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Termien selityksiä 
 

Erityisalue:  Vesiensuojelullisest i ja maankäytön suunnit telullisesti jätevesien käsit telyn kannalta 
haasteelliset  alueet , kuten pohjavesialueet , ranta-alueet  sekä t iiviist i asutut  alueet  

Harmaa jätevesi: Asumisessa erilaisista pesutoiminnoista syntyvä jätevesi, johon ei sisälly 
käymäläjätevet tä 

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

Käsit telyjärjestelmä: Jätevesijärjestelmän osa, jossa jätevesiä käsitellään mekaanisest i, biologisest i ja/ tai 
kemiallisest i, esimerkiksi saostussäiliöt , maahanimeytyskentät , maasuodattamot, 
laitepuhdistamot jne… 

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

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 
käsit telyjärjestelmästä tai säilytysjärjestelmästä tai näiden yhdistelmästä. Kaksi 
kohdetta on esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä on sekä kesämökki, et tä 
erillinen sauna, joissa molemmissa on käytössä oma jätevesijärjestelmänsä. Kuitenkin 
kiinteistö, jossa on asuinrakennus ja vähäisen jätevesimäärän erillinen saunarakennus, 
on lasket tu yhdeksi kohteeksi. Useampia kohteita voi olla esimerkiksi kiinteistöllä, 
jossa harjoitetaan mökkivuokrausta. M yös kahdella kiinteistöllä voi olla yksi yhteinen 
kohde. 

Laiton tapaus: Kohde, jossa edes vesilain 1960-luvulta ast i voimassa ollut  vaat imustaso (vaatimus 
saostuskaivosta) ei täyty, vaikka jätevesiä syntyisi vähäistä suurempi määrä ja 
käytössä on vesikäymälä. Toinen laittomaksi tekevä t ilanne on se, et tä jätevesiä 
johdet taisiin suoraan vesistöön ilman asianmukaista ympäristölupaa. 

Poikkeama: Kohde, jonka arvio ei noudata kartoitus- ja neuvontakäynneillä käytet tyjä 
jätevesijärjestelmien arvioint ikriteerejä tai arvion antamiseksi tehtyjen huomioiden 
dokumentointi on riit tämätön. 

Tiiviist i asut tu alue: Alue, jossa on tavanomaista haja-asutusta t iiviimpää asutusta. Esimerkiksi kylä- tai 
vapaa-ajan asutuskeskit tymät 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 aiheut tamiin ympäristöhait toihin, kuten hajuhait toihin, 
esteet t isiin hait toihin tai talousvesikaivojen pilaantumiseen. 

Vähäinen jätevesimäärä: YSL 86/ 2000 tarkoit tamat muut kuin vesikäymälän jätevedet, joiden määrä on niin 
vähäinen et tä niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, jolloin ne voidaan 
johtaa puhdistamatta maahan. Vähäisen jätevesimäärän kohteita ei koske 
jätevesiasetuksen käsit telyvaatimukset .  

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

” Haja-asutuksen jätevedet  - Tilannekatsaus 2013”  on Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen, LINKKI 2013, 
kartoitus- ja neuvontakäynneillä kerätyn t iedon pohjalta koot tu selvitys haja-asutuksen jätevesien 
käsit telyyn liit tyvien määräysten noudat tamisen t ilasta hankealueella. Selvitys on jatkoa Länsi-Uudenmaan 
hajajätevesihankkeessa 2009–2010 ja LINKKI 2011-2012–hankkeista tehdylle kartoitustyölle. Hanket ta 
rahoit t ivat  Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja sen jäsenkunnat  (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, 
Raasepori, Siunt io ja Viht i) sekä Uudenmaan ELY-keskus. 

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä teht iin vuoden 2013 aikana yhteensä 1101 kohteessa hankekunt ien 
valitsemilla nk. erityisalueilla (26 kpl). Kohteet sijaitsivat yhteensä 1009 kiinteistöllä. Aineistosta ei löytynyt 
poikkeamia. 

Alueiden kaikki kiinteistöt pyrit t iin käymään systemaatt isest i läpi – käytännössä kohdekiinteistöistä käyt iin 
läpi keskimäärin 77 %. Nk. pyyntökäynt ien osuus oli noin 2 % kohteista. Läpikäydyistä kohteista 50,9 % oli 
ympärivuoden asut tuja ja vapaa-ajan asut tuja 49,1 %.  

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä selvitet t iin, onko kiinteistöllä tehtynä asetuksen vuodesta 2008 vaat ima 
selvitys jätevesijärjestelmästä ja onko järjestelmästä olemassa käyt tö- ja huolto-ohjeet  ja niihin liit tyvä 
toimenpidepäiväkirja kuit teineen. Käynnillä selvitet t iin jätevesijärjestelmän osat  ja tyyppi sekä monia 
järjestelmään liit tyviä yksityiskohtia. M yös t ietoa mm. kiinteistön käytöstä, asukasmääristä, varustelusta 
sekä vedenkäytöstä kerätt iin. Näiden t ietojen perusteella teht iin kirjallinen arvio järjestelmän 
tehostamistarpeesta ja sen laajuudesta. Arvio jätett iin asiakkaalle. Arvio uudistamistarpeesta annett iin 
neliportaisella asteikolla: 

 punainen: järjestelmä uusit tava viimeistään 15.3.2016 

 keltainen: järjestelmä vaat ii kunnostusta, pienimuotoista parantamista tai toimivuuden seurantaa 

 vihreä: jätevesijärjestelmä kunnossa 

 sininen: vähäiset  jätevesimäärät  

Selvityksen tarkoituksena on toimia t ietopohjana jatkotoimia, mm. asukkaiden akt ivoimista, 
suunniteltaessa. Selvityksen tulokset  antavat  yleiskuvan haja-asutuksen jäteveden käsit telyn t ilasta ja 
etenemisestä suhteessa määräyksiin. Ne kertovat  luonnollisest i ensisijaisesti kohdealueiden t ilanteesta 
vaat imusten toteutumisen suhteen yleisellä tasolla, vaikka t ilanne voi vaihdella paljonkin alue- ja 
kiinteistökohtaisesti. Vaihtelu johtuu kiinteistöjen käyttötarkoituksesta ja kunt ien mahdollisest i aikanaan 
jäteveden käsit telylle aset tamista vaat imuksista kullakin alueella (kaavamääräykset , rakennusjärjestys, 
ympäristönsuojelumääräykset  jne.…) sekä rakennuskannan iästä.  

2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 
 

Hankkeessa kerätyn t iedon mukaan (mm. kunt ien vesihuollon kehit tämissuunnitelmat) viemäriverkostojen 
ulkopuolisen asutuksen määrä Länsi-Uudellamaalla on vajaat  40 000 kiinteistöä, joista nykyisellä 
hankealueella on n. 33 000. Kuntakohtaisest i haja-asutuksen määrä vaihtelee n. 900 kiinteistöstä 8 400 
kiinteistöön. Siitä ei ole saatavilla t ietoa, kuinka paljon asutusta sijoit tuu nk. erityisalueille. Ottaen 
huomioon alueemme luonnonolosuhteet, voidaan kuitenkin arvioida, et tä melko suuri osa asutuksesta 
sijaitsee yhdellä tai useammalla erityisalueella. Vesihuollon kehit tämissuunnitelmien mukaan karkeasti 
arvioiden n. 10–20 % haja-asutuksesta on mahdollista tulevaisuudessa saat taa viemäriverkoston piiriin. 
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Taulukko 1. Arvio haja-asutuksen määrästä LUVY ry:n toiminta-alueen kunnissa. Lähteenä mm. kuntien vesihuollon 

kehit tämissuunnitelmat . 

Kunta  

(* ei mukana 
hankkeessa 2013) 

Kiinteistöjä 

viemäriverkoston 

ulkopuolella n. 

Hanko 900 

Inkoo 3 200 

Karjalohja 2 000 

Karkkila 1 300 

Kirkkonummi*  5 800 

Lohja 5 800 

Nummi-pusula 4 000 

Raasepori 8 400 

Siuntio 2 000 

Vihti 5 400 

Yhteensä 38 800 

 

Karkean arvion mukaan alueemme haja-asutuksesta jopa n. 60 % käytet täisiin vapaa-ajan asuntona. 
Jätevesimääräysten toteutumisen kannalta kuitenkin olennaisempaa on, minkä verran ja minkälaista 
jätevet tä asutuksessa syntyy sekä missä asutus sijaitsee. Edellä mainitut  seikat  yhdessä jäteveden 
käsit telytehon kanssa ratkaisevat , minkälainen kuormitus asutuksesta syntyy kullakin alueella. 

Hankkeen läpikäymistä kohteista 315 kohteessa (n. 29 % kohteista) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä. 
Näistä 306 kohdet ta oli vapaa-ajan käytössä ja 9 ympärivuot isessa käytössä. Edellä mainit tuja kohteita 
koskee nk. jätevesiasetuksen vaat imus selvityksestä. Vähäistä suurempia jätevesimääriä syntyi 786 
kohteessa (n. 71 % kohteista). Edellä mainit tuja kohteita koskee nk. jätevesiasetuksen käsit telyvaat imus ja 
vaat imus selvityksestä. Vähäistä suurempia jätevesiä syntyi 235 vapaa-ajankäytössä olevalla kohteella ja 
551 ympärivuot isessa käytössä olevalla kohteella.  Toisin sanoen 43,4 % vapaa-ajan asutuksen kohteista ja 
98,3 % ympärivuot isen asutuksen kohteista, eli yhteensä 71,3 % kaikista kohteista, on asetuksen 
käsit telyvaatimuksen piirissä.  

Jätevesiasetusta t iukempia vaat imuksia jäteveden käsittelylle on käytössä ympäristönsuojelumääräysten 
muodossa Lohjalla ja Vihdissä sekä usean kunnan kaavoissa. Asutuksen määrää näillä alueilla ei ole 
t iedossa. 

3. Vaatimusten täyttäminen 
 

Kaikista läpikäydyistä kohteista löytyi tänä vuonna yhdeksän ns. laitonta tapausta (ks. termien selitys). 
Seuraavassa lyhyest i lait tomien tapausten kuvaukset : 

 Ympärivuot isest i asuttu kiinteistö, jossa kaikki jätevedet johdetaan yhden imeytyskaivon kautta 
maahan.  

 Ympärivuot isest i asut tu kiinteistö, jossa kaikki jätevedet  johdetaan yhden saostuskaivon kaut ta 
maahan.  

 Kaksi ympärivuot isest i asut tua kiinteistöä, joissa pihasaunan suihkuvedet johdetaan 
saostussäiliön kaut ta tai suoraan vesistöön.  

 Ympärivuot isest i asut tu kiinteistö, jossa on käytössä viallinen kaksiosainen saostussäiliö.  

 Vapaa-ajan asunto, jossa käytössä ainoastaan yksiosainen saostussäiliö kaikille jätevesille. 
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 Vapaa-ajan asunto, jossa kaikki jätevedet  johdetaan saostuskaivojen kaut ta purkuputkesta 
suoraan vesistöön.  

 Kaksi vapaa-ajan asuntoa, joissa saunan vähäiset  jätevedet  johdetaan kalliota pitkin vesistöön. 
 

Läpikäydyistä kohteista 36 %:lla oli jätevesiselvitys tehtynä ja 18 % oli järjestelmälleen käyttö- ja huolto-
ohjeet . Ympärivuot isessa asutuksessa 43 % ja vähäisten jätevesimäärien kohteilla 18 % oli olemassa 
selvitys. Neuvojien keräämien t ietojen mukaan huoltotoimenpiteiden kuit it  löytyivät 33 % (258 kpl) 
kohteista. Yleensä dokumentoint iakt iivisuus on parempaa ympärivuot isessa, kiinteässä asumisessa.  

Taulukko 2. Jätevesijärjestelmien ja niiden huollon dokumentoinnin t ilanne kohdekiinteistöillä. Huom. Vaat imus 

jätevesijärjestelmän selvityksestä koskee kaikkia viemäriverkostoon liit tymät tömiä kiinteistöjä, kun taas vaat imus 

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  

241 43 102 19 84 15 214 39 

n= 560  551  551  551  

Vapaa-ajan 

asutus 

155 29 41 17 18 8 43 18 

n= 541  235  235  235  

Yhteensä  396 36 143 18 102 13 257 33 

n= 1101  786  786  786  

 

Jätevesijärjestelmän uusimistarvet ta suhteessa jätevesiasetuksen vaat imuksiin tarkastelt iin niillä 
kiinteistöillä, joilla syntyi vähäistä suurempia määriä jätevettä. Arviointi teht iin silmämääräisesti 
järjestelmätyyppiä, sen ikää, kuntoa ja käyt tötarkoitusta arvioiden, eli näytteitä ei otettu (Peuraniemi ja 
Örnmark 2011). Viideltä kohteelta puuttui tämä arvio. Arvion mukaan 18 % (138 kpl) järjestelmistä on jo 
nykyisellään kunnossa, kun taas 46 % (363 kpl) ei täytä asetuksen puhdistusvaat imusta eli järjestelmä on 
akuut issa uudistamistarpeessa. Reilu kolmasosassa kohteista (36 %, 281 kpl) päädyt tiin siihen 
lopputulokseen, et tä järjestelmä kaipaa kunnostusta ja/ tai toimivuuden seurantaa – mahdolliset  
uudistamistoimet eivät ole akuutteja.  
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Kuva 1. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kiinteistöillä, sisältäen vähäiset  vesimäärät  (n=1096). 

 

Kuva 2. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kiinteistöillä, joilla syntyy vähäistä suurempia määriä 

jätevettä(n=782). 

3.1. Kuntakohtaiset vaatimukset 

Lohjalla ja Vihdissä on voimassa olevat  ympäristönsuojelumääräykset , jotka sisältävät  asetuksen vaat imusta 
t iukempia määräyksiä ranta- ja pohjavesialueiden jätevesien käsit telylle. Ranta-alueilla vaaditaan 
käytännössä käymäläjätevesien johtamista umpisäiliöön ja harmaiden jätevesien käsit telyä asetuksen 
mukaisesti. Pohjavesialueilla on jätevesien käsit tely käytännössä kiellet ty, eli jätevedet  on johdet tava 
umpisäiliöön. Harmaat jätevedet  voidaan kuitenkin Lohjalla käsitellä t iivispohjaisessa maasuodattamossa 
jonka jälkeen ne on johdet tava pohjavesialueen ulkopuolelle. Vihdissä, varsinaisen muodostumisalueen 
ulkopuolella, voidaan käsitellä suihkujätevesiä.  

Ranta-alueiden määräykset koskivat selvitysalueillamme 156 kohdetta, joista 16 kpl (10 %) täyt t i 
määräyksen vaat imuksen. Pohjavesialueiden määräykset  koskivat  14 kohdet ta, joista ainoastaan 1 kpl täytt i 
määräyksen vaat imuksen. Niistä kohteista, jotka eivät täyttäneet määräyksiä, arviolta 73 % ei olisi täyttänyt 
myöskään asetuksen puhdistusvaat imusta.  

4. Käytössä olevat jätevesijärjestelmät 
 

33 %

26 %

12 %

29 %
Akuutt i uudistamistarve

Järjestelmää vaat ii kunnostustoimia/ seuranta

Järjestelmä kunnossa

Vähäiset  jätevesimäärät

46 %

36 %

18 %

Akuutt i uudistamistarve

Järjestelmää vaat ii kunnostustoimia/ seuranta

Järjestelmä kunnossa
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Läpikäydyillä alueilla oli käytössä laaja skaala jätevesijärjestelmätyyppejä. Kaikista läpikäydyistä kohteista 
(1101) 70 %:lla oli käytössään yksivesiviemäröinti (768 kpl) ja 26 %:lla kaksivesiviemäröinti (288 kpl). 
Tavallisin vähäistä suurempien jätevesimäärien kohteiden jätevesijärjestelmistä on edelleen pelkkä 
saostuskaivo, joka oli käytössä neljäsosalla kohteessa (198 kpl). Saostussäiliöstä purku tapahtuu joko 
maaperään (75 % saostussäiliöistä) tai suoraan ojaan (25 % saostussäiliöistä). Toiseksi yleisin järjestelmä on 
kaksivesiviemäröint ijärjestelmä, jossa käymäläjätevedet  johdetaan umpisäiliöön ja harmaat jätevedet  
käsitellään imeytyskentässä, näitä oli käytössä 16 % kiinteistöistä (128 kpl). Sen lisäksi oli käytössä 
umpisäiliöitä kaikille jätevesille 61 kpl kohteessa (8 %), laitepuhdistamo 61 kpl kohteessa (8 %) ja 
maahanimeytys kaikille jätevesille 55 kohteessa (7 %). Harvinaisempia olivat  uuden tyyppiset  järjestelmät 
kuten maasuodattamo, harmaille tai kaikille vesille. 
 

 
 
Kuva 3. Käytössä olevat  yleisimmät  jätevesijärjestelmät  ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän 

kiinteistöillä (sekä kiinteä, ympärivuotinen, että vapaa-ajan asutus) (n=787). Muihin järjestelmiin, joita esiintyi alle 2 % 

kohteista, kuuluu mm. maasuodat tamo harmaille jätevesille ja kaikille jätevesille, harmaavesisuodat in, 

maahanimeyt tämö harmaille vesille, umpisäiliö käymäläjätevesille yhdistet tynä muihin harmaan veden 

käsit telyjärjestelmiin, jne. 

 
Eroavaisuuksia jätevesijärjestelmätyypeissä on ympärivuotisen, kiinteän asutuksen käyt tämissä 
järjestelmissä verrat tuna vapaa-ajan asuntojen järjestelmiin. Siksi on perusteltua katsoa näitä erikseen. 

4.1. Ympärivuotiset asunnot 

Läpikäydystä ympärivuotisesta asutuksesta yhdeksässä kohteessa syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä. 
Ympärivuot isessa asutuksessa (vähäistä suuremmat jätevesimäärät  yhteensä 551 kohdet ta) oli 
erotettavissa seitsemän yleisintä järjestelmätyyppiä, joita oli käytössä yli 5 % kohteista: Saostussäiliö kaikille 
jätevesille (purku maastoon tai ojaan), umpisäiliö + maahanimeytys, laitepuhdistamo, maahanimeytys 
kaikille jätevesille, umpisäiliö + maasuodat tamo, umpisäiliö + saostussäiliö ja umpisäilö kaikille jätevesille. 
M uita, harvemmin käytössä olleita järjestelmätyyppejä olivat  mm. maasuodattamo kaikille jätevesille ja 
umpisäiliö käymäläjätevesille yhdistet tynä muihin harmaan veden käsit telyjärjestelmiin. 

25 %

3 %

16 %

6 %7 %

8 %

3 %

7 %

8 %

9 %

8 %

Saostussäiliö must ille ja harmaille jätevesille

Saostusäiliö harmaille jätevesille

Umpisäiliö + maahanimeytys

Umpisäiliö + saostussäiliö

Umpisäiliö + maasuodat tamo

Umpisäiliö kaikille jätevesille

Umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsit tely

M aahanimeytys kaikille jätevesille

Laitepuhdistamo kaikille jätevesille

Yksinkertainen maaperäkäsit tely harmaille jätevesille

M uut
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Kaksiputkiviemäröint iin perustuvia järjestelmiä oli käytössä 229 kohteessa (42 %) ja yksiputkiviemäröint iin 
perustuvia järjestelmiä  322 kohteessa (58 %). Kiinteistönomistajien antamien t ietojen mukaan 10 % 
yksivesiviemäröidyistä järjestelmistä voitaisiin muuntaa kaksiputkiviemärijärjestelmä. 

Jätevesijärjestelmistä 32 % (168 kpl) oli rakennettu ennen vuotta 1980; 42 % (2236 kpl) vuosina 1980–2000 
ja 26 % (134 kpl) 2000-luvulla. 21 % (118 kpl) järjestelmistä oli rakennettu/ uudistet tu vuoden 2004 jälkeen, 
eli niiden pitäisi olla vaat imusten mukaisia. 5 % (26 kpl) kohteista t ieto rakennusvuodesta puuttui.  

48 % kohteista oli akuut issa uudistamistarpeessa. Uudistamistarvet ta havait t iin erityisest i pelkkään 
saostuskaivokäsit telyyn perustuvissa järjestelmissä. Pienempiä muutoksia ja/ tai seurantaa vaat ivia kohteita 
olivat  imeytykseen liit tyvät  järjestelmät ja umpisäiliöt . Useimmiten kunnossa oleviksi järjestelmätyypeiksi 
luokitelt iin laitepuhdistamo kaikille jätevesille ja umpisäiliö- maasuodattamo/ maahanimeytys -yhdistelmä.  

Läpikäydyistä kohteista 55 kohdetta (5 %) oli ikävapautuksen piirissä. Näistä 38 kpl (69 %) oli akuut issa 
uudistamistarpeessa, 13 kpl (24 %) oli kunnostuksen tai seurannan tarpeessa ja neljä järjestelmää oli 
nykyisellään kunnossa.  

 

Kuva 4. Jätevesijärjestelmien uusimistarve kiinteän, ympärivuotisen asutuksen kiinteistöillä, joilla syntyy vähäistä 

suurempia määriä jätevettä (n=547). 
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Kuva 5. Ympärivuotisen, kiinteän asutuksen jätevesijärjestelmien (n=551) rakennusvuosi (uusimman osan) ja 

parantamistarve. 1) Saostussäiliö kaikille jätevesille, purku maaperään, 2) Saostussäiliö kaikille jätevesille, purku ojaan, 

3) Umpisäiliö + maahanimeytys, 4) Umpisäiliö + saostussäiliö, 5) Umpisäiliö + maasuodat tamo, 6) Umpisäiliö kaikille 

jätevesille, 7) Umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsit tely, 8) Maahanimeytys kaikille jätevesille, 9) Laitepuhdistamo 

kaikille jätevesille ja 10) M uut , sekalaiset  järjestelmät . 

Saostussäiliöitä itsenäisenä järjestelmänä tai osana järjestelmää oli yhteensä 432 kpl. Säiliöitä tyhjennet t iin 
keskimäärin 1,4 kertaa vuodessa. Jos säiliötä tyhjennett iin harvemmin kuin kerran vuodessa, se teht iin 2-10 
vuoden välein.  

 

Kuva 6. Saostussäiliöiden tyhjennysväli kaikkien jätevesien osalta, ympärivuot isen asutuksen kiinteistöillä, joilla syntyy 

vähäistä suurempia määriä jätevettä (n=226). 
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Kuva 7. Saostussäiliöiden tyhjennysväli harmaiden jätevesien osalta, ympärivuot isen asutuksen kiinteistöillä, joilla 

syntyy vähäistä suurempia määriä jätevettä (n=205). 

Laitepuhdistamojen osalta tyhjennys tapahtui keskimäärin 2 kertaa vuodessa/ 0,5-12 kertaa vuodessa. 
Umpisäiliöit  tyhjennett iin kaikkien vesien osalta 5,4 kertaa vuodessa/ 0,5-12 kertaa vuodessa sekä must ien 
vesien osalta 3,7 kertaa vuodessa/ 1-12 kertaa vuodessa. 

4.2. Vapaa-ajan asunnot 

Läpikäydyistä vapaa-ajanasutuskohteista 306: ssä (57 %) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä - 235 kohteessa 
(43 %) syntyi vähäistä suurempia jätevesimääriä. Vähäisen vesimäärän kohteista 30 kpl (10 %) oli aikomus 
viiden vuoden sisällä lisätä vesikalustevarustelua. Tässä luvussa kuvaillaan niiden vapaa-ajan asuntojen 
jätevesien käsit telyä, joilla syntyi vähäistä suurempia määriä jätevet tä. 

 

Kuva 8 . Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä vapaa-ajan kiinteistöillä, sisältäen vähäiset  vesimäärät  

(n=540).  

Vapaa-ajan asunnoista 116 kohteessa (49 %) syntyi vain harmaita jätevesiä, käytössä ei siis ollut  
vesikäymälää. 90 kpl (78 %) näistä kohteista oli käytössään perinteinen ulkokäymälä, 32 kpl (28 %) oli 
käytössään muu kuivakäymälä, joista yleisin oli kompostoiva tai erot televa käymälä, mutta myös polt tavia 
ja pakastavia käymälöitä oli käytössä. Joissakin kohteissa oli käytössään sekä ulkokäymälä et tä sisät iloissa 
oleva kuivakäymälä.  

Harmaita jätevesiä käsitelt iin em. kohteissa yleisimmin yksinkertaisessa maaperäkäsit telyssä, 60 kpl (52 %) 
mutta myös saostussäiliöitä (19 kpl), imeytyskent t iä (12 kpl) ja harmaavesisuodatt imia (10 kpl) oli käytössä. 
M yös yksit täisiä (7 kpl)umpisäiliöitä oli käytössä.  

Vajaa neljäsosalla kohteessa (24 %, 57 kpl) käymäläjätevedet  ja pesuvedet  johdett iin eri järjestelmiin. 
Käymäläjätevedet  johdet tiin näissä kohteissa umpisäiliöön ja harmaat jätevedet  käsitelt iin yleisimmin 
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maahanimeyt tämössä (22 kpl, 9 % kaikista vapaa-ajan kiinteistöistä, joilla syntyy vähäistä suurempia 
jätevesimääriä) tai maasuodattamossa (9 kpl, 4 % kaikista vapaa-ajan kiinteistöistä, joilla syntyy vähäistä 
suurempia jätevesimääriä).  

Samaan järjestelmään johdet t iin käymäläjätevesiä ja harmaita jätevesiä 59 kohteessa (25 %). Tällöin 
käytössä oli yleisimmin joko saostussäiliö (31 kpl, 13 % kaikista vapaa-ajan kiinteistöistä, joilla syntyy 
vähäistä suurempia jätevesimääriä), umpisäiliö kaikille jätevesille(13 kpl, 5,5 % kaikista vapaa-ajan 
kiinteistöistä, joilla syntyy vähäistä suurempia jätevesimääriä) tai maahanimeytys (11 kpl, 5 % kaikista 
vapaa-ajan kiinteistöistä, joilla syntyy vähäistä suurempia jätevesimääriä). 

Noin 42 % kohteista oli akuut in uudistamisen tarpeessa. Uudistamistarvetta havait t iin erityisest i pelkkään 
saostuskaivokäsit telyyn perustuvissa järjestelmissä tai yksinkertaiseen maaperäkäsit telyyn. Useimmiten 
kunnossa oleviksi järjestelmätyypeiksi luokitelt iin (umpisäiliö +) maahanimeyt tämö tai maasuodat tamo ja 
harmaavesisuodat in. 

 

 

 

Kuva 9. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä vapaa-ajan kiinteistöillä, joilla syntyy vähäistä suurempia 

määriä jätevet tä (n=235). 
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Kuva 10. Vapaa-ajan asutuksen vähäistä suurempien jätevesimäärien jätevesijärjestelmien(n=235) rakennusvuosi 

(uusimman osan) ja parantamistarve. 1) Saostussäiliö kaikille jätevesille, 2) Saostussäiliö harmaille jätevesille, 3) 

Umpisäiliö + maahanimeytys, 4) Umpisäiliö + saostussäiliö, 5) Umpisäiliö + maasuodat tamo, 6) Umpisäiliö kaikille 

jätevesille, 7) Umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsit tely, 8) Maahanimeytys kaikille jätevesille, 9) Laitepuhdistamo 

kaikille jätevesille, 10) Yksinkertainen maaperäkäsit tely harmaille jätevesille, 11) Muut , sekalaiset  järjestelmät , 

12)M aasuodat tamoharmaille vesille, 13)Imeyttämö harmaille vesille ja 14)Harmaavesisuodat in. 

4.3. Vähäisten jätevesimäärien kohteet 

Vähäisiä jätevesimääriä syntyi siis 315 kohteessa, eli n. 28 % kaikista kohteista. Näistä 9 oli 
ympärivuot isessa, kiinteässä käytössä. 46 kohteessa (15 % kohteista) jätevettä ei syntynyt käytännössä 
lainkaan, eli siellä vet tä käytet t iin lähinnä juomiseen ja esimerkiksi mahdollinen kahvikuppien huuhtelu ja 
hampaiden pesu tapahtui mitättömällä määrällä vet tä ulkot iloissa. Näissä kohteissa ei yleensä ollut  edes 
jätevesiputkea ulos mökistä. 

Vähäisiä jätevesimääriä johdet t iin kolmessa kohteessa suoraan vesistöön ja arvioit iin nykyisellään 
lait tomaksi. Niistä 269 kohteesta, joilla oli jätevesiputki, johdet t iin jätevedet 95 kohteessa (35 %) 
imeytyskaivoon ja 61 kohteessa (23 %) kivipesään.  M uita yksinkertaisia järjestelmiä olivat  jonkinlainen 
sakokaivo ja imeytysputki maassa. 26 kohteella (10 %) oli käytössään saostuskaivo.  

5. Johtopäätökset 

Vaatimusten piirissä olevat kohteet ja uudistamistarve 

Vähäisen jätevesimäärän kohteiden osuus kartoitetuista kohteista on pysynyt  vuosien saatossa 20–30 % 
suuruusluokassa. Osuus on yllät tävän suuri, mutta johtunee siitä, et tä kartoitusta on kohdistettu ranta-
alueille, joilla asutus on mökkivaltaista. Pieni vaihtelu johtunee vuosittain läpikäytyjen alueiden 
ominaisuuksista, koska alueiden välistä variaat iota on runsaast i. Vuoden 2013 kartoituksessa vähäisten 
jätevesimäärien kohteit ten osuus on ollut  hieman isompi vapaa-ajan asutuksessa kuin aiempina vuosina.  
Myös ympärivuot isia vähäisen jätevesimäärän kohteita löytyi yllät tävän monta. Varusteluinto vähäisten 
jätevesimäärien kohteilla on suhteellisen pientä, varsinkin neuvontakäynnin jälkeen. 
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Kuva 11. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kiinteistöillä vuonna 2009–2013 (n= 3229). Punainen =akuut t i 

uudistamistarve, keltainen= järjestelmä vaatii kunnostustoimia/ seuranta, vihreä= järjestelmä kunnossa, sininen= 

vähäiset  jätevesimäärät.   

Uudistamistarpeen jakautuminen vuoden 2013 kartoit uksessa ei poikkea merkit täväst i aiempien vuosien 
kartoituksesta. Voidaan todeta muutama asia uudistamistarpeesta: 

 Suuria paikallisia eroja uudistamistarpeen suhteen on havait tavissa. Alueit tain akuut ti 
uudistamistarve voi vaihdella jopa 2-93 % välillä. 

 Saostussäiliöiden osuus oli noin 8 % pienempi kuin edellisvuonna 2012 ja muistut t i vuosien 2009–
2010 tuloksia. 

 Vakituisest i asutuilla kiinteistöillä akuut t i uudistamistarve oli hieman alhaisempi kun taas 
järjestelmiä pienten parannuksien tai seurannan tarpeessa löytyi enemmän.  

 Lait tomia tapauksia löytyi tänä vuonna jopa 9 kpl. 

 Ikävapautuksen piirissä oli 5 % kohdealueiden kiinteistöistä, mikä on hieman vähemmän kuin 
edellisvuosina (6-8 %), paikallisia eroja on havait tavissa, joillakin neuvonta-alueilla jopa 28–50 % 
kartoitetuista kiinteistöistä ovat  ikävapautuksen piirissä. 

Vuoden 2013 t ieto vahvistaa jo aiemmin todetun: kerätyn t iedon valossa näyttäisi siltä, et tä Länsi-
Uudellamaalla haja-asutuksesta 8 500 - 12 000 kiinteistöä jäisi asetuksen puhdistusvaat imuksen 
ulkopuolelle vähäisen jätevesimäärän johdosta. Akuut issa uudistamistarpeessa olisi 11 000 - 14 000 
kiinteistöä, ja vastaavast i alueellamme olisi 8 000 – 12 000 kohdet ta, joilla pieni kunnostaminen tai 
toimivuuden seuraaminen riit tävät. Asetuksen puhdistusvaat imus täyt tyisi siis nykyisellään noin 4 800 - 
6 900 kiinteistöllä.  

Viemäriverkostoon liittymismahdollisuus 

Osa uudistamistarpeessa olevista kiinteistöistä on mahdollista liit tää viemäriverkostoon ja tällä tavoin 
saattaa pois puhdistusvaat imuksen piiristä. Vuonna 2013 kartoitetuista alueista kahdeksan on todettu 
vesihuollon kehit tämisalueeksi, näillä alueilla sijaitsi 320 kohdetta, eli noin kolmasosa kohteistamme. 
Viemäriverkoston rakentaminen on kuitenkin useilla alueilla jäämässä asukkaiden akt iivisuuden varaan. 
Kiireellistä olisi kohdentaa akt ivoimistoimenpiteitä sellaisille erityisalueille, joiden kiinteistöistä suurella 
osalla on akuutt i uusimistarve ja mahdollisuus joko suoraan tai osuuskunnan kaut ta liit tyä 
viemäriverkostoon. Nämä alueet tulee pikimmiten tunnistaa joka kunnan alueelta jot ta akt ivoint itoimiin 
voidaan ryhtyä.  
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Järjestelmätyypit ja niiden ylläpito 

Yleisin järjestelmätyyppi tässäkin kartoituksessa olivat  saostuskaivot  (25 %), vaikkakin näiden osuus oli 
hieman pienempi kuin edellisvuonna. Saostuskaivojen lisäksi kartoituksessa tavat t iin kahdeksan muuta 
järjestelmätyyppiä, joita esiintyi yli 2 % kohteista. Alle 2 % esiintyviä järjestelmätyyppejä havait t iin ainakin 
viit tä eri tyyppiä. Merkit täviä eroavaisuuksia aiempien vuosien kartoituksista ei ollut  havait tavissa. 
Edellisvuoteen verrat tuna laitepuhdistamoiden ja umpisäiliöiden osuus oli hiukan suurempi. Nämä 
eroavaisuudet selit tynevät  ennemmin kohteiden ja alueiden välisellä vaihtelulla, eikä niiden voida arvioida 
kuvastavan mitään t rendiä. Kaiken kaikkiaan alueella on käytössä erit täin laaja skaala erityyppisiä 
järjestelmiä. 

Valtaosa (85 %) saostussäiliöllisistä kohteista täyt tää lainsäädännön vaat imuksen vähintään kerran 
vuodessa tapahtuvasta lietetyhjennyksestä. Alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaista, 
vähintään kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaa lietetyhjennystä, noudattaa alle puolet (44 %) 
saostussäiliöllisistä kohteista. Harmaiden jätevesien käsit telyn osalta t ilanne on heikompi: jopa joka kolmas 
jät tää lainsäädännön ja joka kolmas jätehuoltomääräysten minimimäärän täyt tämättä. Umpisäiliöitä 
tyhjennetään ilmeisest i tarpeen mukaan. Lietetyhjennykset  säilynevät  osana jätevesien käsit telyä myös 
jatkossa ja niiden merkitys järjestelmän toimivuudessa korostuu edistyneempien jätevesijärjestelmien 
yleistyessä. Näin ollen lietetyhjennysten sekä muun huollon toteutumiseen on syytä jatkossa kiinnit tää 
enemmän huomiota. 

Tulosten yleistettävyys 

Koska tulokset  ovat  vahvast i samansuuntaiset  kuin aiempinakin vuosina, voitaneen tuloksia varovaisest i 
yleistää koskemaan Länsi-Uudenmaan erityisalueita. Erityisalueiden ulkopuolisilla, nk. tavallisilla haja-
asutusalueilla on tehty ainoastaan yksit täisiä käyntejä asukkaiden pyynnöstä. Vuonna 2013 näitä pyyntöjä 
tuli enemmän kuin aiempina vuosina. Tämä voi johtua yhtäältä neuvonnan lisääntyneestä tunnettuudesta 
(ja erillisestä markkinoinnista) ja toisaalta siitä, et tä siirtymäaika lähestyy loppuaan ja asukkaiden kiinnostus 
asiaa kohtaan on heräämässä. Näiden pyynnöstä tehtyjen kartoitus- ja neuvontakäynt ien tulokset  vastaavat  
pitkält i tässäkin selvityksessä todettua. Se, et tä nykyisellään kunnossa olevat  järjestelmät lähes loistavat  
poissaolollaan johtunee juurikin siitä että käynnin aloita oli asukkailla itsellään. Vähäisen jätevesimäärän 
kohteiden osuus vaikut taa olevan vakio, nämä pyytävät  edelleen käyntejä ja tuntevat  siis olevansa 
neuvonnan tarpeessa. Pienempää tai suurempaa uudistamista kaipaavien kohteiden osalta akuut issa 
uudistamistarpeessa olevia kiinteistöjä on enemmän pyyntökäynt ien piirissä. Tämän osalta voitaneen 
todeta, että pyyntökäynt ien piiriin saat iin hyvin tärkeintä kohderyhmää eli akuut issa uudistamistarpeessa 
olevia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kiinteistöillä kartoitusalueiden ulkopuolella 2013 (n= 47) 

verrat tuna kaikkien läpikäytyjen järjestelmien uudistamistarpeisiin 2013 (n=1096). Punainen =akuut t i uudistamistarve, 

keltainen= järjestelmä vaatii kunnostustoimia/ seuranta, vihreä= järjestelmä kunnossa, sininen= vähäiset  

jätevesimäärät.   
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Dokumentoint iakt iivisuudessa on ensimmäistä kertaa tapahtunut  pieni mutta huomattava kasvu, lähinnä 
selvitysten osalta. Vaikka eroavaisuutta voisi selit tää kohteiden ja alueiden välisellä vaihtelulla tai 
asukkaiden lisääntyneellä t ietoisuudella, yksiselit teistä syytä tähän on vaikea löytää. Tästä huolimat ta 
dokumentoint i on edelleen alhaisella tasolla, alle puolella kiinteistöistä on selvitys jätevesijärjestelmästä 
tehtynä. Tämän voinee olettaa koskevan koko aluetta riippumatta kohteen sijainnista suhteessa 
erityisalueisiin. 

Jos tulokset yleistetään koskemaan koko aluetta, olisi vuosien 2009–2013 kartoitustulosteiden perustella 
Länsi-Uudellamaalla noin kolmasosa kaikista haja-asutusalueen kiinteistöistä akuut issa 
uudistamistarpeessa. Se tarkoit taa, et tä noin 13 000 kiinteistöä pitäisi uusia jätevesijärjestelmänsä 
siirtymäajan loppuun mennessä. Siirtymäajasta jää enää kaksi vuot ta ja sen aikana noin 6500 kiinteistöä 
pitäisi uusia järjestelmänsä vuosit tain. Vielä ei ole tapahtunut  merkit tävä kasvua uudistamisen suhteen.  

6. Yhteenveto 

Vuoden 2013 kartoitusten perusteella voidaan todeta lyhyest i seuraavaa: 

 Vuoden 2013 kartoituksessa löydett iin 9 kpl laitonta tapausta. Ne ovat kuitenkin harvinaisia ja 
muodostuu ainoastaan 0,8 % kartoitetuista kohteista.  

 Yleisin järjestelmätyyppi on edelleen saostuskaivot  ilman muuta käsit telyä, mutta näissä on 
havait tavissa suuria paikallisia eroja, ei ainoastaan vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen välillä, vaan 
myös alueit tain.   

 Länsi-Uudellemaalle tyypillisesti tässäkin kartoituksessa löytyi laaja skaala erilaisia 
järjestelmätyyppejä. M yös tässä on havait tavissa paikallisia eroja. Yleistä on kuitenkin et tä samalla 
alueella löytyy monta erilaista jätevesijärjestelmää, joiden uudistamistarve vaihtelee kohteit tain. 

 Tässä kartoituksessa 5 % kohteista olivat  ikävapautuksen piirissä, mikä on vähemmän kuin ennen. 
Eräillä kartoitusalueilla ikävapautuksen piirissä olevien kiinteistöjen osuus on jopa 25–50 %. 

 Dokumentoint iakt iivisuus oli tässä kartoituksessa hieman korkeampi kuin ennen. 

 Uudistamistarve on pitkält i verrattavissa aiempien vuosien tuloksiin. 
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