504). Muihin järjestelmiin, joita esiintyi 11 %:lla kohteista, 
kuuluu mm. maasuodattamo harmaille jätevesille, maasuodattamo kaikille jätevesille, maahanimeytys kaikille 
jätevesille, umpisäiliö käymäläjätevesille yhdistettynä muihin harmaan veden käsittelyjärjestelmiin, jne. 
 
Eroavaisuuksia jätevesijärjestelmätyypeissä on ympärivuotisen, kiinteän asutuksen käyttämissä 
järjestelmissä verrattuna vapaa-ajan asuntojen järjestelmiin. Siksi on perusteltua katsoa näitä erikseen. 
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4.1. Ympärivuotiset asunnot 
Ympärivuotisessa asutuksessa oli erotettavissa kuusi järjestelmätyyppiä, joita oli käytössä yli 5 %:lla 
kohteista: Saostussäiliö kaikille jätevesille (purku maastoon tai ojaan), umpisäiliö + maahanimeytys, 
umpisäiliö kaikille jätevesille, umpisäiliö + saostussäiliö, laitepuhdistamo, umpisäiliö + maasuodattamo. 
Muita, harvemmin käytössä olleita järjestelmätyyppejä olivat imeytyskenttä harmaille vesille, 
imeytyskenttä kaikille vesille, maasuodattamo kaikille jätevesille, saostussäiliö harmaille vesille, umpisäiliö 
+ harmaavesisuodatin, yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille vesille sekä umpisäiliö + yksinkertainen 
maaperäkäsittely harmaille vesille. 

Kaksiputkiviemäröintiin perustuvia järjestelmiä oli käytössä 87 kohteessa (43 %) ja yksiputkiviemäröintiin 
perustuvia järjestelmiä  116 kohteessa (57 %). Kiinteistönomistajien antamien tietojen mukaan 27 % 
yksiputkiviemäröidyistä järjestelmistä voitaisiin muuntaa kaksiputkiviemärijärjestelmiksi. 

Jätevesijärjestelmistä 21 % (41 kpl) oli rakennettu ennen vuotta 1980; 43 % (86 kpl) vuosina 1980–2000 ja 
37 % (73 kpl) 2000-luvulla. 26 % (52 kpl) järjestelmistä oli rakennettu/uudistettu vuoden 2004 jälkeen, eli 
niiden pitäisi olla vaatimusten mukaisia. 1,5 % (3 kpl) kohteista tieto rakennusvuodesta puuttui.  

44 % kohteista ei täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia. Uudistamistarvetta havaittiin erityisesti 
pelkkään saostuskaivokäsittelyyn perustuvissa järjestelmissä. Pienempiä muutoksia ja/tai seurantaa 
vaativia kohteita olivat imeytykseen liittyvät järjestelmät. Useimmiten kunnossa oleviksi 
järjestelmätyypeiksi luokiteltiin umpisäiliö- maasuodattamo/maahanimeytys – yhdistelmä, laitepuhdistamo 
kaikille jätevesille sekä umpisäiliö kaikille jätevesille.  

Läpikäydyistä kohteista 14 kohdetta (7 %) oli ikävapautuksen piirissä. Näistä 10 kpl (71 %) oli akuutissa 
uudistamistarpeessa sisältäen 6 kpl, jotka olivat lisäksi siirtymäajan piirissä. Neljä (29 %) järjestelmää oli 
nykyisellään kunnossa.  

 
Kuva 4. Jätevesijärjestelmien uusimistarve kiinteän, ympärivuotisen asutuksen kohteilla, joilla syntyy vähäistä 
suurempia määriä jätevettä (n=203).  

Saostussäiliöitä itsenäisenä järjestelmänä tai osana järjestelmää oli yhteensä 157 kpl, joista löytyy tiedot 
tyhjennyksistä 143 kpl:lta (loppujen osalta, 9 %, ei neuvontakäynnillä ollut saatavilla tietoa 
tyhjennystiheydestä). Säiliöitä tyhjennettiin keskimäärin 1,4 kertaa vuodessa. Jos säiliötä tyhjennettiin 
harvemmin kuin kerran vuodessa, se tehtiin 2-15 vuoden välein.  
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Kuva 5. Saostussäiliöiden tyhjennysväli kaikkien jätevesien osalta, ympärivuotisen asutuksen kohteilla, joilla syntyy 
vähäistä suurempia määriä jätevettä ja joilla tyhjennysväli on tiedossa (n=62). 

 
Kuva 6. Saostussäiliöiden tyhjennysväli harmaiden jätevesien osalta, ympärivuotisen asutuksen kohteilla, joilla syntyy 
vähäistä suurempia määriä jätevettä ja joilla tyhjennysväli on tiedossa (n=81). 

Laitepuhdistamojen osalta tyhjennys tapahtui keskimäärin 1,6 kertaa vuodessa/0,14-3 kertaa vuodessa. 
Umpisäiliöitä tyhjennettiin kaikkien vesien osalta 7,2 kertaa vuodessa/1-24 kertaa vuodessa sekä mustien 
vesien osalta 3,5 kertaa vuodessa/0,25-8,5 kertaa vuodessa. 

4.2. Vapaa-ajan asunnot 
Läpikäydyistä vapaa-ajanasutuskohteista 326:ssa (52 %) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä - 301 kohteessa 
(48 %) syntyi vähäistä suurempia jätevesimääriä. Vähäisen vesimäärän kohteista 16:lla (5 %) oli aikomus 
viiden vuoden sisällä lisätä vesikalustevarustelua. Tässä luvussa kuvaillaan niiden vapaa-ajan asuntojen 
jätevesien käsittelyä, joilla syntyi vähäistä suurempia määriä jätevettä. 
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Kuva 7. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä vapaa-ajan kohteilla, sisältäen vähäiset vesimäärät (n=627).  

 

Vapaa-ajan asunnoista 142 kohteessa (47 %) syntyi vain harmaita jätevesiä, eli käytössä ei ollut 
vesikäymälää. 22:lla (15 %) näistä kohteista oli käytössään perinteinen ulkokäymälä ja 99:llä (70 %) oli 
käytössään muu kuivakäymälä, joista yleisin oli kompostoiva, erotteleva tai tuhkaava käymälä. Joissakin 
kohteissa oli käytössä sekä ulkokäymälä että sisätiloissa oleva kuivakäymälä. Joissakin kohteissa ei ollut 
ollenkaan käytössä olevaa käymälää.  

Harmaita jätevesiä käsiteltiin em. kohteissa yleisimmin yksinkertaisessa maaperäkäsittelyssä (55 kpl, 39 %), 
imeytyskentässä (23 kpl, 17 %), saostussäiliöillä (24 kpl, 17 %), tai harmaavesisuodattimessa (24 kpl, 17 %). 
Myös umpisäiliöitä (5 kpl, 4 %), maasuodattamoita (7 kpl, 5 %) sekä umpisäiliö + yksinkertainen 
maaperäkäsittely harmaille vesille (1kpl, 1 %) oli käytössä. Yhdellä kohteella ei ollut tietoa järjestelmästä. 
Lisäksi yhdellä kohteella oli vähäinen jätevesimäärä, mutta vedet menivät suoraan vesistöön, jolloin 
järjestelmä ei arvion mukaan täytä vaatimuksia.  

Noin kolmasosalla (34 %, 102 kpl) vapaa-ajan kohteista, joissa muodostui vähäistä suurempia määriä 
jätevesiä, käymäläjätevedet ja pesuvedet johdettiin eri järjestelmiin. Käymäläjätevedet johdettiin näissä 
kohteissa umpisäiliöön ja harmaat jätevedet käsiteltiin yleisimmin maahanimeyttämössä (45 kpl, 44 %), 
saostussäiliöissä, joista oli purku maaperään tai ojaan (33 kpl, 34 %) ja maasuodattamossa (10 kpl, 10 %).  

Samaan järjestelmään johdettiin käymäläjätevesiä ja harmaita jätevesiä 58 kohteessa (19 % kaikista vapaa-
ajan kiinteistöistä, joilla syntyy vähäistä suurempia jätevesimääriä). Tällöin käytössä oli yleisimmin joko 
umpisäiliö kaikille jätevesille (21 kpl, 37 %), saostussäiliö (17 kpl, 30 %) tai laitepuhdistamo (12 kpl, 21 %).  

Noin 36 % kohteista oli akuutin uudistamisen tarpeessa. Uudistamistarvetta havaittiin erityisesti pelkkään 
saostuskaivoon tai yksinkertaiseen maaperäkäsittelyyn perustuvissa järjestelmissä. Useimmiten kunnossa 
oleviksi järjestelmätyypeiksi luokiteltiin umpisäiliö kaikille jätevesille, (umpisäiliö +) maahanimeyttämö tai 
maasuodattamo, pienpuhdistamo/harmaavesisuodatin ja harmaille vesille tarkoitettu imeytyskenttä tai 
maasuodattamo. 
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Kuva 8. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä vapaa-ajan kohteilla, joilla syntyy vähäistä suurempia määriä 
jätevettä (n=301). 

 

4.3. Vähäisten jätevesimäärien kohteet 
Vähäisiä jätevesimääriä syntyi 326 kohteessa, eli n. 39 % kaikista kohteista. 38 kohteessa (n. 12 % vähäisten 
jätevesimäärien kohteista) jätevettä ei syntynyt käytännössä lainkaan, eli siellä vettä käytettiin lähinnä 
juomiseen ja vähäiseen tiskaukseen. Kohteista ei ollut viemäröintiä ulos, vaan vähäiset vesimäärät 
kannettiin ulos rakennuksesta ja käytettiin esim. kukkien kasteluun. 

Niistä 286 vähäisen jätevesimäärän kohteesta, joilla oli jätevesiputki, johdettiin jätevedet 113 kohteessa (40 
%) imeytyskaivoon ja 73 kohteessa (26 %) kivipesään.  Muita yksinkertaisia järjestelmiä olivat jonkinlainen 
sakokaivo ja imeytysputki maassa, tehdasvalmisteinen rakenne (esim. saunapallo) sekä pelkkä purku 
maahan. 25 kohteella (9 %) oli käytössään saostuskaivo.  

5. Siirtymäajan piirissä olevat erityisalueet 
 

Nykyisen haja-asutuksen lainsäädännön mukaan siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiselle on 
31.10.2019 asti. Tämä siirtymäaika on voimassa pilaantumiselle herkillä alueilla nk. erityisalueilla, joita ovat 
ranta-alueet enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä sekä pohjavesi-alueet. Hieman yli 40 %:lla 
erityisalueilla sijaitsevista kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä jätevettä (kuva 9). Suurempien 
jätevesimäärien kohteiden uudistamistarve jakautuu tasaisesti akuutin uudistamistarpeen ja kunnossa 
olevien järjestelmien välillä. Seurantaa tai pieniä parannuksia vaativien järjestelmiä on hieman vähemmän 
(kuva 10).   
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Kuva 9. Jätevesijärjestelmien uusimistarve erityisalueiden läpikäydyillä kohteilla, sisältäen vähäiset vesimäärät (n = 
644) 

Kuva 10. Jätevesijärjestelmien uusimistarve erityisalueiden läpikäydyillä kohteilla, joilla syntyy vähäistä suurempia 
määriä jätevettä (n = 380) 

Jätevesijärjestelmien kirjo niin erityisalueilla kuin muuallakin Länsi-Uudellamaalla on laaja. Tavallisimmat 
järjestelmät kohteissa, joilla jätevesimäärät ovat vähäistä suuremmat (380 kpl 59 % erityisalueiden 
kohteista), ovat umpisäiliö mustille vesille ja maahanimeytys harmaille vesille 63 kpl (17 %), umpisäiliö 
kaikille jätevesille 52 kpl (14 %), umpisäiliö mustille vesille ja saostussäiliö harmaille vesille (maahan tai 
ojaan) 48 kpl (13 %), saostussäiliö kaikille jätevesille 40 kpl (11 %) sekä yksinkertainen maaperäkäsittely 
harmaille vesille 37 kpl (10 %). Muita järjestelmiä olivat umpisäiliö ja joku muu harmaavesijärjestelmä, 
maahanimeytys harmaille vesille, umpisäiliö harmaille vesille, saostussäiliö harmaille vesille, 
pienpuhdistamo kaikille vesille sekä harmaavesisuodatin.   

Vesikäymälöitä oli 265 kohteessa. Näistä 189 kpl johdettiin umpisäiliöön, 40 kpl käsiteltiin saostussäiliössä, 
24 kpl pienpuhdistamossa, ja loput 10 kpl käsiteltiin joko maahanimeyttämössä tai maasuodattamossa. 
Lisäksi yhdestä järjestelmästä ei ollut tietoa ja yhdellä kiinteistöllä wc-vedet johdettiin yksinkertaiseen 
maaperäkäsittelyyn.  
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6. Johtopäätökset 
 

Vaatimusten piirissä olevat kohteet ja uudistamistarve 
Vähäisen jätevesimäärän kohteiden osuus kartoitetuista kohteista on pysynyt vuosien saatossa 20–40 % 
suuruusluokassa. Osuus on yllättävän suuri, mutta johtunee siitä, että kartoitusta on kohdistettu paljon 
ranta-alueille, joilla asutus on mökkivaltaista. Pieni vaihtelu johtunee vuosittain läpikäytyjen alueiden 
ominaisuuksista, koska alueet vaihtuvat ja niiden välistä variaatiota on runsaasti. Vuonna 2018 vähäisten 
jätevesimäärien kohteiden osuus oli hieman suurempi aiempiin vuosiin verrattuna johtuen siitä, että 
kartoitus ja neuvonta kohdistuivat pitkälti ranta-alueille.  

Kuva 11. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kohteilla vuonna 2009–2018 (n= 8232). Punainen = 
järjestelmä ei täytä puhdistusvaatimuksia, keltainen= järjestelmä vaatii kunnostustoimia/seurantaa, vihreä= 
järjestelmä kunnossa, sininen= vähäiset jätevesimäärät.   

Uudistamistarpeen jakautuminen vuoden 2018 kartoituksessa ei poikkea merkittävästi aiempien vuosien 
kartoituksesta. Voidaan todeta muutama asia uudistamistarpeesta: 

 Suuria alueiden välisiä eroja uudistamistarpeen suhteen on havaittavissa. Alueittain akuutti 
uudistamistarve voi vaihdella jopa 0-37 % välillä.  

 Uudistamistarve ei suuresti poikennut edellisten vuosien tuloksista, vaikka neuvontaa tehtiin 
pääasiassa ranta-alueilla, joilla on paljon vapaa-ajan asutusta. 

 Vuonna 2018 yhdellä neuvonta-alueella ei ollut yhtäkään kohdetta, joka ei täyttänyt lainsäädännön 
puhdistusvaatimuksia. Tämä on hyvin harvinaista.  

 Vapaa-ajan käytössä olleiden kohteiden osuus kaikista kartoitetuista kohteista oli vuonna 2018 
suurin tähän mennessä, ollen 75 %. Tämä selittyy mökkivaltaisten ranta-alueiden läpikäynnillä. 

 Nk. pyyntökäyntien osuus kohteista oli edelleen matalalla tasolla, ollen 3 % kaikista kartoitetuista 
kohteista. Näiden osuus kuitenkin kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. 

 Saostussäiliöiden osuus oli alhainen, kuten vuonna 2017, vain 14 %. Aikaisemmin saostussäiliöiden 
osuus jätevesijärjestelmistä on ollut 25-40 %.  

 Kaksoisviemäröinnit, joissa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään omassa 
järjestelmässään, olivat yleisimpiä järjestelmiä vuoden 2018 kartoituksessa.  

 Aineistosta ei löytynyt poikkeamia. Näitä on ollut edellisinä vuosina. 
 Kiireellisiä tapauksia löytyi 1 kappale vuonna 2018. 
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 Ikäpoikkeuksen piirissä oli 14 kpl (1,7 %) kohteista, mikä on vähemmän kuin aiempina vuosin. Tämä 
johtuu vapaa-ajan asuntojen suuresta osuudesta kartoituksessa. 
 

Vuoden 2018 tieto vahvistaa jo aiemmin todetun: kerätyn tiedon valossa näyttäisi siltä, että Länsi-
Uudellamaalla haja-asutuksesta 8 500 - 12 000 kiinteistöä jäisi asetuksen puhdistusvaatimuksen 
ulkopuolelle vähäisen jätevesimäärän johdosta. Akuutissa uudistamistarpeessa olisi 11 000 - 14 000 
kiinteistöä, vaikka kaikki eivät ole nykyisen siirtymäajan piirissä. Alueellamme olisi 8 000 – 12 000 kohdetta, 
joilla pieni kunnostaminen tai toimivuuden seuraaminen riittävät. Asetuksen puhdistusvaatimus täyttyisi 
siis nykyisellään noin 4 800 - 6 900 kiinteistöllä.  
Järjestelmätyypit ja niiden ylläpito 
Yleisin järjestelmätyyppi tässä kartoituksessa oli kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet menevät umpisäiliöön 
ja harmaat vedet käsitellään imeytyskentässä (17 %). Tämän lisäksi kartoituksessa tavattiin yhdeksän (9) 
muuta järjestelmätyyppiä, joita esiintyi yli 2 % kohteista. Alle 2 % esiintyviä järjestelmätyyppejä havaittiin 
ainakin seitsemän (7) eri tyyppiä. Merkittävin eroavaisuus aiempien vuosien kartoituksiin oli 
saostussäiliöiden suhteellisen vähäinen osuus. Tämä kuvaa todennäköisesti alueellista variaatiota sekä 
rakennusten käyttötarkoituksen vaihtelua. Kaiken kaikkiaan läntisellä Uudellamaalla on käytössä erittäin 
laaja skaala erityyppisiä järjestelmiä. 

Lähes kaikki (95 %) saostussäiliöllisistä ympärivuotisesti asutuista kohteista, joiden osalta on saatavilla tieto 
tyhjennysvälistä, täyttävät lainsäädännön vaatimuksen vähintään kerran vuodessa tapahtuvasta 
lietetyhjennyksestä. Suositusta vähintään kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta lietetyhjennyksestä, 
noudattaa hieman yli puolet (52 %) saostussäiliöllisistä kohteista. Harmaiden jätevesien käsittelyn osalta 
tilanne on heikompi.  Noin 31 % ei tyhjennä harmaiden vesien saostussäiliöitä edes vuosittain.  

Lietetyhjennykset säilynevät osana jätevesien hyvää käsittelytapaa myös jatkossa. Lietteen riittävän usein 
tapahtuvan tyhjentämisen merkitys järjestelmän toimivuudessa on suuri ja korostuu etenkin 
edistyneempien jätevesijärjestelmien tapauksessa. Näin ollen lietetyhjennysten sekä muun huollon 
toteutumiseen on syytä jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Länsi-Uudellamaalla 1.3.2015 voimaan 
tulleet jätehuoltomääräykset edellyttävät jätevesilietteen tyhjentämistä ”saostussäiliöistä, 
pienpuhdistamoista, laitepuhdistamoista ja muista vastaavista lietetiloista” valmistajan ohjeiden mukaan, 
mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, ja täyttyminen sekä 
täyttymishälyttimen toiminta tarkastettava vähintään kerran vuodessa.    

Tulosten yleistettävyys ja uudistamistarve Länsi-Uudenmaalla 
Koska tulokset ovat vahvasti samansuuntaiset kuin aiempinakin vuosina, voitaneen tuloksia yleistää 
koskemaan Länsi-Uudenmaan erityisalueita. Valittujen neuvonta-alueiden ulkopuolisilla alueilla on tehty 
ainoastaan yksittäisiä käyntejä asukkaiden pyynnöstä. Vuonna 2018 näitä pyyntöjä tuli lukumääräisesti 
suhteellisen vähän (17 kpl). Pyyntökäyntien määrä kuitenkin nousi edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä 
johtunee siirtymäajan lopun lähenemisestä.  

Jos tulokset yleistetään koskemaan koko aluetta, olisi vuosien 2009–2018 kartoitustulosteiden perusteella 
Länsi-Uudellamaalla noin kolmasosa (13 000 kpl) kaikista haja-asutusalueen kiinteistöistä akuutissa 
uudistamistarpeessa. Lisäksi varovaisen arvion mukaan n. 6 000 jätevesijärjestelmää tulee käyttöikänsä 
päähän seuraavan 5-10 vuoden aikana. 

Tulevaisuuden näkymät uudistamisen suhteen 

Jotta nämä 13 000 akuutissa uudistamistarpeessa olevaa järjestelmää saatettaisiin kuntoon Länsi-
Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategian määräaikaan, vuoteen 2021, mennessä, tulisi jokaisessa 
kunnassa uudistaa keskimäärin 800 järjestelmää vuodessa. Tämä tavoite ei vastaa tämän hetkistä 
uudistamistahtia, joka on muutamia, korkeintaan muutamia kymmeniä uudistamisia vuodessa. Kiireellisintä 
olisi saada aikaan uudistamiset erityisalueilla, eli ranta- ja pohjavesialueilla, joilla siirtymäaika päättyy 
31.10.2019.  
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Muilla alueilla on mielenkiintoista nähdä, kumpi uudistamisen tarve syntyy kiinteistöillä ennemmin: 
jätevesijärjestelmän uudistaminen sen käyttöiän päättyessä vai kiinteistöllä tehtävien luvanvaraisten 
toimien yhteydessä (lainsäädännön ”perälauta”). Vuonna 2018 asukkaiden tunnelmat kiinteistöillä 
uudistamisen suhteen olivat aiempia vuosia varmemmat. Monet olivat ajatelleet, että järjestelmän 
uudistaminen on heillä edessä. Myös alueen suunnittelijakunnalta on tullut myönteistä palautetta 
asukkaiden vilkastuneista yhteydenotoista. Seuraavaksi pullonkaulaa voi muodostaa jätevesijärjestelmien 
rakentajien saatavuus. Lainsäädännön siirtymäajan lähentyminen on huomattavissa 
uudistamisinnokkuuden nousuna ainakin herkillä alueilla. 

6. Yhteenveto  
 

Vuoden 2018 kartoitusten perusteella voidaan todeta lyhyesti seuraavaa: 

  
 Kartoituksessa vapaa-ajan kohteiden ja kiinteästi asuttujen kohteiden suhde oli noin 75:25, jossa 

vapaa-ajan asuntojen osuus on aikaisempaa suurempi.   
 Jätevesijärjestelmien huollon dokumentointi oli hieman parantunut. Erityisesti selvityksiä tai 

suunnitelmia oli kiinteistöllä aiempaa enemmän. Heikointa dokumentointi on järjestelmän 
toimenpidepäiväkirjan osalta. Dokumentointiaktiivisuus on korkeampi vakituisesti asutuilla kuin 
vapaa-ajan kiinteistöillä.  

 Yleisin järjestelmätyyppi on kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet menevät umpisäiliöön ja harmaat 
vedet käsitellään imeytyskentässä. Jätevesijärjestelmäkirjossa on havaittavissa suuria paikallisia 
eroja, ei ainoastaan vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen välillä, vaan myös alueittain.   

 Länsi-Uudellemaalle tyypillisesti tässäkin kartoituksessa löytyi laaja skaala erilaisia 
jätevesijärjestelmätyyppejä. Myös tässä on havaittavissa paikallisia eroja. Yleistä on kuitenkin, että 
samalla alueella löytyy monia erilaisia jätevesijärjestelmätyyppejä, joiden uudistamistarve vaihtelee 
kohteittain. 

 Tässä kartoituksessa 1,7 % kiinteästi asutuista kohteista oli ikävapautuksen piirissä, mikä on  
alhaisempi määrä kuin aiempina vuosina. Tämä johtuu todennäköisesti vapaa-ajan asutuksen 
suuremmasta osuudesta kartoitetuista kiinteistöistä. 

 Jätevesijärjestelmien uudistamistarve mukailee aikaisempien vuosien kartoituksien tuloksia. 
Suurimmat muutokset ovat vuosittain olleet vähäisten jätevesimäärien kohteiden ja kunnossa 
olevien järjestelmien osuuksissa.  

 Vuonna 2018 neuvonta otettiin edelleen hyvin vastaan. Halukkuus uudistamistoimenpiteisiin 
vaikutti myös olevan nousussa ainakin herkillä alueilla.  

 

Lähteet 
 

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmia 2005- (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Nummi-
Pusula, Raasepori, Siuntio, Vihti) 

Peuraniemi ja Örnmark (2011). LINKKI 2011. Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen. 
(Loppuraportti). http://luvy.fi/easydata/customers/luvy/files/pdf/julkaisut/229_linkki_2011_-
_neuvontatyon_vaikuttavuuden_arviointi_ja_parantaminen_-_loppuraportti_suojattu.pdf 

 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Västra Nylands vatten och miljö rf

PL 51, 08101 Lohja
Puh. 019 323 623
vesi.ymparisto@luvy.fi
www.luvy.fi

ISBN 978-952-250-199-8
ISBN ISSN 1798-2677


	_GoBack
	1	LINKKI-hankkeen kuvaus
	1.1	Tausta ja toiminta-alue
	1.2	Tavoitteet
	1.3	Organisointi
	1.3.1	Laatutyö
	1.3.2	Työntekijät

	1.4	Toimintatavat
	1.4.1	Kartoitus- ja neuvontakäynnit
	1.4.2	Neuvontapyynnöt
	1.4.3	Neuvontapisteet
	1.4.4	Tiedotus
	1.4.5	Raportointi


	2	Toiminta ja tulokset
	2.4.1	Organisointi, suunnittelu ja seuranta
	2.4.2	Työntekijät

	2.1	Laatutyö ja neuvontamateriaali
	2.1.1	Annetut neuvot
	2.1.2	Palaute asukkailta

	2.2	Kiinteistökohtaista neuvontaa 742 kiinteistöllä ja 830 kohteella
	2.2.1	Kartoitus- ja neuvontakäynnit 18 alueella 
	2.2.2	Kertausneuvonta puhelimitse Vihdissä
	2.2.3	Yleisneuvonnan ja yksilöllisen neuvonnalla 225 kontaktia

	2.3	Tiedotus
	2.4	Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto
	2.4.1	Raportti kaikista kunnan kartoitus-ja neuvontakäynneistä
	2.4.2	Tiedonhallinnan kehittäminen, kuntien rajapinta

	2.5	Raportointi ja tuotokset

	3	Kulut ja rahoitus
	4	Johtopäätökset ja jatkotyötarve
	5	Sammanfattning
	Liitteet
	Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet
	Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan 
	Mediatiedotteet
	Kooste palautekyselystä asukkaille
	Juhlaseminaarin ohjelma
	Raportti kaikista Hangon kartoitus-ja neuvontakäynneistä
	Tilannekatsaus


