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1 LINKKI-hankkeen kuvaus

1.1 Tausta ja toiminta-alue

Haja-asutuksen jätevedet ovat akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma Uudel-
lamaalla. Erityisesti läntisellä Uudellamaalla (kuva 1) alati kasvava haja-asutus asettaa haas-
teita jätevesiasioiden huolelliselle hoitamiselle. Alueelle tyypillistä on, että suuri määrä haja-
asutusta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten pohjavesialueille ja ranta-alueille, joilla asutus on 
paikoittain erittäinkin tiivistä. Näillä alueilla jätevesien asianmukainen käsittely on erityisen 
tärkeää ja myös monella tavalla haasteellista. Alueellamme on myös suora kontakti Suomen-
lahteen, jonka tilan parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen vesiensuojelun saralla. Tällä 
alaltaan pienehköllä alueella on vajaat 40 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella (tau-
lukko 1) ja laskentatavasta riippuen voidaan todeta, että läntisen Uudenmaan alueella sijaitsee 
jopa 8–10 % koko Suomen haja-asutuskiinteistöistä.

Kuva 1. Kartta LUVY:n toiminta-alueesta.

Länsi-Uudellamaalla neuvontatoiminnalle haasteita asettaa vaativien luonnonolosuhteiden 
(mm. erityisalueet, saaristo) lisäksi kaksikielisyys sekä jäteveden käsittelyjärjestelmätyyppien 
laaja kirjo. LUVY:n kahdeksasta jäsenkunnasta kuusi on kaksikielisiä, näissä kunnissa sijaitsee 
yhteensä n. 83 % koko alueen haja-asutuksesta. Kaksikielisyydestä johtuen neuvontamateri-
aali, verkkosivut, tiedotteet sekä palvelu on pystyttävä tarjoamaan molemmilla kotimaisilla 
kielillä – suomeksi ja ruotsiksi.

Erityistä alueella on myös se, että erilaisten järjestelmätyyppien kirjo on laaja. Pelkkään sa-
kokaivokäsittelyyn perustuu n. joka kolmannen kiinteistön jäteveden käsittely. Muita, usein 
esiintyviä järjestelmiä on lisäksi lähes kaksikymmentä (kuva 2). Järjestelmien kirjo johtunee 
siitä, että kunnat ovat vuosikymmenten mittaan asettaneet silloista vesilakia tiukempia määrä-
yksiä jäteveden käsittelylle. Tästä syystä moni vanhempikin järjestelmä täyttää vielä nykyisen-
kin lainsäädännön minimivaatimuksen. Tämä seikka asettaa kuitenkin myös haasteen neuvon-
nalle: asukkaiden on usein erittäin hankala hahmottaa ja kertoa, minkälaisesta järjestelmästä 
on kyse ja toisaalta myös arvioida järjestelmän uudistamistarvetta. Alueella ei voida siten no-
jautua pelkkään yleisneuvontaan tai yleisluonteiseen tiedotukseen, vaan neuvot täytyy aina 
räätälöidä kohteen mukaisesti.
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Kuva 2. Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jäteve-
simäärän kiinteistöillä (n=761) ( Peuraniemi ja Örnmark 2013).

Länsi-Uudenmaan kunnat ovat aktivoituneet haja-asutuksen jätevesiasian tiimoilta jo vuonna 
2004, jolloin ns. hajajätevesiasetus astui voimaan. Kunnissa on laadittu määräyksiä ja ohjei-
ta jätevesiä koskien sekä järjestetty tiedotusta ja koulutusta asiasta. Valtaosa näistä on tehty 
yhteistyössä alueen kuntien kesken. Alusta alkaen on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
(jatkossa LUVY) koordinoinut tätä yhteistoimintaa. 

Yhteistyössä on toteutettu myös kolme Uudenmaan liiton myöntämällä maakunnan kehittä-
misrahalla rahoitettua kehityshanketta:

• LINKKI, Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 – Neuvontatyön vaikuttavuuden arvi-
ointi ja parantaminen

• Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnitte-
lun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla 
2009–2010

• Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien 
suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007–2008

Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVY:n toiminta-alueella on toteutettu vuoteen 
2013 mennessä mm.

• kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden 
käsittelyn minimisuositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla 
on strategia yhteistyön suuntaviivoista vuoteen 2013.

• yleisneuvontakampanja, mm. osallistumalla kyläiltoihin ja paikallisiin tempauksiin sekä 
tarjoamalla puhelinneuvontaa ja konsultointia

• jätevesitiedotusta sekä lehdistön kautta, että suoraan asukkaille jaettujen tiedotteiden 
muodossa

• alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, nyk. osoitteessa www.hajavesi.fi, ruotsik-
si www.glesbygdensvatten.fi 
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• keskitetyn viemäröinnin edistämistä opastamalla orastavia vesihuolto-osuuskuntahank-
keita eteenpäin, sekä välittämällä tietoa vesihuolto-osuuskuntien ja kuntien vesihuollos-
ta vastaavien kesken

• jätevesisuunnittelun kehittämistä ja parannettu ammattimaisen suunnittelun kysyntää
• yli 2 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä erityisalueiden kiinteistöillä, joiden pohjalta on 

laadittu päivitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn sekä 
hiottu toimiva ja tehokas kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli

Tehdyn laajamittaisen työn tuloksena alueen asukkaat ja kesäasukkaat ovat suhteellisen hyvin 
tietoisia siitä, että jäteveden käsittelylle on asetettu vaatimuksia sekä siitä, että toimenpiteille 
on olemassa takaraja. Valtaosa asukkaista on hyvinkin valveutuneita jätevesiasioissa ja halu-
avat järjestää jätevetensä asianmukaisesti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden 
on erittäin hankala tarkastella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johtopäätös tarvittavis-
ta toimista – seikka, joka on johtanut sekä ylilyönteihin että erityisesti uudistustoimien hitau-
teen. Lisäksi mediassa käydyn keskustelun perusteella valtaosalle asukkaista on jäänyt vääris-
tynyt mielikuva lainsäädännön vaatimuksista ja asukkailta edellytetyistä toimista ja esimerkiksi 
lainsäädännön muutokset ovat jääneet hämärän peittoon.

Tontilla tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit ovat siis tulleet tarpeeseen. Näitä käyntejä saa-
tiin vuosien 2009–2012 aikana tehtyä noin 2 000. Kuitenkin vielä yli 90 % asutuksesta on vailla 
neuvontakäyntiä.

Taulukko 1. Neuvonnan kokonaistyömäärä, toteutuneet neuvontakäynnit sekä neuvonnan tarve nykyi-
sellä hankealueella.

Kunta Haja-asutus-
kiinteistöjä 
yhteensä (arvio) 

Kartoitus- ja 
neuvontakäynti tehty 
(2009–2012) 

Neuvottavia 
kiinteistöjä 
jäljellä 2013– 
(arvio) 

Hanko 900 305 kpl 33,9 % 595 
Inkoo 3 200 224 kpl 7 % 2 976 
Karkkila 1 300 93 kpl 7,2 % 1 207 
Lohja 11 800 574 kpl 4,8 % 11 226 
Raasepori 8 400 156 kpl 1,9 % 8 244 
Siuntio 2 000 312 kpl 15,6 % 1 688 
Vihti 5 400 331 kpl 6,1 % 5 069 
Yhteensä 33 000 1 995 kpl 6 % noin 31 000 

 

1.2 Tavoitteet

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyössä toteutettavien hankkeiden tarkoituksena on turvata 
puolueettoman, laadukkaan ja kansantajuisen sekä kaksikielisen jätevesitietouden saatavuus 
hankealueella. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää olennaisesti haja-asutuksen jäte-
vesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja vähennetään tehokkaimmin jokaisen 
kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Kartoitus- ja neuvontakäyn-
nit sekä LINKKI-hanke tukee vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strate-
gian 2009–2013 toteuttamista, joka on hyväksytty kuntien toimielimissä vuosina 2009–2010.

Kartoitus- ja neuvontakäyntien tavoitteena on lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asian-
mukaiseen jätevesien käsittelyyn ja kannustaa kiinteistönomistajia tarvittaessa uusimaan jär-
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jestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla. Keskeistä asiassa on, että asuk-
kaat saavat selkeän käsityksen siitä, kuuluvatko he puhdistusvaatimuksen piiriin vai eivät ja 
koskeeko heitä jokin kunnan asettama vaatimus. Keskeistä on myös se, onko nykyinen järjes-
telmä riittävä vaatimustason saavuttamiseksi – jos ei, niin asukkaille annetaan selkeät askel-
merkit siitä, millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. Kartoitus- ja neuvontakäyntien avulla 
tuotetaan tietoa myös muiden alan toimijoiden, kuten kuntien ja suunnittelijoiden käyttöön. 
Kartoitus- ja neuvontakäynnit tukevat kuntien yhteistyön tavoitteita erinomaisesti.

LINKKI 2013 -hankkeen tavoitteena oli tarjota 840 – 1 150 kartoitus- ja neuvontakäyntiä toi-
mintamallin mukaisesti (työohjelma 16.9.2013). Toteumaksi arvioitiin 800–900 käyntiä. Lisäk-
si tarkoituksena oli järjestää tehokasta tiedotusta sekä yleisneuvontaa kysynnästä riippuen. 
Kysyntä arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa (28.11.2012) seuraavanlaiseksi: 20–60 
neuvontapyyntöpuhelua, korkeintaan 10 yleisneuvontatilaisuutta, 2–5 neuvontapistettä. Verk-
kosivujen kävijämääräksi arvioitiin 600/kk. Lisäksi arvioitiin tarpeelliseksi varautua osallistu-
maan 2–5 muun tahon järjestämään tilaisuuteen neuvontapisteellä.

1.3 Organisointi

Hankkeen organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä hankkeen toteuttava järjestö, 
LUVY, henkilöstöineen (ks. kohta 2.1.1). LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka jäse-
nistöön kuuluvat alueen kunnat, alueen teollisuutta sekä pienempiä vesien käytöstä kiinnos-
tuneita yhteisöjä. Yhdistys on vuosikymmenten ajan tutkinut ja seurannut toiminta-alueensa 
vesistöjen tilaa ja osallistunut aktiivisesti ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toi-
mintatarkkailuun. LUVY on mukana suuremmissa ja pienemmissä hankkeissa, se hallinnoi mm. 
Hiidenveden kunnostushanketta. Lisäksi LUVY toimii Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto 
ry:n (jatkossa SVYL) vastuuyhdistyksenä haja-asutuksen jätevesiasioissa. LUVY on yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa, SVYL:n edustajana organisoinut ympäristöministeriön rahoittamaa 
neuvonnan pilotointihanketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa, sekä neljää muuta Jäs-
si-hanketta vuosina 2012–2013.

Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen, mutta myöskin toteutukseen ohjaus- ja työryhmä-
työskentelyn muodossa, valitsemalla neuvonnan kohdealueet sekä hankkimalla kohderyhmän 
yhteystiedot. Useat kuntien viranhaltijat sekä ELY-keskuksen valvoja antavat myös ammatillista 
tukea hankkeen toteutukseen. Kunnat muodostavat osallistumisellaan kaiken kaikkiaan tär-
keän pohjan hankkeen toiminnalle. Ohjausryhmä koostuu hankkeen rahoittajista (jokaisesta 
kunnasta edustaja, ELY-keskuksen edustaja sekä LUVY:n hanketyöntekijät). Ohjausryhmän rin-
nalla hankkeessa toimi työryhmä, joka koostuu laajemmasta otannasta kuntien virkamiehiä, 
pääasiassa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, vesihuollon sekä ympäristöterveyden 
sektoreilta. Työryhmän kokouksia järjestetään alan ajankohtaisten teemojen ympärillä – han-
kehallintoa tehdään ennen kaikkea ohjausryhmässä.

Hankkeen yhteistyötahoja olivat kuntien lisäksi SVYL:n jäsenyhdistysten hajajätevesiasiantun-
tijat, erityisesti neuvontahankkeet Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Hiiden-
veden kunnostus -hankkeen ja yhdistyksen tutkijoiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä. Yhteis-
työtä tehtiin myös muiden paikallisten hankkeiden ja jätevesisuunnittelijoiden sekä muiden 
toimijoiden kanssa lähinnä tiedonjaon muodossa.

1.3.1 Laatutyö

Neuvonnan laatu hankkeessa perustuu LUVY:n vankkaan asiantuntemukseen jätevesiasiois-
sa sekä pitkään kokemukseen jätevesineuvonnan toteuttamisessa. Neuvonnassa käytetään 
SVYL:n tuottamaa neuvontamateriaalia sekä LUVY:n, SVYL:n ja ympäristöhallinnon laatimaa 
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neuvonnan tukiaineistoa. Kunta- ja aluekohtainen neuvontamateriaali 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.

LUVY:ssä työskentelee vastaava neuvoja, joka vastaa neuvojien koulutuksesta ja perehdytyk-
sestä sekä neuvontatyön koordinoinnista/työnjohdosta ja yhteistyöstä kuntaviranomaisiin. 
Neuvontaa toteuttamaan yhdistykseen palkataan määräaikaisia työntekijöitä. Neuvojina toi-
mivat ympäristöalan osaajat tai opiskelijat (ks. kohta 2.1.1), joiden koulutukseen on kuulunut 
riittävä määrä jätevesiopintoja. Työntekijät perehdytetään työhönsä vakiintuneen ohjelman 
mukaisesti (2–3 päiväinen luentokokonaisuus, sekä 3–10 kiinteistökäyntiä maastossa koke-
neen neuvojan kanssa). Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua SYKE:n neuvojakoulu-
tukseen.

Neuvojien toiminta kentällä perustuu toimintamalliin eli yhteisiin pelisääntöihin. Neuvojan tu-
kena, puhelinsoiton päässä, oli vanhempi neuvoja sekä LUVY:n ja muiden neuvontaa tekevien 
tukiverkosto. Neuvojat monitoroidaan työn alkuvaiheessa ja monitoroinnista tehdään yhdessä 
muistiot. Monitorointi palvelee sekä neuvojaa ja hänen kehittymistään työssä että toiminta-
mallia, joka saa monitoroinnista suoraa palautetta kentältä.

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

1.3.2 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVY:n toiminnanjohtaja, joka tarjoaa hankkeen käyt-
töön vesiensuojelun asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seu-
rantaan. Hankkeella on projektipäällikkö, yhdistyksen haja-asutuksen jätevesien asiantuntija, 
joka toimii myös neuvonnasta vastaavana. Projektipäällikön 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 rapor-
toinnista, kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutuksesta sekä projektipäällikön sijaistamisesta. 
Hankkeessa kartoitus- ja neuvontakäyntejä toteuttivat pääasiassa kenttäkaudelle palkatut jä-
tevesineuvojat. Jätevesineuvojat olivat ympäristöalalta valmistuneita tai opintojen loppuvai-
heessa olevia opiskelijoita. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu pienimuotoisesti myös muuta 
LUVY:n 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 kans-
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sa painottaen alueen herkkyyttä suhteessa jätevesiin. Neuvontaa tarjotaan ns. nuohoojatek-
niikalla, jolla on tavoitettu n. 80 % kohdealueiden kiinteistöistä. Kartoitus- ja neuvontakäyntiin 
kuuluu nykyisen jäteveden käsittelyn tilan kartoitus sekä räätälöityjen neuvojen antaminen 
suullisesti ja kirjallisesti. Toimintamallin ytimessä on myös monitasoinen tilanneraportointi. 
Tilannetietoa käytetään hyväksi mm. hankkeeseen liittyvissä kokoavissa tilaisuuksissa (kohta 
2.4.2).

Kartoitus- ja neuvontakäynnin toimintamalliin kuuluu pitkälti yhdenmukaistettu tausta-aineis-
to (mm. lomakkeet, liitteenä 1), neuvontamateriaali (ks. kohta 2.2) ja raportointi. Käynnillä 
asukkaalle annetaan kirjallinen arvio uudistamistarpeesta sekä tapauskohtaisesti räätälöity 
neuvontapaketti. Uudistamistarve annetaan neliportaisella asteikolla, joka perustuu arviointi-
kriteereihin, jotka on julkaistu aiemman hankkeen loppuraportissa (Peuraniemi 2012). Uudis-
tamistarvearvion selitykset ja toivottu eteneminen löytyvät alla olevasta taulukosta.

Taulukko 2. Uudistamistarpeen asteikot ja niiltä odotetut toimenpiteet neuvonnan jälkeen. Perustuu 
arviointikriteereihin (Peuraniemi 2012).

Uudistamistarvetta 
havainnollistava 
merkki 

Uudistamistarpeen laatu Toivottu eteneminen 

 Akuutti uudistamistarve:  
Järjestelmä uudistettava 
15.3.2016 mennessä 

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 

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

Seuranta:  
Järjestelmän toimivuutta 
seurattava 

Selvityksen teko ja päivitys, 
huoltotoimet, toimintakunnon 
tehostettu tarkkailu 

 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 

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 vuosittain 
alle 10 kappaletta. Pyynnöt tulevat pääosin puhelimitse, jolloin asiakas on kuullut tehtävästä 
työstä joko tiedotusvälineiden kautta tai esim. kuntaviranomaisen välityksellä. Neuvontakäyn-
tejä ei siis varsinaisesti markkinoida varsinaisten kohdealueiden ulkopuolella. Näillä kiinteis-
töillä neuvontakäynti toteutetaan muutoin samalla tavalla kuin varsinaisilla neuvonta-alueilla, 
käyttäen samoja materiaaleja ja keräten samat tiedot.

1.4.3 Kokoavat tilaisuudet

Kuva 3. Kokoava tilaisuus Vihdin Tervalammella.

Kokoavien tilaisuuksien tarkoituksena on informoida asukkaita kylä- tai aluekohtaisesti lain-
säädännön vaatimuksista, kartoituskäyntien tuloksista sekä mahdollisista jatkotoimista ja sitä 
kautta motivoida asiassa etenemiseen. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä paikallisen tahon 
(kyläyhdistys, tiekunta tms.) ja tavoitteena on saattaa kartoitetun alueen asukkaat jätevesiasi-
assa eteenpäin antamalla konkreettiset askelmerkit esimerkiksi yhteisen vesihuoltohankkeen 
käynnistämiseksi yhteistyön hyötyjä korostaen. Ohjelmassa on mm. kertaava puheenvuoro 
lainsäädännöstä, alueen erityispiirteiden läpikäynti, kunnan mahdolliset määräykset ja suun-
nitelmat vesihuollon suhteen ko. alueella sekä tietoa esimerkiksi vesiosuuskunnan perustami-
sesta, yhteisistä jätevesiratkaisuista tai kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelusta 
– alueen tarpeiden mukaan.
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1.4.4 Neuvontapisteet

Kuva 4. Jätevesineuvojat Sofie Lundin ja Karolina Örnmark neuvontapisteellä Yrkeshögskolan Novian 
ympäristöseminaarissa.

Neuvontapiste järjestetään paikallisiin tapahtumiin, kuten toreille tai kylätapahtumien oheen. 
Neuvontapisteen tarkoitus on tuoda neuvonta sinne missä asukkaat muutenkin liikkuvat asi-
oillaan. Neuvontapisteellä asiakkaan on mahdollista saada henkilökohtaista neuvontaa ja 
esittää havainnollistavaa materiaalia, kuten piirroksia tontista. Neuvontapisteelle voi tulla ai-
kaa varaamatta. Hanke järjestää neuvontapisteitä lähinnä pyynnöstä ja aikataulujen salliessa. 
Neuvontapisteestä tiedottamisesta vastaa tilaisuuden järjestäjä, joka myös varaa paikalle pöy-
dän. Hanke tuo mukanaan neuvontamateriaalia sekä muuta tarpeellista. Neuvontapisteellä on 
yleensä paikalla 1–2 neuvojaa ja siellä voi varata ajan neuvontakäynnille.

1.4.5 Tiedotus

Hanke tiedottaa aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista sekä neuvontatyön etenemisestä. 
Asiapitoiset tiedotteet lähetetään LUVY:n toimintaperiaatteiden mukaisesti sähköisesti. sekä 
valtakunnan- että paikallismedialle. Tiedotteet on saatavilla myös hankkeen ja LUVY:n verkko-
sivuilla. Tiedote jaetaan myös sidosryhmille.

1.4.6 Raportointi

Hanke tuottaa väli- ja loppuraporttien lisäksi kartoitus- ja neuvontakäyntien tuloksista tilan-
nekatsauksen sekä nk. aluekortit. Tilannekatsaus on kooste kaikista ko. vuonna tehtyjen käyn-
tien jätevesikohteista, eli eräänlainen kuvaus nykytilasta. Aluekortit ovat lyhyitä katsauksia ko. 
alueen jäteveden käsittelyn tilaan ja se sisältää myös tiedot tehdystä neuvontatyöstä. Alue-
korteille voi kertyä tietoa usean vuoden ajan, eli ne ovat päivitettävissä. Aluekortit kerätään 
nk. aluekortistoon, joka luonnollisesti täydentyy työn edetessä. Tilannekatsaus laaditaan sekä 
suomeksi että ruotsiksi, aluekorteista tehdään ruotsinkieliset versiot ainakin niiden alueiden 
osalta, jotka sijaitsevat kaksikielisessä kunnassa. Molemmat raportit ovat julkisia, ja ne on tar-
koitettu kaikkien alalla toimivien käyttöön – ne ovat siis työkaluja sekä asukkaille, kunnille että 
alan muille toimijoille.
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2 Toiminta ja tulokset

2.1 Organisointi, suunnittelu ja seuranta

Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman sekä tarkennettujen työohjelmien pohjalta. Ohjaus-
ryhmä varmisti työskentelyn suuntaviivat sekä seurasi hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä 
kokoontui viisi kertaa: 1.3.2013, 4.6.2013, 24.9.2013, 4.2.2013 ja 28.5.2014. Kokoukset liit-
tyivät pääasiassa maksatuskausiin ja niissä käytiin läpi ja hyväksyttiin hankkeen ajankohtai-
set väliraportit ja kuulumiset. Hankkeen ohjausryhmän ohella työskentelyä jatkoi myös Län-
si-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä, jota täydennettiin kuntakokousten ohessa. Työryhmää 
tiedotettiin ajankohtaisista aiheista sähköpostitse ja se kutsuttiin koolle kahdesti, 10.12.2013 
ja 5.2.2014. Työryhmän kokousten aiheina olivat ympäristönsuojelumääräykset, ”lykkäykset”, 
sekä muut ajankohtaiset asiat. Kaikissa kunnissa järjestettiin kuntakohtaiset suunnitteluko-
koukset, eli nk. kuntakokous, jonka tarkoituksena oli koota ko. kunnan eri sektorit saman pöy-
dän ääreen valitsemaan neuvonta-alueita, päivittämään jätevesitietoutta sekä pohtimaan kun-
nan käytäntöjä jätevesien suhteen. Kuntakokous järjestettiin molempien hankevuosien alussa, 
neljässä kunnassa molempina vuosina.

Hankkeen toimintaa suunnattiin ja seurattiin ohjausryhmässä, joka koostui osallistujakuntien, 
toteuttajan ja rahoittajien edustajista: 

• Hanko / ympäristönsuojelupäällikkö Saija Kajala
• Inkoo / ympäristöpäällikkö Patrik Skult
• Karkkila / ympäristötarkastaja Tanja Mikkola
• Lohja / ympäristötarkastaja Eija Kanninen
• Raasepori / ympäristöpäällikkö Gustav Munsterhjelm (sijaisenaan ympäristötarkastaja 

Jouni Stordell)
• Siuntio / ympäristötarkastaja Anu Hynninen
• Vihti / ympäristötarkastaja Tanja Mikkola
• Uudenmaan ELY-keskus / insinööri Ilkka Juva

2.1.1 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni ja projektipäällik-
könä osa-aikaisesti Minttu Peuraniemi. Jätevesineuvojina toimivat:

• täysipäiväinen, ympäri vuoden palkattu vanhempi jätevesineuvoja Karolina Örnmark 
(toimialueena pääasiassa Inkoo ja Raasepori)

• Anna Halonen 1.3.–31.7.2013, toimialueena pääasiassa Hanko ja Siuntio
• Henna Timonen 4.4.–31.10.2013, toimialueena pääasiassa Vihti ja Karkkila
• Virve Kohijoki 6.5.–31.10.2013, toimialueena pääasiassa Lohja
• Sofie Lundin 3.6.–31.8.2013, toimialueena pääasiassa Siuntio ja Raasepori (lisäksi pal-

kattomana harjoittelijana 9.4.–8.5.2013)

Valtaosa neuvojista oli ammatiltaan ympäristösuunnittelijoita (AMK) tai valmistumassa sellai-
seksi, yksi neuvojista opiskeli geologiaa Helsingin yliopistossa. Kaikilla neuvojilla yhtä lukuun 
ottamatta oli aiempaa kokemusta jätevesineuvonnasta. Yhteensä hankkeella oli 1,25 vuoden 
ajalla käytössään n. 43 htkk:n työntekijäresurssi, josta noin puolet kohdistui pelkästään kartoi-
tus- ja neuvontakäyntien toteuttamiseen. Loput ajasta käytettiin käyntien suunnitteluun sekä 
valmisteluun, kuntakontaktien ylläpitoon, tiedotukseen, raportointiin (sis. aluekortistot jne.) 
sekä hankkeen tilaisuuksien valmisteluun.
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2.2 Laatutyö ja neuvontamateriaali

Valtaosa työntekijöistä oli jo saanut koulutuksen työhönsä 2–3-päiväisen perehdytyskoulu-
tuksen kautta ja loput perehdytettiin 10.5. ja 13.–15.5. Osa neuvojista osallistui myös SYKE:n 
neuvojakoulutukseen (2.–3.5.). Monitorointi toteutettiin nk. monitorointiringin (neuvoja mo-
nitoroi neuvojaa) avulla (28.5., 31.5., 28.6., 2.7. ja 5.7.). Aiempina vuosina toteutettu palau-
tekysely korvattiin osallistumalla SYKE:n neuvonnan vaikuttavuuskyselyyn (ks. kohta 2.2.2 ja 
liite 2), joten varsinainen asiakaspalautekysely jäi tänä vuonna välistä. Hankeen työntekijöitä 
osallistui Jässi-hankkeen neuvojatapaamiseen 11.11. ja siten neuvontatoimen kehittämiseen 
valtakunnallisesti.

Neuvontapakettiin kuului vuonna 2013 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)

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 suun-

nitteluun (LUVY), tarvittaessa
• Mallisuunnitelma (LUVY), ainakin selailtavaksi

Tarvittaessa jaettiin tai esiteltiin
• Ulkohuussin kunnostusohje (SVYL)
• Yksinkertainen maaperäkäsittely -ideapiirros (LUVY)
• Kuivakäymäläesite (Huussi ry)
• Koonti aluekohtaisista kunnan määräyksistä (LINKKI)
• Karttoja esimerkiksi pohjavesialueen rajauksista (Kunnat/LUVY)
• Vesiosuuskuntaopas (LUVY)
• FAKTA-lehtinen (Ympäristöhallinto)
• Hyvä kaivo -esite (Ympäristöhallinto)

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

2.2.1 Annetut neuvot

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä keskityttiin selvittämään järjestelmän uudistamistarpeen laatu 
sekä ohjaamaan asiakkaat tarvittavan ammattilaisen puoleen. Jätevesijärjestelmien uudista-
mistarve käy ilmi tilannekatsauksesta (liite 8) sekä kiinteistökäyntien yhteenvedosta (liite 2). 
Erityisesti uudistamistarpeessa olevilla kohteilla käytiin kysymykseen tulevat järjestelmätyypit 
ja tai muut parannustoimet läpi. Tämän kaltaisista neuvoista pyrittiin pitämään kirjaa SYKE:n 
toimittaman ohjeen mukaisesti. Ohjeesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, millä tavalla neuvot tulisi 
kirjata; suositeltuina tai valittuina järjestelminä vai läpikäytyinä tai esiteltyinä järjestelminä. 
Näin ollen neuvojien muistiinpanot asiasta vaihtelivat ja siksi alla olevaan kuvaan koottuun 
tietoon tulee suhtautua varauksella. Perusperiaate neuvonnassa on, että asiakkaalle esitel-
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lään systemaattisesti, mutta lyhyesti kaikki eri järjestelmätyypit. Syvällisemmin tutustutaan 
niihin, jotka kiinteistöllä pintapuolisen tarkastelun pohjalta olisivat mahdollisia sekä niihin, joi-
ta kohtaan asukas osoittaa erityistä kiinnostusta. Neuvojan esittelemiin järjestelmätyyppeihin 
vaikuttaa siis sekä lähtötilanne että asukkaan kiinnostuksen kohteet. Näiden kirjaaminen vaih-
telee kohteen mukaan.

Kuvasta 5 voi kuitenkin nähdä, että neuvonnassa on esitelty laajasti erityyppisiä järjestelmärat-
kaisuja. Vaihtoehtojen 1 ja 2 (WC:n korvaaminen vähemmän vettä käyttävillä käymälöillä) sekä 
4–6 (saostussäiliöiden korjaus jne.) suhteellinen vähyys johtunee siitä, että ne ovat lomakkeel-
la sellaisessa kohdassa, jossa olevat kysymykset usein liitetään vain pientä parannusta vailla 
oleviin kohteisiin. Vaihtoehdon 13 (laitepuhdistamo) osalta asukkaiden kiinnostus on huomat-
tavasti matalampaa aiempaan verrattuna. Vaihtoehdot 14–16 (yhteiset jätevesijärjestelmät) 
heijastavat läpikäytyjen alueiden tilannetta: tänä vuonna yhteisille ratkaisuille potentiaalisia 
alueita käytiin ehkäpä vähemmän läpi.

Kuva 5. Neuvojien kirjaamat järjestelmien parantamisehdotukset: 1) WC:n vaihto kuivakäy-
mäläksi t. kuivakäymälä lisäkäymäläksi, 2) WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi WC:ksi, 3) 
Fosforinpoiston tehostaminen, 4) Saostussäiliöiden kunnostus, 5) Saostussäiliöiden osien lisä-
ys, 6) Hälyttimen lisääminen umpisäiliöön, 7) Mustien jätevesien johtaminen umpisäiliöön, 8) 
Harmaiden jätevesien johtaminen umpisäiliöön, 9) Jätevesien johtaminen maapuhdistamoon, 
jonka tyypin suunnittelija valitsee, 10) Jätevesien johtaminen imeytyskenttään, 11) Jätevesien 
johtaminen maasuodattamoon, 12) Jätevesien johtaminen harmaavesisuodattimeen, 13) Jäte-
vesien johtaminen laitepuhdistamoon, 14) Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä 
järjestelmässä, 15) Liittyminen viemäriverkostoon.

2.2.2 Palaute, vaikuttavuus

Palautetta ei kerätty palautekyselyn avulla vuoden 2013 neuvonnan asiakkailta, vaan siihen 
varattu resurssi käytettiin SYKE:n vaikuttavuuskyselyn toteuttamiseen vuoden 2011 neuvon-
takohteissa. Kyselyn tulokset olivat melko ristiriitaisia (kooste liitteenä 3), ja mitään pitävää 
johtopäätöstä kyselyn pohjalta on vaikea tehdä. Jatkossa neuvonnan vaikuttavuutta jätevesi-
järjestelmien uudistamistahtiin ja -laatuun on varmasti tarpeen selvittää ensisijaisesti toimen-
pidelupien kautta. Neuvonnan muuta vaikuttavuutta kannattanee selvittää hankkeessa aiem-
min käytettyjen palautekyselyjen muodossa.

2.3 Kiinteistökohtaista neuvontaa 1 009 kiinteistöllä ja 1 101 kohteella

Kiinteistökohtainen neuvonta, johon kuuluu kartoitus- ja neuvontakäynnit valituilla alueilla 
sekä pyyntökäynnit, tavoitti yhteensä 1 009 kiinteistöä, ja 1 101 jätevesikohdetta. Näin ollen 
kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä ylitti 3 000 käynnin rajapyykin. Pyyntökäyntien määrä oli 
yhteensä 47 (omakotiyhdistyksen kampanja ja muut käynnit yhteensä, ks. kohta 3.3.2). Ympä-
rivuotista ja vapaa-ajan asutusta oli suhteessa 51/49. Kohteista puhdistusvaatimusten piirissä 
oli suhteessa suurin piirtein saman verran kuin aiempina vuosina, eli 71 %. Sen sijaan akuutissa 
uudistamistarpeessa oli hiukan harvempi kuin aiempana vuonna, siis 33 %. Lähtötilanne vaih-
teli alueelta toiselle riippuen jätevesijärjestelmistä sekä asutuksen iästä. Tilannekatsaukseen 
(liite 8) on koottu jäteveden käsittelyn tilanne kaikilla kiinteistökohtaisen neuvonnan kohteilla.

2.3.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 25 alueella 

Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteutettiin yhteensä 25 alueella, 978 kiinteistöllä. Näin ollen 
kartoitus- ja neuvontakäynnit kattavat nykyisellään 80 aluetta. Neuvontakäyntien toteuma oli 
76 %, toteuman aluekohtainen vaihteluväli oli 46–93 %. Aluekohtainen toteuma käy ilmi alla 
olevasta taulukosta. Jäteveden käsittelyn tilanne näillä alueilla ilmenee aluekortistosta (liite 4).
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Taulukko 3. Neuvonnan toteutuminen kunnittain/alueittain kiinteistöinä LINKKI 2013 -hankkeessa.

Kunta Alue Kuvaus Kiinteistöjä Toteutunut 

Hanko 
  

Täktom ja 
Tvärminne* 

Vesihuollon kehittämisalue 
osittain ranta- ja pohjavesialuetta, 
jatkoa aiemmilta vuosilta 

28 20 

Inkoo 
  
  
  

Inkoo asema Tiiviisti asuttua vesihuollon 
kehittämisaluetta 

38 24 

Haga Tiiviisti asuttua vesihuollon 
kehittämisaluetta, ranta-alue 

52 40 

Degerby Tiiviisti asuttua vesihuollon 
kehittämisaluetta 

50 38 

Kocksbyntien 
varsi 

 Tiiviisti asuttua aluetta 45 31 

Karkkila 
  
  
  

Jouhtenanjärvi
** 

Pieni, kirkasvetinen järvi 10 3 

Kolmpersjärvi Pieni, kirkasvetinen järvi 10 7 
Vähävesi Pieni, kirkasvetinen järvi 30 22 
Pienet järvet Pieni, kirkasvetinen järvi 33 19 

Lohja 
  
  
  
  
  

Härjänvatsa Tiiviisti asuttua vesihuollon 
kehittämisaluetta, ranta-alue 

105 92 

Lylyinen Tiiviisti asuttua ranta-aluetta 29 25 
Linnanniemi Tiiviisti asuttua ranta-aluetta 56 51 
Saukkolan 
Fakki 

Tiiviisti asuttua vesihuollon 
kehittämisaluetta 

17 15 

Ikkala Tiiviisti asuttua vesihuollon 
kehittämisaluetta 

35 29 

Talpela Tiiviisti asuttua ranta-aluetta 50 23 
Raseborg 
  
  

Grabbskog Tiiviisti asuttu ranta-alue 
kirkasvetisen järven rannalla 

83 68 

Kullaanjärvi Tiiviisti astuttu ranta-alue 57 44 
Kvarnträsk Tiiviisti astuttu ranta-alue 29 26 

Siuntio 
  

Karskog Tiiviisti asuttu alue 95 72 
Niemenkylän-
tienvarsi 

Tiiviisti asuttu alue 111 74 

Vihti 
  
  
  

Haimoo Tiiviisti asuttua joenrantaa 160 114 
Vihtijoen ranta Jokiranta-aluetta 80 60 
Huhtapelto Tiiviisti asuttu alue 60 55 
Sipilänmäki Tiiviisti asuttu alue 28 26 

Yhteensä     1 291 978*** 
*Tvärminnessä aloitettu työ aiemmin, tähän laskettu vain vuoden 2013 osuus kiinteistöistä. ** Jouhtenanjärvellä käyty 
aiemmin yhteensä kuudella kiinteistöllä, kiinteistömäärässä nämä mukana.***mukana myös alueella sijaitsevia 
pyyntökäyntejä. 
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2.3.2 Pyydetyt neuvontakäynnit ja kampanja omakotiyhdistyksen kanssa

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä ei erityisesti markkinoitu hankkeen puitteissa. Hankkeen tie-
dotteissa mahdollisuus pyytää käyntiä tuli kylläkin esille ja lehdille annettiin pyydettäessä lupa 
julkaista neuvojien yhteystietoja. Kokeilumielessä ja kartoitus- ja neuvontakäyntejä täydentä-
mään järjestettiin syksyllä 2013 kampanja yhteistyössä Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry:n 
(jatkossa LSO) kanssa. Kampanjassa tarjottiin ko. yhdistyksen jäsenille kartoitus- ja neuvonta-
käyntiä yhdistyksen sähköpostilistan ja verkkosivujen kautta. Käynnit toteutettiin muutoin kuin 
käyntien hankinnan osalta kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallilla.

Kaikkiin hankkeelle tulleisiin neuvontapyyntöihin pystyttiin vastaamaan. Neuvontakäyntiä ei 
tarjottu lainkaan, jos asiakas oli selkeästi suunnittelun tarpeessa tai vähäisen jätevesimäärän 
kohde. Yhteensä neuvontakäyntipyyntöjä tuli hankkeelle 47 kappaletta. Näistä 19 tuli LSO:n 
kampanjan kautta. Raportti LSO:n kampanjasta löytyy liitteinä 5 ja pohdintaa pyyntökäyntien 
uudistamistarpeesta löytyy tilannekatsauksesta (Iiite 8).

2.4 Muu neuvontatyö

Hankkeessa keskityttiin kiinteistökohtaiseen neuvontaan, erityisesti kartoitus- ja neuvonta-
käyntien toteuttamiseen. Paikallisten toimijoiden pyynnöstä hanke järjesti kuitenkin kaksi neu-
vontapistettä. Hanketta pyydettiin myös luennoimaan yleisötilaisuuksiin, joista valtaosa toimi 
kokoavina tilaisuuksina, koska kartoitus- ja neuvontakäyntejä alueille oli jo kohdistettu.

Jätevesineuvojat olivat myös luonnollisesti tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Neu-
vontakäynnin korvaavia puhelinneuvontoja tai neuvontapaketin lähetyksiä tehtiin yhteensä 
ainakin 20 kappaletta (kaikkia ei ole merkitty korvaaviksi neuvonnoiksi, joten määrä voi olla 
suurempikin). Yhteydenottoja neuvonta-alueiden ulkopuolelta tuli erittäin rajallisesti, ja val-
taosa näistä oli neuvontakäyntipyyntöjä. Muita neuvontapuheluita voidaan arvioida tulleen 
yhteensä noin 10 kappaletta.

2.4.1 Neuvontapisteellä 46 kävijää

Jätevesineuvojia pyydettiin osallistumaan Karjalohjalla järjestettyyn Puujärvipäivään 13.7.2013 
ja KRAV-hankkeen loppuseminaariin 12.3.2014, jonne molempiin järjestettiin hankkeen neu-
vontapiste tilaisuuksien ajaksi. Neuvontapisteillä oli jätevesiesitteitä, neuvontaesitteitä sekä 
Puujärvipäivillä tietoa Puujärvestä ja Lohjanjärvestä. Puujärvipäivien neuvontapisteellä kävi 
yhteensä 44 asiakasta, joista kaksi varasi neuvontakäynnin ja 27 asiakasta sai henkilökohtais-
ta neuvontaa. Loput hakivat neuvontamateriaalia. Asiakkaiden kysymykset koskivat pääosin 
jätevesiä, mutta myös muita asioita tiedusteltiin. Tavallisimmat kysymykset neuvontapisteellä 
koskivat saunan tai mökin vähäisiä määriä harmaita vesiä sekä niiden käsittelyä (55 %). Asiak-
kaat olivat valtaosin paikallisia. KRAV-hankkeen loppuseminaarin neuvontapisteellä kävi kaksi 
asiakasta.

2.4.2 Yleisötilaisuudet, kokoavat tilaisuudet

Kokoavia, kartoitus- ja neuvontakäyntien jälkeisiä, tilaisuuksia järjestettiin Vihdin Haimoossa ja 
Tervalammella. Haimoossa havaittiin kenttäkäynneillä 2013 maaston olosuhteiden ja suojae-
täisyyksien asettavan haasteita monen kiinteistön jäteveden käsittelylle. Tästä syystä asukkail-
le haluttiin tarjota mahdollisuus kuulla ammattilaissuunnittelijan kokemuksia haasteellisista 
suunnittelukohteista. Sairastumistapausten takia tilaisuus jouduttiin järjestämään kahdessa 
osassa, ensimmäinen tilaisuus pidettiin 2.10.2013 Haimoon koululla ja toinen 31.10.2013 
erään kiinteistönomistajan tontilla. Tilaisuuksissa oli pääosin eri osallistujat joista osa oli jo 
saanut kartoitus- ja neuvontakäynnin. Yhteensä osallistujia oli 22.
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Tervalammella on asukaslähtöisesti suunniteltu vesihuolto-osuuskunnan perustamista ja han-
ke piti asukkaiden järjestämässä jätevesi-illassa 6.2.2014 luennon lainsäädännön ja kunnan 
vaatimuksista. Samalla esiteltiin vuoden 2010 kartoituksen tuloksia, joiden mukaan lähes mi-
kään jätevesijärjestelmä alueella ei täyttänyt ympäristönsuojelumääräyksiä. Tilaisuudessa oli 
puheenvuorot myös pumppuvalmistajalta sekä alueen aktiivilta. Osallistujamäärä oli noin 15, 
joista valtaosa oli saanut neuvontakäynnin muutamia vuosia aiemmin.

Hanke osallistui Väst-Nyländska byggmästare föreningen r.f.:n (Karjaa 27.2.2014) sekä Lohjan 
Seudun Omakotiyhdistyksen (Lohja 27.3.2014) järjestämiin jätevesi-iltoihin luennolla hyvästä 
jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla. Rakennusmestareiden tilaisuuteen osallistui noin 
20 rakennusalan ammattilaista ja omakotiyhdistyksen tilaisuuteen noin 70 omakotiasukasta.

2.5 Tiedotus

Hankkeen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin verkkosivujen, mediatiedottei-
den, uutiskirjeen sekä sähköpostin välityksellä. Hanke ylläpiti Länsi-Uudenmaan hajajätevesi-
hankkeen verkkosivuja osoitteissa hajavesi.fi ja glesbygdensvatten.fi. Sivuston kävijämäärä on 
ollut n. 450 kävijää/kk.

Hanke vietti valtakunnallista Jätevesiviikkoa (15.–21.4.2013) osallistumalla SVYL:n Kurkkaus jä-
tevesikaivoon kannattaa! -kampanjaan, sekä julkistamalla Vuoden Jätevesisuunnittelijan haun. 
Hanke tiedotti toiminnastaan 12 asiapitoisella mediatiedotteella (kaikki liitteenä 6):

• Kurkkaus jätevesikaivoon kannattaa! (15.4.2013)
• Länsi-Uudellamaallakin kurkataan jätevesikaivoon! (17.4.2013)
• LINKKI-hanke etsii Vuoden Jätevesisuunnittelijaa! (19.4.2013)
• Kuka on Vuoden Jätevesisuunnittelija 2013? (10.6.2013)
• Stefan Wasström valittiin Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi 2013 (13.6.2013)
• Kaikki kunnossa kesämökin jätevesihuollossa? (24.6.2013)
• Uutta, paikallista tietoa jäteveden käsittelystä saatavilla (9.8.2013)
• Jätevesisuunnittelija korvaa jäteveden käsittelyn puutteet (5.11.2013)
• Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyölle jatkoa vuoteen 2021 (23.1.2014)
• Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyön Juhlaseminaari (10.3.2014)
• LINKKI-hanke etsii Vuoden Jätevesisuunnittelijaa (17.3.2014)
• Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! (28.3.2014)

Tiedotteiden pohjalta paikallislehdistössä on ilmestynyt aiheeseen liittyviä juttuja, joiden sävy 
on pääpiirteissään ollut myönteinen. Hankehenkilöstöä on haastateltu useisiin radio- ja leh-
tijuttuihin. Pari lehdistön edustajaa on ollut myös mukana kenttäkäynneillä, joista on tehty 
laajempia lehtijuttuja (mm. Luoteis-Uusimaa 28.6. ja KarkkilanTienoo 19.7.). Hanke piti myös 
omaa osiotaan LUVY:n uutiskirjeessä, joita toimitettiin hankkeen aikana 12 kappaletta.

2.6 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto

Hanke osallistui aktiivisesti ja pyynnöstä haja-asutuksen jätevesialan yleiseen kehittämistoi-
mintaan. Neuvonnan osalta osallistuttiin Jässi-jätevesineuvontayhteistyöhön aktiivisella yh-
teydenpidolla Jässi-jätevesihankkeiden sekä muiden neuvontahankkeiden kanssa. Yhdessä Jä-
ssi-hankkeiden kanssa järjestettiin myös nk. neuvojakonferenssi Helsingissä 11.11.2013, jossa 
paneuduttiin mm. työturvallisuusasioihin.

Alueellisesti hanke osallistui Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian val-
misteluun mm. esittelemällä strategiaa ja neuvontatyötä lautakunnissa (Vihti 30.10., Karkkila 
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7.11. ja Kirkkonummi 12.11.). Hanke antoi myös tietoa jäteveden käsittelyn nykytilasta Roska-
raadin lietehankkeelle puhelinhaastattelujen kautta sekä osallistumalla keskustelutilaisuuteen 
(17.10.2013).

Valtakunnallista vaikuttamista tehtiin osallistumalla mm. VEDET-hankkeen toimintaan (mm. 
asiantuntijapuheenvuoro yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdis-
tyksen kanssa VEDET-hankkeen kick-off-seminaarissa Helsingissä 20.9.2013, osallistuminen 
pienryhmätyöskentelyyn). Hanke osallistui myös Kuntaliiton ympäristönsuojelumääräyshank-
keeseen (työpajat 12.12.2013 ja 20.2.2014) ja jätevesiviikon valmistelutyöryhmään ympä-
ristöministeriössä (kokous 27.2.2014). Valtakunnallista yhteistyötä tehtiin myös Suomen Ve-
siensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kautta osallistumalla mm. työryhmän kokouksiin 18.4.2013, 
24.10.2014 ja 27.3.2014.

Hankkeen henkilöstö kehitti osaamistaan osallistumalla mm. seuraaviin koulutuksiin: Käymä-
läseura Huussi ry:n, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n, Aalto yliopiston ja Kokemäen-
joen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Asiantuntijafoorumi virtsan lannoitekäytön mahdol-
lisuuksista 18.4.2013 Otaniemessä, Tilastokeskuksen Ympäristötilastot -koulutus 3.10.2013 
Helsingissä, Työturvallisuuskorttikoulutus 25.10.2013 Lohjalla, Esimieskoulutus 28.10.2013 
Lohjalla, SYKE:n vesihuollon teemapäivä 30.10.2013 Helsingissä, Pienpuhdistamohuoltajien 
pätevöitymiskoulutus 7.11.2013 Tampereella ja Uudenmaan ELY-keskuksen Vesihuoltopäivät 
Helsingissä 30.1.2014.

Hankkeen tuloksista on tiedotettu alueen kuntia ja viranomaisia, ELY-keskusta, yhteistyöhank-
keita ja muita sidosryhmiä sekä asukkaita mediatiedotuksen kautta. Hankkeen tulokset ja tuo-
tokset on myös asetettu tai asetetaan julkiseksi hankkeen verkkosivuille. Hankkeessa valmis-
teltiin loppuseminaari, jossa esiteltiin vuoden 2013 kartoitus- ja neuvontatyön tuloksia ja jossa 
juhlistettiin myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmän 10-vuotista taivalta. Seminaari pi-
dettiin hankkeen päättymisen jälkeen ja siitä raportoidaan LINKKI 2014 -hankkeen raporteissa. 
Seminaarin ohjelma on liitteenä 6.

2.6.1 Kampanja: Vuoden Jätevesisuunnittelija

Hanke lanseerasi uuden kampanjan kiinteistökohtaisen jätevesisuunnittelun laadun ja kysyn-
nän parantamiseksi. Vuoden Jätevesisuunnittelijan valinnalla hanke halusi kannustaa sekä 
suunnittelijoita että asukkaita hyvien jätevesiratkaisujen tekemiseen. Ehdotuksia Vuoden Jäte-
vesisuunnittelijaksi hanke pyysi LUVY:n jäsenkuntien rakennus- ja ympäristövalvonnasta, jot-
ka käsittelevät rakennus- ja toimenpideluvat ja niiden liitteenä olevat jätevesisuunnitelmat. 
Ehdotuksen sai antaa kuitenkin myös kuka tahansa länsiuusimaalainen yksityishenkilö, jolla 
on hyviä kokemuksia jätevesisuunnittelijasta ja joka haluaa kertoa kokemuksistaan. Vuoden 
Jätevesisuunnittelijan valinnan teki hankkeen ohjausryhmä. Valintakriteereiksi otettiin tehty-
jen suunnitelmien määrä, suunniteltujen järjestelmätyyppien ja -merkkien kirjo, suunnitel-
ma-asiakirjojen laatu, palvelun laajuus sekä paikallisten määräysten huomioiminen. Vuoden 
Jätevesisuunnittelijaksi valittiin LVI-insinööri Stefan Wasström Inkoosta (tiedote, jossa valinta-
kriteerit, on liitteessä 6).
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Kuva 6. Vuoden Jätevesisuunnittelijan kukitus Inkoossa 13.6.2013.

2.7 Raportointi ja tuotokset

Hankkeessa laadittiin kaikkien vuonna 2013 tehtyjen neuvontakäyntien pohjalta Haja-asutuk-
sen jätevedet Tilannekatsaus 2013, joka julkaistiin Juhlaseminaarissa 8.4.2014. Jokaisesta läpi-
käydystä alueesta laadittiin aluekortti (23 kpl) (liitteenä 4), ja muutama edellisvuosina laadittu 
kortti päivitettiin täydentyneellä tiedolla. Lisäksi kaikkien kaksi- tai ruotsinkielisten alueiden, 
myös aiemmin julkaistujen alueiden, aluekortit käännettiin ruotsinkielelle.

3 Kulut ja rahoitus

Hankkeelle budjetoitiin alun perin, hankesuunnitelman 28.11.2012 mukaan, yhteensä 248 542 
€ kulut. Rahoituspäätöksen mukaan hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 131 
632 € (98 % hankkeen kustannuksista 129 000 €). LUVY:n omarahoitusosuus hankkeessa oli 
päätöksen mukaan 2 632 €. Kuntien lisärahoituksen varmistuttua työbudjetti sopeutettiin käy-
tettävissä olevaan rahoitukseen.

Kulut koostuvat suurimmaksi osaksi (n. 74 %) palkka- ja henkilöstökuluista sekä niihin liittyvistä 
vuokrakuluista (n.6 %).  Hallinnon kulut, sekä muut kulut (mm. esitteet ja laitteet jne.) muo-
dostivat noin 10 % kokonaiskuluista, matkakulujen osuus oli n. 10 %. Alla kuluerittely, tarkem-
mat tiedot ilmenevät maksatushakemuksen kustannuserittelystä.
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Taulukko 4. Hankkeen budjetti sekä toteutuneet rahoitusosuudet vuosittain

Rahoitus, € Hankkeen 
budjetti 

Lisä-
budjetti 

Työ-
budjetti 
yhteensä 

Toteuma 
2013 

Toteuma 
2014 

Toteuma 
2013–2014 
yhteensä 

Omarahoitus 2 632 0 2 632 2 536 96 2 632 
Kuntaraha * 0 23 077 23 077 8 173 15 696 23 869 
Valtion 
avustus 

129 000 0 129 000 116 100 12 900 129 000 

Yhteensä 131 632 23 077 154 709 126 809 28 692 155 501 
*Kuntaraha koostuu kuntien yhdistykselle hajajätevesihankkeen toteuttamista varten maksamasta vapaaehtoisesta 
lisäjäsenmaksusta, jonka suuruus varmistui alkuvuodesta 2013. Lisäksi osa kunnista maksaa korotettua lisäjäsenmaksua 
jolla kasvatetaan kunnan kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä. 

Rahoitus, € Hankkeen 
budjetti 

Lisä-
budjetti 

Työ-
budjetti 
yhteensä 

Toteuma 
2013 

Toteuma 
2014 

Toteuma 
2013–2014 
yhteensä 

Omarahoitus 2 632 0 2 632 2 536 96 2 632 
Kuntaraha * 0 23 077 23 077 8 173 15 696 23 869 
Valtion 
avustus 

129 000 0 129 000 116 100 12 900 129 000 

Yhteensä 131 632 23 077 154 709 126 809 28 692 155 501 
*Kuntaraha koostuu kuntien yhdistykselle hajajätevesihankkeen toteuttamista varten maksamasta vapaaehtoisesta 
lisäjäsenmaksusta, jonka suuruus varmistui alkuvuodesta 2013. Lisäksi osa kunnista maksaa korotettua lisäjäsenmaksua 
jolla kasvatetaan kunnan kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä. 

Taulukko 5. Hankkeen kokonaisbudjetti sekä kustannustoteuma maksatuskausittain.

Kustannusarvio 
ja toteutuneet 
kulut, € 

Budjetti 
2013–2014 

Toteuma 
jaksolta 

1.1.–
31.8.2013 

Toteuma 
jaksolta 

1.9.–
31.12.2013 

Toteuma 
jaksolta 

1.1.–
31.3.2014 

Toteuma 
yhteensä 

Palkka- ja 
henkilöstökulut 

115 063 60 079 31 684 23 102 114 865 

Vuokrakulut 8 570 4 617 2 353 2 188 9 158 
Matkakulut 15 785 11 207 4 078 577 15 862 
Hallinnon kulut 
ja muut kulut 

15 291 3 899 8 892 2 826 15 617 

Yhteensä 154 709 79 802 47 007 28 692 155 501 

 4 Yhteenveto neuvontakontakteista ja tuloksellisuus

LINKKI 2013 -hanke tavoitti yhteensä 1 165 neuvontakontaktia, joista 1 009 eli 87 % oli kiinteis-
tökohtaisen neuvonnan kontakteja (taulukko 4). Neuvontaa tehtiin seitsemän kunnan alueella 
ja vuosien mittaan tehdyn kiinteistökohtaisen neuvonnan kontaktimäärä ylitti 3 000. Yhteensä 
1 101 jätevesikohdetta kartoitettiin ja kartoitettujen kohteiden määrä nousi 3 300:n.
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Taulukko 6. Yhteenveto eri tavoilla saavutetuista neuvontakontakteista LINKKI 2013 -hankkeessa.
 

KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA, 
KIINTEISTÖÄ 

1 009 

kartoitus- ja neuvontakäynnit 962 
pyydetyt käynnit 47 

HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA 29 
neuvontapiste Puujärvipäivillä 27 
neuvontapiste KRAV-hankkeen 
seminaarissa 

2 

YLEISNEUVONTA 127 
neuvontakäynnin korvaava 
puhelinneuvonta tai neuvontapaketin 
lähetys 

20 

yleisötilaisuudet* 97 
puhelinneuvonta** 10 
sähköpostineuvonta*** 0 

YHTEENSÄ 1 165 
* Kokoaviin- tai muihin yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrä, jotka eivät olleet saaneet neuvontakäyntiä. ** Arvio 
puheluiden määrästä, jotka eivät liittyneet kartoitus- ja neuvontakäynteihin, ja jotka eivät sellaiseen johtaneet. *** 
Sähköpostineuvonnan määräksi arvioidaan nolla, koska kirjaa ei erityisesti näistä ole pidetty, kysyntä on ollut vähäistä 
ja sekin vähäinen on yleensä johtanut yhteydenottoon muulla tavalla. 

 
KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA, 
KIINTEISTÖÄ 

1 009 

kartoitus- ja neuvontakäynnit 962 
pyydetyt käynnit 47 

HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA 29 
neuvontapiste Puujärvipäivillä 27 
neuvontapiste KRAV-hankkeen 
seminaarissa 

2 

YLEISNEUVONTA 127 
neuvontakäynnin korvaava 
puhelinneuvonta tai neuvontapaketin 
lähetys 

20 

yleisötilaisuudet* 97 
puhelinneuvonta** 10 
sähköpostineuvonta*** 0 

YHTEENSÄ 1 165 
* Kokoaviin- tai muihin yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrä, jotka eivät olleet saaneet neuvontakäyntiä. ** Arvio 
puheluiden määrästä, jotka eivät liittyneet kartoitus- ja neuvontakäynteihin, ja jotka eivät sellaiseen johtaneet. *** 
Sähköpostineuvonnan määräksi arvioidaan nolla, koska kirjaa ei erityisesti näistä ole pidetty, kysyntä on ollut vähäistä 
ja sekin vähäinen on yleensä johtanut yhteydenottoon muulla tavalla. 

Hankkeen tuloksellisuus on laskettu Suomen Ympäristökeskuksen laskentakaavalla, jossa x on 
yleisneuvonnalla tavoitetut henkilöt, y on yksilöllisellä neuvonnalla ja z on kiinteistökohtaisella 
neuvonnalla tavoitetut henkilöt.

Vertailuluku = hankkeen kokonaiskulut
(x ∗ 0,1) + (y ∗ 0,4) + (z) 

Hankkeessa annettiin kiinteistökohtaista neuvontaa 1 009 kiinteistöllä. Yksilöllistä, henkilökoh-
taista neuvontaa annettiin 29 henkilölle (neuvontapisteet) ja yleisneuvontaa (puhelin- ja säh-
köpostineuvonta sekä kokoavat yleisötilaisuudet, joissa muita kuin kartoitus- ja neuvontakäyn-
nin saaneita osallistujia) 127 henkilölle. Hankkeen kokonaiskulut olivat 155 501 €. Sijoittamalla 
nämä arvot vertailuluvun laskentakaavaan saadaan hankkeen tuloksellisuutta kuvaavaksi ver-
tailuluvuksi 150,5.

Vertailuluku = 155 501
(127 ∗ 0,1) + (29 ∗ 0,4) + (1009) ≈ 150,5 

Lukua käytettäessä neuvontahankkeiden tuloksellisuuden vertailussa on huomioitava, että 
LINKKI-hanke on toteutettu ympärivuotisesti (kaksi talvikautta) ja kaksikielisesti. Ympärivuoti-
nen toiminta mahdollistettiin käytännössä kuntien lisäjäsenmaksun avulla. Kenttätyön kulujen 
arvioidaan olleen n. 3/4 kokonaiskuluista, valtionosuus rahoituksesta oli 83 %. Jos tulokselli-
suus lasketaan pelkästään valtionavustuksen osalta saadaan vertailuluvuksi 124,8:

Vertailuluku = 129 000
(127 ∗ 0,1) + (29 ∗ 0,4) + (1009) ≈ 124,8 
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Vertailun vuoksi todettakoon seuraavaa:
• Etelä-Karjalassa vuonna 2011 toteutetussa vajaan vuoden kestoisessa Jässi-pilottihank-

keessa vertailuluku oli 303,6. Tuolloin hankkeessa toteutettiin myös mittavaa yleisneu-
vontaa. 

• Samana vuonna 1-vuotisen LINKKI-hankkeen vastaava vertailuluku olisi ollut 159. Hank-
keeseen liittyi kehitystoimintaa.

• LINKKI 2012 -hankkeen vertailuluvut olivat 169,6/126,6.

5 Johtopäätökset ja jatkotyötarve

LINKKI 2013 -hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 1 009 kiinteistöä, mikä 
ylitti asetetun tavoitteen 800–900 käyntiä noin kymmenyksellä. Kartoitus- ja neuvontakäyntei-
hin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen 
kohteiden määrä ylitti 3 000:n ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilanne-
katsaus, joka oli neljäs laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, 
aluekortit, joilla täydennettii Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Aluekortit 
julkaistiin myös molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa.

Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian käytäntöjen hi-
omisessa (kuntakokoukset) sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön (ohjaus- ja työryhmä-
työskentely) asiassa. Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi ha-
jajätevesiasian suunnitelmallista edistämistä osallistumalla useisiin kehittämishankkeisiin ja 
kampanjoihin. Hanke pyrki nostamaan ammattimaisen suunnittelun kysyntää järjestämällä 
Vuoden Jätevesisuunnittelija -kampanjan. Lisäksi hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan 
osaajia (neuvojat) sekä tarjosi työtä ja harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vasta-
valmistuneille.

Voidaan siis todeta, että tämä 1,25 vuotta kestänyt hanke ylitti tavoitteensa ja sen lisäksi teki 
merkittävää kehittämistyötä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn edistämiseksi toiminta-
alueellaan. Suuresta työmäärästä huolimatta kulut pysyivät suunnitellussa ja hankkeen vertai-
luluku parani entisestään. Jäteveden käsittelyn tilassa ei tapahtunut merkittävää parantumis-
ta, mutta neuvontapyyntöjen määrän pieni lisääntyminen kertonee siirtymäajan päättymisen 
lähestymisen aiheuttamasta liikehdinnästä. Neuvontaa saaneiden asukkaiden tietotaito on 
noussut merkittävästi ja odotuksena on, että he osaavat toteuttaa aikanaan tekemänsä uu-
distamiset laadukkaasti. Vuoden 2013 neuvontakohteita on järkevää sisällyttää mahdollisten 
jatkohankkeiden palautekyselyihin, koska varsinaista palautetta ei tässä hankkeessa pystytty 
aktiivisesti keräämään.

Jatkossa neuvonnassa ja muussa asiaan liittyvässä toiminnassa on tarpeen kiinnittää huomiota 
ammattimaisen suunnittelun kysyntään sekä asukkaiden rohkaisemiseen jätevesiratkaisujen 
tekemisessä. Kehittämistä vaatisi lähinnä uudistamisten toteutumisen seuranta yhteistyössä 
rakennusvalvonnan ja vesilaitosten kanssa, laadukkaiden jätevesihuoltopalveluiden tarjonta 
sekä alan ammattilaisten motivointi ja heidän palveluidensa kysynnän lisääminen. Erilaisille 
ratkaisumalleille kaivattaisiin onnistumiskokemuksia ja esimerkkejä. Koko jätevesiasia kaipaa 
myönteistä otetta, mutta myös sosiaalisen paineen luomista aluetasolla. Perusneuvontatyötä 
ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta vajaat 30 000, kiin-
teistöjä vailla neuvontaa (ks. taulukko 5). Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen 
kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttanee sekä kiinteistökohtaisten että yhteisrat-
kaisujen syntymistä.
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Taulukko 7. Arvio LINKKI 2013 -hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvonta-
työn määrä.

Kunta Haja-asutus-
kiinteistöjä 
yhteensä (arvio) 

Kartoitus- ja 
neuvontakäynti tehty 
(2009–2013) 

Neuvottavia 
kiinteistöjä 
jäljellä 2014– 
(arvio) 

Hanko 900 325 kpl 36 % 575 
Inkoo 3 200 357 kpl 11 % 2 843 
Karkkila 1 300 144 kpl 11 % 1 156 
Lohja 11 800 809 kpl 7 % 10 991 
Raasepori 8 400 294 kpl 4 % 8 106 
Siuntio 2 000 495 kpl 25 % 1 505 
Vihti 5 400 586 kpl 11 % 4 814 
Yhteensä 33 000 3 010 kpl 9 % noin 29 990 

 

6 Sammanfattning

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI 2013 nådde genom karterings- och rådgivningsbe-
söken totalt 1 009 fastigheter, vilket översteg målsättningen på 800–900 besök med omkring 
en tiondel. Förhållningen till karterings- och rådgivningsbesöken var positiv. Genom projektets 
karterings- och rådgivningsbesök steg de besökta objekten till 3 000 och på basis av informa-
tionen som samlades in uppgjorde projektet en lägesrapport över avloppsvattenreningen i 
Västra Nyland, den fjärde av sitt slag. Projektet uppgjorde under året sammanfattningar, områ-
deskort, över de genomgångna områdena som fördes samman med Västra Nylands avlopps-
vattenprojekts områdesregister. Områdeskorten som nu är totalt 80 stycken publicerades även 
på båda inhemska språken i ett överskådligt kartformat på internet.

Projektet stödde samspelet mellan kommunens sektorer och filade på avloppsvattenfrågans 
tillvägagångssätt (kommunmöten), samt möjliggjorde samarbete mellan kommunerna (styr-
nings- och arbetsgruppsmöten). Projektet handhöll informering av avloppsvattenfrågor på 
sina områden och främjade avloppsvattenfrågans systematiska planering genom att delta i 
flera utvecklingsprojekt och kampanjer. Projektet strävade efter att lyfta fram efterfrågan på 
professionell planering genom att ordna Årets Avloppsvattenplanerare -kampanjen. Därutöver 
skolade projektet nya kunniga inom avloppssektorn (rådgivare) samt erbjöd jobb och prak-
tikplats för miljöbranschens studerande och nyutexaminerade. Projektets jämförelsetal blev, 
beroende på räknesättet, 124,8 eller 150,5.

Vi kan alltså fastställa att detta projekt som varat 1,5 år översteg sina målsättningar och där-
till genomförde ett betydande utvecklingsarbete för att befrämja glesbygdens behandling av 
avloppsvatten på sitt verksamhetsområde. Trots en stor arbetsinsats hölls utgifterna som pla-
nerat och projektets jämförelsetal förbättrades. Inom behandlingen av avloppsvatten har inte 
skett någon stor förbättring, men den lilla ökningen av antalet rådgivningsförfrågningar kan 
påvisa en viss rörelse inför övergångstidens slut. Invånarna som fått rådgivning har avsevärt 
ökad sakkunskap och förhoppningen är att dessa kan förnya sina system med hög kvalitet. Det 
kan vara klokt att inkludera rådgivningsobjekt från år 2013 i möjliga framtida fortsättningspro-
jekts responsförfrågningar, eftersom något särskild förfrågning inte kunde genomföras inom 
detta projekt. 
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I fortsättningen för rådgivning och andra liknande verksamhet krävs det att behovet av pro-
fessionell planering uppmärksammas, samt att invånarna uppmuntras att göra lösningar i 
avloppsvattenfrågan. Utveckling behövs inom uppföljning av förverkligandet av förnyelser i 
samarbete med byggnadstillsynen och vattenverken, utbud av kvalitetsmässig avloppsvatten-
service samt motivering av branschens yrkeskår och en ökad efterfrågan på deras tjänster.  Det 
behövs goda framgångsexempel för olika lösningar. Hela avloppsfrågan behöver ett positivt 
tillvägagångssätt, men också ett socialt tryck på regional nivå. Grundläggande rådgivningsar-
bete ska inte heller glömmas bort i framtiden, eftersom det fortfarande finns tusentals, upps-
kattningsvis 30 000, fastigheter som inte fått rådgivning (se tabell 8). Vidare arbete med de 
insamlade uppgifterna kombinerat med uppföljande stöd för fastigheter torde bidra till både 
fastighetsvisa lösningar samt gemensamma lösningar.

Tabell 8. Uppskattning av LINKKI 2013 -projektets glesbygdsfastigheter inom verksamhetsområdet, 
och genomfört rådgivningsarbete.

Kommun Glesbygds-
fastigheter totalt 
(uppskattning) 

Karterings- och 
rådgivningsbesök  
gjorda (2009–2013) 

Fastigheter 
kvar att rådge 
2014– 
(uppskattning) 

Hangö 900 325 st 36 % 575 
Ingå 3 200 357 st 11 % 2 843 
Högfors 1 300 144 st 11 % 1 156 
Lojo 11 800 809 st 7 % 10 991 
Raseborgi 8 400 294 st 4 % 8 106 
Sjundeå 2 000 495 st 25 % 1 505 
Vichtis 5 400 586 st 11 % 4 814 
Totalt 33 000 3 010 st 9 % ca 29 990 
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Liite 1. (1/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2013

1/4

Tunnistenumero:
________/__/__

KIINTEISTÖN TIEDOT

KIINTEISTÖN LUVAT, lupanro KIINTEISTÖN SIJAINTI
RAVA Pohjavesialueella I II III
TESU Ranta-alueella, etäisyys rantaan  _________ m
YS Taajaan rakennetulla alueella
VL Potentiaalisella vesiosuuskunta-alueella
Muu, mikä? Muu, mikä?

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
Ympärivuotinen asuminen Vapaa-ajan asuminen, käyttö _______pv/vuosi
Kesäasuminen, käyttö __________kk/vuosi Erillinen sauna Vähäinen vesimäärä*
Ulkokäymälä (kunto: hyvä/huono) Muu rakennus, mikä? Käyttötarkoitus:

Asuinrakennuksen huoneistoala ___________m2 (mitattu/arvioitu) Asukkaita, _____ kpl
VEDENHANKINTA

Vesijohto Kunnan Vesiosuuskunnan
Porakaivo Rengaskaivo
Järvi Muu
Yhteinen kaivo Kantovesi

Vesimittari käytössä Arvioitu veden käyttö _________ l/hlö/vrk (m3/vuosi)
Arvioitu etäisyys talousvesikaivolta nykyiseen käsittelyjärjestelmään:  _____ m

VARUSTELU
WC DT:
Tiskikone Kompostoiva Erotteleva
Pyykkikone Muu, mikä?
Suihku Muu, mikä?
Sauna Käytetään fosfaatittomia pesuaineita
Lämminvesivaraaja (täytetään vähäisen jätevesimäärän rajatapauksissa), tilavuus ___________litraa
Seuraavan 5 vuoden aikana on odotettavissa muutoksia varustelutasossa

* Täytä myös kohta yksinkertainen maaperäkäsittely, tai muu käsittelyyn liittyvä kohta. Jos muuta kuin vähäinen vesimäärä, täytä oma lomake.

TIEDON KERÄYS
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus PVM

Kiinteistönomistaja/edustaja:

Nimi ja allekirjoitus

Neuvontakäynnillä kerätyt tiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojelutoimen käyttöön

Kiinteistörekisteritunnus Jätevesijärjestelmän sijainti, koordinaatisto/projektio
YKJ KKJ2 EUREF

Katuosoite P I

Postinumero- ja toimipaikka Tontin pinta-ala
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Liite 1. (2/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2013

2/4

Tunnistenumero:
________/__/__

VIEMÄRÖINTI
1-putkiviemäröinti 2-putkiviemäröinti
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
Huoltosopimus, yritys:
WC-vedet Harmaat vedet
Mitoituksen asukasmäärä Mitoituksen vesimäärä
Puhdistustulos tutkittu Vuosi:

JÄTEVEDEN PÄÄSTÖ
Oja Maaperä (täytä myös yksinkertainen maaperäkäsittely)
Salaoja Vesistö
Muu, mikä? Ei tietoa

Päästön etäisyys vesistöön ______ m
Purku naapurin tontille
Rasite olemassa

Näytteenotto käsittelemättömästä vedestä Näytteenotto käsitellystä vedestä
Erillinen näytteenottokaivo Näytteenotto ei mahdollista

YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY
Kivipesä tai imeytys kaivo (alleviivaa)
Tilavuus: _____ m3

Imeytysputki
Pituus: ___m

Kasvillisuussaareke
Pinta-ala: _____m2

Muu, mikä?

Saostussäiliö

SAOSTUSSÄILIÖ Kaikki Musta Harmaa

Rakennusvuosi: Osioita: ___ kpl
Tilavuus yhteensä: ___ m3 Nykyinen tyhjennysväli: ____ krt/vuosi

Tyhjentäjä:
Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa
T-haarat Pohja
Tarkistukset  5 vuoden välein
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Liite 1. (3/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2013

3/4

Tunnistenumero:
________/__/__

PIENPUHDISTAMO
Valmistaja Malli

Prosessi Aktiiviliete Biosuodin Bioroottori
Toiminta Jatkuvatoiminen Panos

(Ylijäämä)lietteen tyhjennys: _______ krt/(vuosi/kk)
Minne liete viedään:
Biologisen prosessin toimivuus tarkistettu  ______ krt/(vuosi/kk/viikko)
Kemiallisen prosessin toimivuus tarkistettu  _______ krt/(vuosi/kk/viikko)
Rakenteen ja toiminnan tarkistukset 10 vuoden välein

UMPISÄILIÖ, valmistusvuosi:________
WC-vedet Virtsa
Tiskikoneen vedet Kaikki jätevedet
Harmaat vedet Muuta, mitä?
Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu, mikä? Ei tietoa
Tilavuus: _________ m3 Täyttymishälytin
Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi Tyhjentäjä:
Tarkistukset  5 vuoden välein

MAAHANIMEYTTÄMÖ
Saostussäiliö Kentän pinta-ala: _______ m2

Imeytysputket: _____ kpl Tuuletusputket: ______ kpl
Kallio Hiekka
Savi Turve
Muu, mikä?
Maaperän soveltuvuus tarkistettu __.__.____ (pvm)
Menetelmä:
Tehostettu imeytys levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:
Pohjaveden ylin pinnankorkeus:  ___ m maanpinnan alapuolella
Tarkistettu __.__.____, mittausmenetelmä:

MAASUODATTAMO
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:
Tehostettu fosforinpoisto (käytössä/vain asennettu)
Esisaostus Jälkisaostus
Rakennettu kenttään Muu, mikä?
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Liite 1. (4/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2013

4/4

Tunnistenumero:
________/__/__

JOHTOPÄÄTÖKSET – Käynnillä tultiin seuraavaan johtopäätökseen jätevesijärjestelmän uusimistarpeen
suhteen:

Järjestelmä ei täytä vaatimuksia, se on uusittava viimeistään 15.3.2016

Järjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia
    Järjestelmä vaatii seurantaa

Järjestelmä nykyisellään kunnossa

Jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, järjestelmä ei vaadi toimenpiteitä

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

LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA

Kuvien käyttöoikeus
Saa käyttää verkkosivuilla ja neuvontatarkoituksiin (jos ihmisiä mukana)
Saa käyttää vain yhdistyksen sisäisesti
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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*:
Järjestelmä uusittava viimeistään 15 .3 .2016
Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä asetuksen 209/2011 puhdistusvaatimuksia.
Jätevesijärjestelmän uusimista varten on tehtävä jätevesijärjestelmän suunnitelma ja
haettava toimenpidelupa.
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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 86/2000) 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 (Vna 209/2011):

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
protokoll över
fastighetsbesök
2013

1/4

Id-nummer
________/__/__

FASTIGHETENS UPPGIFTER

FASTIGHETENS LOV, lovnr FASTIGHETENS LÄGE
RAVA Grundvattenområde I II III
TESU Strandområde, avstånd till stranden _________ m
YS Tätbebyggt område
VL Område potentiellt för vattenandelslag
Annat, vad? Annat, vad?

FASTIGHETENS ANVÄNDNING
Fast bosättning Fritidsboende, används ________dygn/år
Sommarboende, används _________mån/år Skild bastu Små vattenmängder*
Utedass (skick: bra/dåligt) Annan byggnad, vad? Användning:

Bostadshusets areal______________m2(uppmätt/uppskattad) Invånare, _____ st.
VATTENANSKAFFNING

Vattenledning Kommunal Vattenandelslag
Borrbrunn Ringbrunn
Sjö Annat
Gemensam brunn Bär in vatten

Vattenmätare används Uppskattad vattenanvändning:________ pers/dygn (m3/år)
Avstånd från hushållsvattenbrunn till det nuvarande behandlingssystemet: __________m

UTRUSTNING
WC DT:
Diskmaskin Komposterande Separerande
Tvättmaskin Annat, vad?
Dush Annat, vad?
Bastu Använder fosfatfria tvättmedel
Varmvattenberedare (fylls i vid gränsfall för små mängder vatten), volym _________liter
Förändringar i utrustning förväntas ske inom 5 år

*Fyll i även enkel markbehandling. I frågan om större vattenmängder, fyll i en skild blankett.

INSAMLING AV UPPGIFTER
Rådgivarens namn /organisation/underskrift Datum

Fastighetsägare/representant:

Namn och underskrift
De uppgifter som samlas in under rådgivningsbesöket ges till kommunens miljötillsyn för användning

Fastighetsregisternummer Avloppssystemets läge, koordinater/projektion
YKJ KKJ2 EUREF

Gatuadress P I

Postnummer och -anstalt Tomtens areal
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2013

2/4

Id-nummer
________/__/__

AVLOPPSSYSTEM
1-rörssystem 2-rörssystem
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
Underhållsavtal, företag:
WC-vatten Gråvatten
Dimensioneringens invånarantal Dimensioneringens vattenmängd
Reningsresultatet undersökts År:

UTLOPP
Dike Marken (fyll även i enkel markbehandling)
Täckdike Vattendrag
Annat, vad? Vet ej

Avstånd från utlopp till vattendrag ______ m
Utlopp på grannens tomt
Servitut

Provtagning av obehandlade avloppsvattnet Provtagning av det behandlade avloppsvattnet
Skild provtagningsbrunn Provtagning inte möjligt

ENKEL MARKBEHANDLING
Stenöga eller infiltreringsbrunn (strecka under)
Volym: _____ m3

Infiltreringsrör
Längd: ___m

Vegetationszon
areal: _____m2

Annat, vad?

Sedimenteringsbrunn

SEDIMENTERINGSBRUNN Allt Svart Grått

Byggnadsår: Delar: ___ st.
Volym totalt: ___ m3 Nuvarande tömningsintervall: ____ ggr/år

Tömmare:
Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej
T-stycken Botten
Granskning med 5 års mellanrum
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2013

3/4

Id-nummer
________/__/__

MINIRENINGSVERK
Tillverkare Modell

Process Aktivslam Biofilter Biorotor
Funktion Kontinuerlig Sats

Tömningsintervall för (överskotts)slam: _______ ggr/(år/mån)
Vad görs med slammet:
Kontroll av den biologiska processen______ ggr/(år/mån/vecka)
Kontroll av den kemiska processen______ ggr/(år/mån/vecka)
Granskning med 10 års mellanrum

SLUTEN TANK, tillverkningsår:________
WC-vatten Urin
Diskmaskinens vatten Allt avloppsvatten
Gråvatten Annat, vad?
Plast Glasfiber
Stål Betong
Annat, vad? Vet ej
Volym: _________ m3 Överfyllnadslarm
Nuvarande tömningsintervall: ______ ggr/år Tömmare:
Granskning med 5 års mellanrum

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Sedimenteringsbrunn Fältets areal: _______ m2

Infiltreringsrör: _____ st. Luftningsrör: ______ st.
Berg Sand
Lera Torv
Annat, vad?
Jordmånens lämplighet undersökt __.__.____ (datum)
Metod:
Effektiverad infiltration med hjälp av spridnings- och tillväxtunderlag, märke/modell:
Grundvattnets högsta nivå: ___ m under markytan
Undersökt __.__.____, mätningsmetod:

MARKBÄDD
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:
Effektiverad fosforrening (i bruk/endast installerad)
Förfällning Efterfällning
Inbyggd i bädden Annat, vad?



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 250/2014 37

Liite 1. (9/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2013

4/4

Id-nummer
________/__/__

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

Systemet uppfyller inte kraven, det måste förnyas senast 15.3.2016

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

Förutsättning för befrielse på grund av ålder Ja Nej

SLUTSATSER	–	Alternativ	och	åtgärder	förslagna	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

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
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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*:
Systemet skall förnyas senast 15 .3 .2016
I nuläget uppfyller avloppssystemet inte förordningens 209/2011 reningskrav. Vid
förnyandet av systemet skall en plan över avloppssystemet samt en ansökan om
åtgärdstillstånd göras.
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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 86/2000) 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 (Srf 209/2011):

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

28 .3 .2014

YHTEENVETO KIINTEISTÖKÄYNNEISTÄ 
LINKKI 2013-hanke

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke (LINKKI 2013) toteutti jätevesineuvontaa seitsemän kunnan 
alueella vuonna 2013. LINKKI 2013-hanketta rahoitetaan 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 2013-hankkeessa kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin yhteensä 1009 kiinteistöllä. Näillä 
kiinteistöillä oli yhteensä 1101 jätevesikohdetta*, joiden kuvaus on koottu ”Haja-asutuksen 
jätevedet - Tilannekatsaus 2013”-julkaisuun. Jätevesikohteet luokiteltiin niiden uudistamistarpeen 
perusteella neljään luokkaan (punainen: järjestelmä uusittava viimeistään 15.3.2016; keltainen: 
järjestelmä vaatii kunnostusta, pienimuotoista parantamista tai toimivuuden seuranta; vihreä: 
jätevesijärjestelmä kunnossa; sininen: vähäiset jätevesimäärät). Luokittelu perustuu 
arviointikriteereihin (Peuraniemi 2012).  

Taulukossa 1 esitetyt lukumäärät on poimittu samoista tiedoista, kuin em. tilannekatsauksen. 
Koska näkökulma on hieman eri, voivat lukumäärät poiketa toisistaan. Ikävapautetut kiinteistöt on 
sisällytetty kohteisiin. Prosenttiosuuksia ei täytetty taulukkoon, koska oli epäselvää, mitä osuutta 
luvun oli tarkoitus ilmentää. Koska LINKKI-hankkeessa raportoidaan jätevesikohteita - eikä 
kiinteistöjä – ja koska epäselvyyksiltä haluttiin välttyä, jätettiin myös neuvottujen kiinteistöjen 
määrä sekä yhteensä-luku tyhjäksi taulukossa.  

* 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.
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Taulukko 1. Yhteenveto kiinteistökäynneistä 
1) Järjestelmä, jossa kaikki jätevedet käsitellään yhdessä (sis . vesi-wc)

Vakituinen 
asutus 

Vapaa-ajan 
asutus 

Saostussäiliö (1, 2 tai 3-osastoinen), joiden jälkeen ei 
muuta käsittelyä 

166 31

Muu (järjestelmä joka ei ole riittävä) 21 6
Järjestelmä riittämätön - yhteensä 187 37

Vanha maaperäkäsittely 28 4
Muu (pieniä toimia vaativa tai vanheneva ratkaisu) 37 11
Pieniä toimia vaativa tai vanheneva ratkaisu – yht . 65 15

Toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 5 1
Toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 44 3
Kaikki jätevedet umpisäiliöön 6 4
Muu (järjestelmä kunnossa) 1 0
Järjestelmä kunnossa - yhteensä 56 8

Neuvottuja kiinteistöjä 

Ikävapautetut kiinteistöt 38 -

Yhteensä 
2) Järjestelmä, jossa wc-vedet ja muut jätevedet käsitellään erikseen tai wc-vesiä ei 
ole

Vakituinen 
asutus 

Vapaa-ajan 
asutus 

Järjestelmä riittämätön - yhteensä 77 62
Pieniä toimia vaativa tai vanheneva ratkaisu – yht . 126 74
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 26 6
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 
(harmaavesisuodatin) 

2 3

Umpisäiliö + muu riittävä käsittely 0 0
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 1 14
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 
(harmaavesisuodatin) 

2 11

Kuivakäymälä + muu riittävä käsittely 0 5
Muu (järjestelmä kunnossa) 4 0
Järjestelmä kunnossa - yhteensä 35 39
Jäteveden määrä vähäinen - yhteensä 9 306
Neuvottuja kiinteistöjä 
Ikävapautetut kiinteistöt 17 -
Yhteensä 
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19.11.2013 

KOOSTE SYKEN VAIKUTTAVUUSKYSELYSTÄ 

LINKKI 2013-hanke osallistui Suomen ympäristökeskuksen (Syke) jätevesineuvonnan 
vaikuttavuutta selvittävään palautekyselyyn (kysely liitteenä 1). Vaikuttavuuskysely pyydettiin 
lähettämään asiakkaille, jotka olivat saaneet neuvontakäynnin vähintään vuotta aiemmin. Syken 
valmistelemia kysymyksiä täydennettiin omalla johdannolla sekä ensimmäistä kysymystä 
seuranneella mahdollisia kunnostustoimenpiteiden yksilöintiä varten lisätyllä vapaasanakentällä. 

Taustatiedot 

Kyselyn kohderyhmäksi valittiin asiakkaat, jotka olivat saaneet kartoitus- ja neuvontakäynnin 
vuonna 2011, jolloin hanketta rahoitti Uudenmaan liitto ja alueen kunnat eikä 
ympäristöministeriö. Kysely kohdistettiin kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmät olivat 
uudistamistarpeessa ja jotka eivät olleet ikävapautuksen piirissä. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin siis 
vähäisen jätevesimäärän kohteet, kunnossa olevat kohteet sekä pientä parannusta tai seurantaa 
vaativat kohteet. Kyselyä ei myöskään lähetetty sellaisille asiakkaille, joilta jo aiemmin oli pyydetty 
palautetta neuvontatyöstä. Palautekysely toteutettiin elo-syyskuussa 2013, kiinteistökäynnistä oli 
siis kulunut vähintään yksi vuosi, mutta korkeintaan 2,5 vuotta. Palautekyselyitä lähetettiin 125 
kpl, joista kaksi palautui muuttuneen osoitteen vuoksi. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 33 
kpl vastauksia, joista kaksi poistettiin aineistosta, koska kysymyksiin ei ollut vastattu. 
Vastausaktiivisuus oli siis 26,8 %. Huomioitavaa on, että pelkästään suomenkielellä alun perin 
toimitettu kysely toimitettiin myös ruotsinkielisille asiakkaille (26 kpl) kääntämättä.  

Kysymyksiin vastaaminen 

Palautekyselyn kysymyksiin oli vastattu melko huolellisesti. Vähiten vastauksia saatiin 
kysymykseen joka koski mahdollisesti käytetyn suunnittelijan laatua (nro 5, 17 vastausta) sekä 
kysymykseen joka koski mahdollisesti rakennettua järjestelmää (nro 8, 19 vastausta), siis 
edeltäneille kysymyksille alisteisia kysymyksiä, kuva 1. Yksimielisimmin vastaajat olivat vastanneet 
kysymykseen neuvontakäynnin kirjallisesta dokumentista, jossa kyllä-vastauksen oli antanut 90 % 
vastaajista. Melko yksimielisesti (58-71 %) oli vastattu myös kysymyksiin 3, 4, 6, ja 7: näissä 
kaikissa jätevesijärjestelmän uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä kielteinen vastaus oli yleisin. 
Hajanaisimmin oli vastattu ensimmäiseen kysymykseen, joka koski motivoitumista. 

Tulokset 

Vastausten lukumäärät kutakin kysymystä ja sen vaihtoehtoja kohti on esitetty kuvassa 1. 
Vastaajat olivat säilyttäneet hyvin neuvontakäynnillä jätetyn jätevesijärjestelmän 
kunnostustarpeesta kertovan dokumentin. Tämä oli tallessa 90 % vastaajista. Loput kolme 
vastaajaa eivät olleet pitäneet dokumenttia säilössä tai eivät osanneet sanoa. Joka neljäs vastaaja 
oli tehnyt neuvojan suosittelemat hoito- ja huoltotoimenpiteet, kun taas jopa puolet (18 kpl) 
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vastaajista ei ollut niitä tehnyt. Kolmen vastaajan mielestä heille ei annettu huoltoon liittyviä 
suosituksia ja kaksi vastaajaa ei osannut vastata kysymykseen. Lähes joka viides vastaaja ei 
osannut sanoa, motivoiko neuvontakäynti kunnostustoimenpiteisiin. Noin puolet kysymykseen 
vastata osanneista vastasi kysymykseen myönteisesti ja puolet kielteisesti. 19 vastaajaa oli 
tarkentanut vapaasanakentässä kiinteistökäynnillä tarpeelliseksi arvioidut kunnostustoimenpiteet. 
Kuusi vastaajaa, eli 32 % näistä, oli ilmoittanut jätevesien johtamisen umpisäiliöön ja kolme 
keskitettyyn viemäröintiin liittymisen. Muut vastaukset olivat yleisempiä, kuten ”järjestelmän 
uudistaminen” tai yksityiskohtaisempia kiinteistökohtaisia ratkaisuja, kuten ”harmaan veden 
imeytys”. 

Saneeraustoimiin liittyviin kysymyksiin oli useimmiten vastattu kielteisesti. Neljä (13 %) vastaajista 
oli tilannut jätevesijärjestelmän uusimiseen tai saneeraukseen tähtäävän suunnitelman 
suunnittelijalta. 66 % ei ollut tähän mennessä tilannut suunnitelmaa ja kuuden vastaajan mielestä 
tämä kysymys ei koske heitä. Vaikka vain neljä vastaajaa oli tilannut jätevesijärjestelmän 
suunnitelman, niin 17 vastaajaa oli vastannut seuraavaan kysymykseen, jossa kysyttiin millaisen 
suunnittelijan he olivat tilanneet. Tätä kompensoiden oli yhdeksän vastaajaa valinnut 
vaihtoehdokseen ”ei koske minua”. Tämän tiedon pohjalta aiemmin mainitun neljän vastaajan 
lisäksi neljä vastaajaa olisi hankkinut jonkinlaisia suunnittelijapalveluita. Kolme kysymykseen 
vastanneista oli käyttänyt vesiosuuskunnan suunnittelijaa. Yksi vastaaja oli valinnut suunnittelijan 
neuvojan jättämästä suunnittelijoiden yhteystietolistasta.  

Kaksi vastaajaa, eli alle 10 % vastanneista, oli hakenut toimenpidelupaa jätevesijärjestelmän 
remontoimiselle tai rakentamiselle. 22 vastaajaa, eli 71 % vastanneista, ei ollut tähän mennessä 
hakenut toimenpidelupaa. Seitsemän vastaajan (22 %) mielestä toimenpideluvan hakeminen ei 
koske heitä. Uuden jätevesijärjestelmän oli rakennuttanut tähän mennessä seitsemän vastaajaa, 
siis 22 % vastanneista. 21 vastaajaa (68 %) ei ollut rakennuttanut uutta jätevesijärjestelmää ja 
kahden mielestä tämä ei koske heitä. Vaikka ainoastaan seitsemän vastaajaa kertoi uudistaneensa 
jätevesijärjestelmän, kertoi jopa 12 vastaajaa, ettei ollut valinnut neuvojan suosittelemaa 
vaihtoehtoa. Neuvojan suositteleman vaihtoehdon oli valinnut kaksi vastaajaa, viisi vastaajaa koki 
että asia ei koske häntä. 

Kahdeksan vastaajaa, eli 32 % uudistamisaikataulua koskevaan kysymykseen vastanneista, aikoi 
hakea lykkäystä jätevesijärjestelmän kunnostustoimenpiteisiin. Seitsemän vastaajaa eli lähes yhtä 
usea, ei osannut sanoa milloin heillä on aikomus viedä eteenpäin jätevesiasiaa. Neljä vastaajaa, eli 
16 % kysymykseen vastanneista, aikoi tehdä suositellut hoito- ja huoltotoimenpiteet vuonna 2014, 
kolme (12 %) vuonna 2015 ja kaksi myöhemmin kuin 2015. Yhden vastaajan mielestä kysymys ei 
koskenut häntä.  
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Kuva 1. Palautekyselyn vastaukset kysymyksittäin. Alhaalla kysymyksen numero ja vastausten määrä.  

Kommentit ja terveiset 

Viimeisessä kysymyksessä vastaajat pystyivät jättämään kommentteja tai terveisiä. Tähän kohtaan 
oli vastauksia tullut runsaasti. Useassa kommentissa oli selostettu omaa järjestelmää tai 
elämäntilannetta tarkemmin. Osassa kerrottiin tarkentavia kommentteja etenemisen suhteen. 
Usea toi esille keskitettyyn viemäröintiin liittymismahdollisuuden. Muutamassa kommentissa 
todettiin neuvontakäynti hyödylliseksi tai annettiin kritiikkiä käynnistä tai jätevesiasiasta yleisesti 
ottaen. Kolme vastausta oli annettu ruotsin kielellä, kaksi näistä totesi toivovansa ruotsinkielistä 
vastauslomaketta. Kaksi myös oli vastannut kyselyyn kielestä huolimatta. Seuraavassa muutama 
ote annetuista kommenteista: 

Tahtoa järjestelmän parantamiseen olisi (ei tosin mielivaltaan perustuvan), mutta rahaa 
kun ei yksinkertaisesti ole. 
Niin kuin sanoin aiemmin kuuluu kaupungin hoitaa jätevesiviemäröinti tänne. 
Neuvojan käynti oli ok, vaikka meillä olikin suunnitelmat valmiina. ---- 
Ilman vesiosuuskuntaa emme olisi vuosiin tehneet mitään! Järjetöntä vaatia suoja-alueen 
asukkailta kalliimpia vaihtoehtoja kuin muilta, ilman että kunta "kompensoi" kuluja. ---- 
Olen 2016 ja 70-v eläkeläinen ja yksin asuva. Ei ole rahaa tällaisiin investointeihin. Eikä 
mielestäni tarvetta. 
Vanha systeemi jätevesille oli aikansa elänyt korjaamatta. Nykyinen korjattu toimii 
tarvittavat 5 vuotta, tai ylikin. ---- 
----Aion hakea lykkäystä 2016, joa asun vielä silloin täällä. 
Tarkoitus edistää asiaa asap, joskaan ei ole nyt tietoa kauanko toimet kaiken kaikkiaan 
kestäisivät. 
Pidin yhteistä jätevesiratkaisua järkevänä täällä, koska kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin ja ---- 
kaupungin runkoviemäri on lähellä. 
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Johtopäätökset

Vaikuttavuuskyselyn vastausaktiivisuus oli hyvä ja vastasi aiemmin toteutettujen palautekyselyjen 
vastausaktiivisuutta. Tätä voi pitää positiivisena tuloksen, koska aiemmin on havaittu, että 
akuutissa uudistamistarpeessa olevat kohteet vastaavat laiskimmin palautekyselyihin. Myönteistä 
on myös, että kysymyksiin vastattiin huolellisemmin kuin aikaisempiin palautekyselyihin. Ero 
selittynee lyhyemmällä lomakkeella sekä kysymyksenasettelulla, kysymyksiin on helppo vastata 
valitsemalla kyllä-ei-eos. Myönteistä oli myös havaita, että käynnillä annettu kirjallinen arvio 
uudistamistarpeesta oli säilynyt lähes kaikilla kohteilla. Muutamasta vastauksesta kävi ilmi, että 
arvion puuttumisen syy oli luonnollinen – toinen kahdesta kiinteistönomistajasta oli menehtynyt. 

Yllättävä tulos oli, että jopa joka viides vastaaja olisi rakentanut tai rakennuttanut 
jätevesijärjestelmän. Tilanne ei vastaa kenttätyöstä saatua kuvaa, jonka mukaan erittäin harva olisi 
muuten kuin pakon edessä ryhtynyt uudistamistoimiin ennen siirtymäajan päättymistä. Tulos 
voikin olla osin harhaanjohtava johtuen kahdesta tekijästä: 1) kysymyksenasettelussa ei eritelty, 
onko vastaaja rakentanut tai rakennuttanut järjestelmän nyt vai esimerkiksi 1980-luvulla, ja 2) 
vaikuttavuuskyselyn kohteeksi valikoitui parikin aluetta, joilla on mahdollisuus liittyä 
viemäriverkostoon, joista ainakin yhdellä keskitetty viemäröinti on toteutettu vesiosuuskunnan 
organisoimana. Tämä keskitetyn ratkaisun toteutuminen eräällä paikkakunnalla kuvastui myös 
useassa muussa kohdassa. Jotkut vastaajista katsoivat että kysymys ei koske häntä juuri 
viemäriverkostoon liittymisen takia, ja osa katsoi toteuttaneensa toimenpiteet, vaikkakaan ei ehkä 
kysymyksenasettelijan odottamalla tavalla. Toimenpiteiden aikataulu vastaa lykkäysasiaa lukuun 
ottamatta pääpiirteissään sekä kentältä tullutta että aikaisemmista palautekyselyistä ilmennyttä 
tilannetta. Useimmat aikovat saattaa jätevesiasian kuntoon, mutta vasta parin vuoden päästä – 
siirtymäajan loppupuolella.  

Harmillista, mutta tilannetta kuvaavaa on se, että hoito- ja huoltotoimetkin ovat usealta jääneet 
tekemättä: huolto nähdään yleisesti ottaen uudistamiselle alisteisena asianhaarana, erityisesti 
akuutin uudistamistarpeen kohteissa. Lykkäystä aikoi hakea huomattavasti useampi kuin mitä on 
tullut ilmi kentällä ja oletettavasti useampi kuin on lykkäykseen oikeutettu. Voi olla, että 
tämänkaltaiset kyselyt provosoivat asiakkaita valitsemaan ko. vastauksen. Vastaava 
provosoituminen on ollut havaittavissa myös aikaisemmissa palautekyselyissä kysyttäessä erinäisiä 
tekijöitä, jotka edistäisivät asiakkaiden toimintaa jätevesiasiassa. Kuvaavaa on myös, että 
vastaajan korkea ikä oli otettu vapaasanakentissä esille useaan otteeseen, vaikka kyselyä ei 
lähetetty ikäpoikkeuksen piirissä olleille asiakkaille. Selvää on siis, että ikäkysymyksen liittyminen 
jätevesiasioihin on mennyt perille asukkaiden piirissä, vaikkakaan ei välttämättä sillä tavalla, kuin 
mitä lainsäätäjä on tarkoittanut. 

Aiempien palautekyselyiden valossa on voitu todeta, että neuvontakäyntiin on oltu hyvinkin 
tyytyväisiä asiakkaiden piirissä. Pientä kritiikkiä on luonnollisesti tullut säännöllisesti, joskin kritiikki 
on yleisesti ottaen koskenut jätevesiasiaa eikä niinkään neuvontatyötä tai -käyntiä. Tämän 
vaikuttavuuskyselyn vapaasanakenttiin oli purettu ehkä hieman tavallista enemmän kielteisiä 
tunteita myös neuvontakäyntiä kohtaan. Monessa kohdassa tuli ilmi neuvojan antamien 
vaihtoehtojen puute sekä turhautuminen liian tiukkoihin vaatimuksiin. Tämä kritiikki voi yhtäältä 
liittyä aiemminkin todettuun asiakkaiden odotuksiin, jossa neuvojan oletetaan tekevän 
suunnittelutyötä. Vaikuttavuuskysely lähetettiin kuitenkin myös sellaiselle laajahkolle alueelle, 
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jossa on voimassa joko asetusta tiukemmat ympäristönsuojelumääräykset, tai vesilain mukainen 
vedenottamon suoja-aluepäätös. Näiden molempien mukaan jätevesiä ei lähtökohtaisesti alueella 
saisi lainkaan käsitellä, vaan ne pitäisi johtaa joko umpisäiliöön tai viemäriverkostoon. Lisäksi 
siirtymäaika oli näillä alueilla lyhyempi kuin muualla haja-asutusalueilla. Vaihtoehdot ovat siis 
näissä tapauksissa erittäin rajoitetut ja ovat rajoittaneet myös neuvojan mahdollisuuksia esitellä 
käsittelyvaihtoehtoja, mikä on voinut heijastua kyselyn vastauksissa. Toisaalta juuri tällä alueella 
keskitetty viemäröinti oli toteutettu osittain neuvontakäyntien nostattaman keskustelun 
siivittämänä. Alueella neuvonta tuotti siis myös toivottua tulosta: jäteveden käsittelyn 
paranemista. 

Kaiken kaikkiaan on haasteellista vetää lopullista johtopäätöstä neuvontatyön vaikuttavuudesta 
tämän kyselyn pohjalta. Jos neuvontatyöllä on tarkoitus lisätä haja-asutusalueiden 
kiinteistönomistajien tietoisuutta jätevesiasiasta, kohdistettiin kysely aivan liian suppealle 
ryhmälle (vähäisten jätevesimäärän kohteet, jo kunnossa olevat kohteet, pientä parantamista tai 
seurantaa vaativat kohteet jäivät kyselyn ulkopuolelle) ja myös kysymyksenasettelu oli siihen 
tarkoitukseen epäsopiva. Jos neuvontatyön tarkoitus taas on, kuten kyselyn ensimmäinen kysymys 
vihjaa, motivoida neuvottavia kunnostustoimenpiteisiin heidän tarpeensa mukaan, on vastausten 
tulkinta erityisen hankalaa. Ensinnäkään tietoa siitä, mikä kunkin asiakkaan motivaatiotaso on - 
ennen neuvontakäyntiä ja sen jälkeen - ei ole saatavilla. Toiseksi motivaation tai sen puuttumisen 
lähdettä on joskus hankala identifioida ja eritellä itselleenkin. Kolmanneksi neuvontakäynnin ja 
kyselyn välillä oli melkoisen suuri aikaväli, joten muistikuvat neuvontakäynnistä voivat olla jo 
hataria, mikä vaikeuttaa tällaiseen laadulliseen kysymykseen vastaamista. Viimeksi mainittu 
heijastui myös vastauksista.  Jos tarkoitus oli sittenkin selvittää, ovatko neuvontaa saaneet 
kiinteistönomistajat ryhtyneet uudistamaan jätevesijärjestelmiään, saadaan tästä kyselystä ehkäpä 
jotain viitteitä tilanteesta ja sen kehittymisennusteesta, jotka vahvistavat osittain kentältä jo 
tulevan viestin. Jos haluttaisiin selvittää mahdollisten saneerauksien laatua ja laadukkuutta 
määrällisen saneerauksen lisäksi, tulisi toimenpiteitä tarkastella pidemmällä aikavälillä esimerkiksi 
yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa, sekä kenttäpistokokein vahvistamalla.  
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PALAUTEKYSELY 

28.8.2013 

Hyvä vastaaja, 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n haja-asutuksen jätevesihanke LINKKI toteutti kartoitus- ja 
neuvontakäynnin kiinteistöllänne vuonna 2011. Tämän palautekyselyn tarkoituksena on selvittää 
jätevesineuvonnan vaikuttavuutta näin muutama vuosi käynnin jälkeen. Kysely toteutetaan Suomen 
ympäristökeskuksen pyynnöstä ja se lähetetään ympäri Suomea alueille, joissa on tehty haja-asutuksen 
jätevesineuvontaa. 
Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. Yksittäisiä vastauksia ei toimiteta eteenpäin eikä niistä 
erotella yksittäisten ihmisten tekemiä toimenpiteitä. Vastauksista toimitetaan eteenpäin LINKKI-
hankkeen tekemä kooste.  
Kyselyyn pyydetään vastaamaan 15.9.2013 mennessä. 
Kiitos palautteesta!  

1. Motivoiko neuvontakäynti teitä kunnostustoimenpiteisiin, mikäli sellaisten arvioitiin olevan 
kiinteistöllänne tarpeellisia? 

a. kyllä 
b. ei
c. en osaa sanoa 

Mitä nämä kunnostustoimenpiteet olivat?  

2. Saitte neuvontakäynnistä kirjallisen dokumentin, jossa arvioitiin nykyisen järjestelmänne 
riittävyys ja mahdollisten toimien tarpeellisuus. Onko tämä dokumentti teillä tallessa? 

a. kyllä 
b. ei
c. en osaa sanoa 

3. Onko kiinteistöllänne tehty jätevesineuvojan suosittelemat hoito- ja huoltotoimenpiteet? 
a. kyllä 
b. ei
c. meille ei tehty huoltoon liittyviä suosituksia 
d. en osaa sanoa 

Mikäli jätevesijärjestelmänne arvioitiin tarvitsevan saneeraustoimia, mitä seuraavista toimista olette 
toteuttaneet tähän mennessä? 

4. Oletteko tilanneet jätevesijärjestelmän uusimiseen tai saneeraukseen tähtäävän suunnitelman 
suunnittelijalta? 

a. kyllä 
b. ei
c. ei koske minua 
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PALAUTEKYSELY 

28.8.2013 

5. Mikäli olette tilanneet suunnitelman, minkälaiselta suunnittelijalta se tilattiin? Voit valita 
useamman vaihtoehdon. 

d. FISE-pätevä haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija 
e. henkilö jätevesineuvojan antamalta suunnittelijoiden yhteystietolistauksesta  
f. kunnan suosittelema suunnittelija 
g. muu, mikä _____________________________ [avoin vastaus] 
h. ei koske minua 

6. Oletteko hakeneet toimenpidelupaa jätevesijärjestelmän remontoimiselle tai rakentamiselle? 
i. kyllä 
j. ei
k. ei koske minua 

7. Oletteko rakentaneet tai rakennuttaneet jätevesijärjestelmän (kokonaan uuden tai vanhoja osia 
hyödyntäen)? 

l. kyllä 
m. ei
n. ei koske minua 

8. Mikäli olette rakentaneet tai rakennuttaneet jätevesijärjestelmän, valittiinko järjestelmäksi 
jätevesineuvojan suosittelema vaihtoehto? 

o. kyllä 
p. ei
q. mikäli ei, miksi?_____________________________________  
r. ei koske minua 

9. Mikäli ette ole vielä ehtinyt tekemään edellä mainittuja toimia, milloin teillä on aikomus viedä 
asiaa eteenpäin? 

s. vuonna 2014 
t. vuonna 2015 
u. myöhemmin kuin 2015 
v. aion hakea lykkäystä kunnostustoimiin vuonna 2016 
w. ei koske minua 
x. en osaa sanoa 

10. Muita kommentteja tai terveisiä 
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Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET  
Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto, täydennys 2013 

Karolina Örnmark 
Sofie Lundin 
Minttu Peuraniemi 
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2013 
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2013 

Alkusanat 

Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto on Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kokoama 
yhteenveto jäteveden käsittelyn tilasta kullakin hankkeen läpikäymällä alueella. Kortisto koottiin alun perin 
LINKKI 2012-hankkeessa ja se käsitti silloin 57 aluetta, joilla oli tehty yhteensä noin 2000 kartoitus- ja 
neuvontakäyntiä vuosina 2009-2012. 

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä selvitettiin, onko kiinteistöllä tehtynä nk. hajajätevesiasetuksen vaatima 
selvitys jätevesijärjestelmästä ja muut asiaan kuuluvat dokumentit. Käynnillä selvitettiin myös yhdessä 
asukkaan kanssa jätevesijärjestelmän osat ja tyyppi sekä monia järjestelmään liittyviä yksityiskohtia. Näiden 
tietojen perusteella tehtiin kirjallinen arvio järjestelmän tehostamistarpeesta ja sen laajuudesta. Tiedoista 
on tehty vuosittainen yhteenveto koko Länsi-Uudenmaan hankealuetta koskien sekä kuntakohtaiset 
raportit kuntien käyttöön. Aluekohtaisen tilanteen pohjalta hanke on arvioinut kunkin alueen 
tiedotuksellisia ja valvonnallisia jatkotoimitarpeita. Tämän uuden aluekortiston tarkoitus on 
yhdenmukaistaa, yksinkertaistaa ja havainnollistaa alueiden tilaa jäteveden käsittelyn suhteen jatkotoimien 
tueksi. 

Tämä kortisto täydentää alkuperäistä kortistoa LINKKI 2013-hankkeessa tehdyillä reilulla 1000 käynnillä 
kerätyllä tiedolla. Kortisto täydentyy 23 aluekortilla ja lisäksi kolme korteista on päivitetty. LINKKI 2013-
hanke myös käänsi aikaisempien vuosien aluekortteja ruotsinkielelle sekä laati aluekortistosta 
karttapohjaisen tarkastelun, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta (www.hajavesi.fi). LINKKI-hankkeita 
rahoittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja sen jäsenkunnat (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, 
Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio ja Vihti) sekä Uudenmaan ELY-keskus ympäristöministeriön 
neuvonta-avustuksilla. LINKKI-hanke toivoo, että aluekortit olisivat kuntien, asukkaiden ja alan toimijoiden 
ahkerassa käytössä vesihuollon kehittämistyössä. 

Merkkien selitykset 

Aluekortit on numeroitu (juokseva numero/vuosi) ja järjestetty ajallisesti siten, että vanhimmat ovat alussa 
ja uusimmat lopussa. Vuosiluku määrittyy ensimmäisen neuvontakierroksen mukaan. Aluekortti koostuu 
seuraavista osista (ks. seuraavan sivun kuva 1): 

1) Kartoitus- ja neuvontakäyntien taustatiedot 
2) Tietoa alueen asutuksen luonteesta, vedenhankinnasta ja dokumentoinnin tilasta* 
3) Kuvaaja jätevesijärjestelmien uudistamistarpeesta* 
4) Kuvaaja jätevesijärjestelmätyypeistä* 
5) Kuvaaja järjestelmien ikäjakaumasta* 
6) Vapaasanainen kuvaus tilanteesta 
7) Alueen tiedotukselliset ja valvonnalliset jatkotyötarpeet 

*Tilastoja ja kuvaajia ei ole koottu sellaisista kokonaisuuksista, joiden lukumäärä alittaa 10. 

Tiedotukselliset (T) ja valvonnalliset (V) jatkotyötarpeet on annettu asteikolla 0-3, joiden merkitys selviää 
seuraavan sivun taulukosta (taul.1). 
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2013 
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2013 

Kuva 1. Aluekortin osiot ja värien selitykset 

Taulukko 1. Tiedotuksellisen ja valvonnallisen jatkotyötarpeen selitykset. 

Tiedotuksellinen 
jatkotyötarve  

(T) 

Valvonnallinen 
jatkotyötarve 

 (V) 

3 Ei kiireellinen, ei yhtenäistä 
tiedotustarvetta. 

Ei kiireellinen, valvontaa voidaan tehdä muun 
valvonnan ohessa. 

2 Tiedotusta olisi hyvä järjestää, mutta se ei 
ole kiireellistä. Usein yhtenäinen 
tiedotustarve. 

Uudistamistarpeessa olevia kiinteistöjä voidaan 
valvoa muun valvonnan ohessa. 

1 Kiireellinen, lisätiedotusta tarvitaan ennen 
siirtymäajan päättymistä 2016 

Kiireellinen, valvontatarve pian siirtymäajan 
päättymisen jälkeen 2016- 

0 Ei jatkotyötarvetta Ei jatkotyötarvetta 

1

2 3

4

5
6

7
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2013 
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2013 

Sisällysluettelo 
(lihavoidulla tekstillä päivitetyt kortit)

Numero Alue Kunta

27/2011 Täktom Hanko
30/2011 Lylyinen Lohja
57/2012 Pyhäjärven valuma-alue Karkkila

58/2013 Tvärminne Hanko
59/2013 Degerby Inkoo
60/2013 Haga Inkoo
61/2013 Inkoon asema Inkoo
62/2013 Kocksbyntie Inkoo
63/2013 Jouhtenanjärvi Karkkila
64/2013 Kolmpersjärvi Karkkila
65/2013 Pienet järvet Karkkila
66/2013 Vähävesi Karkkila
67/2013 Härjänvatsa Lohja
68/2013 Ikkala Lohja
69/2013 Linnaniemi Lohja
70/2013 Saukkolan Fakki Lohja
71/2013 Talpela Lohja
72/2013 Grabbskog storträsket Raasepori
73/2013 Kullaanjärvi Raasepori
74/2013 Kvarnträsk, Karjaa Raasepori
75/2013 Karskog Siuntio
76/2013 Niemenkyläntie Siuntio
77/2013 Haimoo Vihti
78/2013 Huhtapelto Vihti
79/2013 Sipilänmäki Vihti
80/2013 Vihtijoen ranta Vihti
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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LINKKI 2013 
Aluekortisto 

HANKO, TÄKTOM 27/2011

Alueen kiinteistömäärä: n. 293 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
heinä elokuu 2011, kesä-
syyskuu 2012, heinäkuu 2013 
Hangon kaupunki: Henna 
Timonen, Anna Halonen 
 LUVY: Anna Halonen 
249 kiinteistöä 
277 kohdetta 
toteuma 85 %  

X Pohjavesialue
X Ranta-alue
X Taajaan asuttu alue

Vedenottamon suoja-alue
X Vesihuollon kehittämisalue

Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ  

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 136/137 50/50
Asukasmäärä 565
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 219/69 76/24
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 14/55 20/80
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 71/117 38/62
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 81/196 29/71
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 25/203 11/89
Laittomat tapaukset 1 0,4

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=224)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=207)

YHTEENVETO

Täktomin kiinteistöt ovat jakautuneet melko tasan ympärivuotisen ja 
vapaa-ajan asutuksen välillä. Enemmistö kiinteistöistä saa 
talousvetensä vesijohdosta. Osalla on käytössä oma talousvesikaivo, 
joka Täktomissa on useimmiten rengaskaivo. Täktom on 
monimuotoinen ja laaja, osittain taajaan asuttu alue, johon kuuluu sekä 
ranta- että pohjavesialueita ja joka lisäksi on vesihuollon 
kehittämisaluetta.  

Miltei puolet alueen jätevesijärjestelmistä on akuutissa 
uusimistarpeessa ja lisäksi 20 % pienten parannusten tai seurannan 
puutteessa. Pieni parannus on usein puuttuvan täyttymishälyttimen 
lisääminen umpisäiliöön. Yleisin järjestelmä on saostussäiliö, josta on 
purku joko ojaan tai maaperään, mutta hyvin tavallinen on myös 
umpisäiliö kaikelle jätevedelle. Lisäksi umpisäiliöt wc-vesille ja joko 
imeytyskenttä tai saostussäiliöt harmaille vesille ovat tyypillisiä. Vapaa-
ajan asutuksilla myös pelkkä yksinkertainen käsittely harmaille vesille 
on tavallista.  

Alueella on siirtoviemäri, johon osalla kiinteistöistä on mahdollisuus 
liittyä, mutta liittymisen käytännön järjestelyistä vallitsee epätietoisuus. 
Asutus on paikoin niin tiivistä, että se ylittää moninkertaisesti sen 
määrän, jonka on laskettu riittävän, jotta viemäriin liittyminen olisi 
kiinteistön omistajalle kannattava ratkaisu.  Alueella on tarvetta 
järjestää tiedotusta niille kiinteistöille, joita viemäriin liittyminen 
koskee . Tiedotusta tulisi järjestää mahdollisimman pian, kun 
toiminta-alue on vahvistettu . 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=273)

V1 T1
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LINKKI 2013 
Områdesregister 

HANGÖ, TÄKTOM 27/2011 
 

Områdets fastighetsmängd: ca 293 st. 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli−augusti 2011, juni-september 

2012, juli 2013 
 Hangö stad: Henna Timonen, Anna 

Halonen 
LUVY: Anna Halonen 

 249 fastigheter 
 277 objekt 
 förverkligande 85 %  
 

X Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Område potentiellt för 
vattenandelslag 

 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK  

 
 

 
 

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 136/137 50/50 

Invånarantal 565  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 219/69 76/24 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 14/55 20/80 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 71/117 38/62 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 81/196 29/71 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 25/203 11/89 
Olagliga fall 1 0,4 
   
   
   

Bild 2. Typ av system (n=224) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=207) 

SAMMANDRAG 
 
Täktoms fastigheter delar sig ganska jämt mellan åretruntboende 
och fritidsboende. Merparten av fastigheterna får sitt vatten från 
vattenledning. En del har egen hushållsvattenbrunn, oftast en 
ringbrunn. Täktom är ett mångsidigt och brett område, som delvis är 
tättbebyggt. Det omfattar strand- och grundvattenområden och är 
även utvecklingsområde för vattentjänster.  
 
Cirka hälften av de karterade objekten har ett akut förnyelsebehov 
och 20 % kräver små förbättringar eller uppföljning. En vanlig 
förbättringsåtgärd är oftast att installera överfyllnadslarm till sluten 
tank. Mest förekommande system är slamavskiljare, med utlopp i 
dike eller i marken, men även sluten tank för allt avloppsvatten är 
allmänt. Ganska vanliga är också sluten tank för wc-vatten och 
infiltrationsanläggning för gråvatten. Vanligt vid fritidsbosättning är 
enkel markbehandling för gråvatten. 
 
På området finns en överföringsavloppslinje, till vilket en del av 
fastigheterna har möjlighet att ansluta sig, men det råder 
informationsbrist i frågan. Bosättningen är på sina ställen så tät att 
den mångfaldigt överstiger den mängd som är beräknad att vara 
tillräcklig för att vara en lönsam lösning för fastighetsägare. 
Områdets invånare borde informeras om hur man i praktiken 
ansluter sig till linjen. Informationen borde verkställas i god tid 
innan övergångsperiodens slut, t.ex. 2013-2014.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=273) 

V1 T1 

   före 1980           1980-2000         efter 2000 
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LOHJA, LYLYINEN 30/2011 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 56 kpl  
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2011, heinäkuu 2013 
 LUVY: Joonas Mämmelä, Virve 

Kohijoki 
 47 kiinteistöä 
  51 kohdetta 
 toteuma 83 %  
 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

39 % 14 % 47 %

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 4/47 5/95 

Asukasmäärä 113  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/38 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 25/13 66/34 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 9/6 60/40 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 18/33 35/65 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 5/46 10/90 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   
YHTEENVETO 

Lylyinen on taajaan asuttu niemi Lohjanjärven rannalla. 
Valtaosa alueen kiinteistöistä ovat vapaa-ajan käytössä. Yleisin 
vedenhankintatapa alueilla on oma kaivo. Kiinteistöt, joilla ei 
ole omaa kaivoa käyttävät järvivettä ja tuovat usein 
talousveden mukanaan. 

Yli puolella kiinteistöistä syntyy vain vähäisiä jätevesiä ja n 20 
% kohteista on jo nykyisellään kunnossa. Vain yksittäiset 
vähäisen jätevesimäärän kohteista olivat suunnitelleet 
varustelun lisäämistä lähivuosina.  Alueelta löytyy laaja skaala 
järjestelmiä, joista yleisin on maahanimeytys kaikille 
jätevesille. Järjestelmät ovat alueella keskimääräistä hieman 
uudempia; puolet on rakennettu 2000-luvulla. 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=51) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=18) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=18) 

V3 T3 
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LOJO, LYLYINEN 30/2011 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 56 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli 2011, juli2013 
 LUVY: Joonas Mämmelä, Virve 

Kohijoki 
 47 fastigheter 
 51 objekt 
 förverkligande 83 %  
 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

  

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

39 % 14 % 47 %

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 4/47 5/95 

Invånarantal 113  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/38 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 25/13 66/34 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 9/6 60/40 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 18/33 35/65 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 5/46 10/90 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

Lylyinen är en tätt bebyggd udde vid stranden av Lojo sjö. 
Merparten av fastigheterna är fritidsbosättning. Den 
vanligaste vattenförsörjningen är med egen brunn. 
Fastigheter som inte har egen brunn använder sig av 
sjövatten och tar ofta med sig hushållsvatten.  

Vid mer än hälften av fastigheterna uppstår endast små 
mängder vatten och ca 20 % av objekten är i dagsläget i 
skick. Endast enskilda objekt med små vattenmängder 
planerar att utöka utrustningen inom de närmsta åren. I 
området finns en bred skala av system, varav den vanligaste 
är infiltrationsanläggning för allt avloppsvatten. Systemen i 
området är aningen nyare än genomsnittet; hälften är 
byggda på 2000-talet. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=51) 

Bild 2. Typ av system (n=18) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=18) 

V3 T3 

   före 1980           1980-2000      efter 2000 
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LINKKI 2013 
Aluekortisto 

KARKKILA, PYHÄJÄRVEN 
VALUMA-ALUE 

57/2012

Alueen kiinteistömäärä: n. 60 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
kesäkuu heinäkuu 2012 
Sanni Perttunen/ LUVY 
40 kiinteistöä 
40 kohdetta 
toteuma 67 %  

V2 T3 

X Pohjavesialue
Ranta-alue
Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue

X Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 25/15 63/37
Asukasmäärä 102
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/32 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 14/18 44/56
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 17/9 65/35
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 11/29 27/73
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 2/38 5/95
Laittomat tapaukset 1

12; 30 %

13; 32 %

5; 13 %

10; 25 %

YHTEENVETO

Alueen asutus jakautuu melko tasaisesti vakituisesti asuttujen 
ja vapaa-ajan kiinteistöjen välille. Tarkoituksena kartoituksessa 
oli välttää pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä, sillä 
Karkkilan ympäristönsuojelumääräykset eivät olleet vielä 
valmistuneet, määräyksillä olisi vaikutuksia vaatimustasoon. 
Mukana on kuitenkin myös muutamia kiinteistöjä, jotka 
sijaitsevat pohjavesialueella. 

Vajaa kaksi kolmasosaa kiinteistöistä on akuutissa 
uusimistarpeessa tai pienen parantamisen tai seurannan 
tarpeessa. Yleisin järjestelmä ympärivuotisessa käytössä 
olevilla kiinteistöillä on WC-vesien johtaminen umpisäiliöön ja 
harmaiden vesien käsittely imeytyskentässä tai 
maasuodattamossa. Ikäpoikkeuksen edellytykset täyttyvät vain 
yhdellä kiinteistöllä.  

Alueella oli yksi kohde, joka voidaan tulkita 
nykyisellään laittomaksi. Ympärivuotisesti asutulla kohteella oli 
käytössään pelkästään yksi sako-/imeytyskaivo kaikille 
jätevesille (myös käymäläjätevedet). 

5; 17 %

12; 40 %4; 13 %

1; 3 %

3; 10 %

5; 17 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=40)

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=30)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=29)

14%

59%
28%

ennen 1980 1980 2000 2000 jälkeen
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LINKKI 2013 
Områdesregister 

HÖGFORS, PYHÄJÄRVIS
TILLRINNINGSOMRÅDE 

57/2012

Områdets fastighetsmängd: ca 60 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
juni juli 2012 
Sanni Perttunen/ LUVY 
40 fastigheter 
40 objekt 
förverkligande 67 %  

V2 T3 

X Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 

X Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
st. %

Typ	av	bostad (fast/ fritid) 25/15 63/37
Invånarantal 102
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/32 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 14/18 44/56
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 17/9 65/35
Avloppsvattenutredning/	-plan (ja/ nej) 11/29 27/73
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 2/38 5/95
Olagliga	fall 1

12; 30 %

13; 32 %

5; 13 %

10; 25 %

SAMMANDRAG

Områdets bosättning fördelar sig någorlunda jämnt mellan fast 
bosättning och fritidsbosättning. Karteringens målsättning var 
att undvika fastigheter som befinner sig på 
grundvattenområde, eftersom Högfors inte har färdigställt sina 
miljöskyddsföreskrifter, vilka kommer att ha inverkan på 
kravnivån. Med i karteringen finns dock några fastigheter som 
befinner sig på grundvattenområde. 

Knappt två tredjedelar av fastigheterna har ett akut 
förnyelsebehov, eller som kräver uppföljning eller små 
förbättringar. Det vanligaste systemet för fast bosättning är 
sluten tank för wc-vatten och behandling av gråvatten i 
infiltreringsanläggning eller markbädd. Vid ett objekt gäller 
åldersundantag.  

Vid området fanns ett objekt som kan tolkas vara olagligt som 
sådant i dagsläget. Objektet var en fast bosättning med endast 
en slamavskiljare/infiltreringsbrunn för allt avloppsvatten 
(inklusive toalettvatten). 

5; 17 %

12; 40 %4; 13 %

1; 3 %

3; 10 %

5; 17 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=40)

Bild 2. Typ av system (n=30)

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=29)
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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Aluekortisto 

 

HANKO, TVÄRMINNE 58/2013 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 28 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2013 
 Anna Halonen/ LUVY 
 20 kiinteistöä 
 26 kohdetta 
 toteuma 71 %  

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 1/24 4/96 

Asukasmäärä 53  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 17/6 74/26 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 3/3 50/50 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 2/6 25/75 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 5/21 19/81 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 0/16 0/100 
Laittomat tapaukset 1 4 
   
   
   
YHTEENVETO 

Kartoitus- ja neuvontakierroksella pyrittiin tavoittamaan Tvärminnen kylän 
viemäriin vielä liittymättömät kiinteistöt. Alueella on pääasiassa vapaa-ajan 
asutusta. Valta-osa saa talousvetensä kunnan vesijohdosta, mutta osalla on 
käytössä oma talousvesikaivo. Lisäksi monelle mökille tuodaan kaikki 
käyttövesi muualta. Tvärminnen asutus on pääasiassa ranta-alueella. Suuri 
osa Tvärminnen kiinteistöistä on jo liitetty viemäriin. 

Miltei 40 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteista. 
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 31 %. Nämä ovat 
pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle tai yksinkertaisia 
maaperäkäsittelyitä harmaille vesille.  Pienen parannuksen puutteessa on 
erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Kaksi nykyisellään kunnossa 
olevaa järjestelmää ovat harmaavesisuodatin ja maasuodattamo pesuvesille. 
Yleisimmät järjestelmät alueella ovat imeytyskaivo tai kivipesä harmaille 
vesille sekä umpisäiliö tai saostussäiliöt kaikelle vedelle. Alueella oli yksi 
kohde, jonka jäteveden johtaminen voidaan tulkita nykyisellään laittomaksi. 
Kyseessä oli ympärivuotisessa käytössä asunto josta wc-vedet johdettiin 1-
osaisen saostussäiliön kautta maahan.  

Tvärminnen alueelle on rakennettu siirtoviemäri, johon osalla kiinteistöistä 
on mahdollisuus liittyä. Osaa kohteista koskisi myös suunnitteilla oleva ranta-
asemakaava, joka rajaisi jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja. Alueella on 
tarvetta järjestää tiedotusta niille kiinteistöille, joita viemäriin liittyminen 
tai kaavamääräykset koskevat. Tiedotusta tulisi järjestää mahdollisimman 
pian, kun toiminta-alue ja kaava on vahvistettu. 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=26) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=16) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=15) 

V2 T1 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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LINKKI 2013 
Områdesregister 

HANGÖ, TVÄRMINNE 58/2013 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 28 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli 2013 
 Anna Halonen/ LUVY 
 20 fastigheter 
 26 objekt 
 förverkligande 71 %  

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Område potentiellt för 
vattenandelslag 

 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

  
 STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 1/24 4/96 

Invånarantal 53  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 17/6 74/26 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 3/3 50/50 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 2/6 25/75 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 5/21 19/81 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 0/16 0/100 
Olagliga fall 1 4 
   
   
   
SAMMANDRAG 

Karterings- och rådgivningsrundan strävade till att nå de fastigheter som 
inte ännu anslutit sig till Tvärminne bys avlopp. Området består till största 
del av fritidsbosättning. Merparten får sitt hushållsvatten från kommunens 
vattennät, men en del använder egen hushållsvattenbrunn. Till många av 
stugorna tas också bruksvatten med. Tvärminnes bosättning är till största 
del strandområde. En stor del av fastigheterna är kopplade till avloppsnätet. 

Närapå 40 % av de karterade objekten är objekt med liten mängd 
avloppsvatten. System med akut förnyelsebehov är 31 %. Dessa är i 
huvudsak slamavskiljare för allt avloppsvatten eller enkel markbehandling 
för gråvatten. I synnerhet slutna tankar kräver små förbättringar I form av 
överfyllnadslarm. Två system som i dagsläget fyller kraven är gråvattenfilter 
och infiltreringsanläggning för tvättvatten. Vanligaste systemen är 
infiltreringsbrunn eller ett stenöga för gråvatten samt sluten tank eller 
slamavskiljare för allt avloppsvatten. I området fanns ett objekt som kan 
tolkas vara olagligt som sådant i dagsläget. Det var fastbosättning där wc-
vattnet leddes ner i marken via en 1-delad slamavskiljare.  

På området finns en överföringsavloppslinje, till vilket en del av 
fastigheterna har möjlighet att ansluta sig. En del av objekten omfattas även 
av den planerade stranddetaljplanen som begränsar 
behandlingsmöjligheter för avloppsvatten. I området finns behov av 
information till de fastigheter som kan ansluta sig till linjen och som 
berörs av stranddetaljplanen. Informationen bör ordnas fortast möjligast, 
när verksamhetsområdet och planen är fastställd. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=26) 

Bild 2. Typ av system (n=16) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=15) 

V2 T1 

   före 1980           1980-2000      efter 2000 



60 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 250/2014

Liite 4. (13/56)
Aluekortisto 2013

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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INKOO, DEGERBY 
 

59/2013 
 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 50 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elo-lokakuu 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 38 kiinteistöä 
 40 kohdetta 
 toteuma 76 %  
 
 

V2 T1 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 kpl % 
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 40/0 100/00 
Asukasmäärä 139  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 25/14 64/36 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 10/4 71/29 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 24/16 60/40 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 9/31 22/78 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 10/30 25/75 
Laittomat tapaukset   
   
   
   Degerbyn asutus on ympärivuotista ja osittain hyvin tiheään 
rakennettua. Vesi saadaan kiinteistöillä joko Degerbyn 
vesiosuuskunnan verkosta tai omista talousvesikaivoista. Degerby 
on vesihuollon kehittämisaluetta. 

Degerbyssä yli 40 % kartoitetuista järjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa. Lisäksi vajaa kolmasosa järjestelmistä vaatii 
pieniä parannuksia tai seurantaa. Näistä suurin osa on rakennettu 
ennen vuonna 2000 ja tullee uudistettavaksi lähivuosina. 
Järjestelmätyyppien välillä on paljon hajontaa, mutta yleisimmät 
järjestelmät ovat pelkät saostussäiliöt kaikelle jätevedelle; 
umpisäiliö wc-vedelle ja maasuodattamo/imeytyskenttä tai 
saostussäiliö harmaalle vedelle sekä laitepuhdistamot. Kahta 
kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.  

Alueen vesihuollon kehittämisestä on paljon epätietoisuutta. 
Viemäriverkoston mahdollinen laajentaminen alueelle herätti 
runsaasti kysymyksiä neuvontakäynneillä ja keskusteluista kuvastui, 
että asukkaat eivät uskalla tehdä tarvittavia toimenpiteitä 
jätevesijärjestelmänsä suhteen. Tilannetta helpottaisi luultavimmin 
selkeät ja nopeat päätökset vesihuollon kehittämisestä sekä 
asukkaiden tiedottaminen asiasta. 

 

 

 
 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=40) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n 38) 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=40) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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INGÅ, DEGERBY 
 

59/2013 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 50 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti-oktober 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 38 fastigheter 
 40 objekt 
 förverkligande 76 %  
 
 

V2 T1 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Område potentiellt för 
vattenandelslag 

 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
 

 

 
 

    

 

 st. % 
Typ av bostad (fast/ fritid) 40/0 100/00 
Invånarantal 139  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 25/14 64/36 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 10/4 71/29 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 24/16 60/40 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 9/31 22/78 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 10/30 25/75 
Olagliga fall   
   
   
   
SAMMANFATTNING 
 
Degerbys bosättning är åretruntboende och delvis mycket tätt 
bebyggt. Vatten till fastigheterna fås från Degerbys 
vattenandelslag eller från egna hushållsvattenbrunnar. Degerby 
hör till vattenverkets utvecklingsområde. 
 
I Degerby är över 40 % av de karterade systemen i akut behov av 
förnyelse. Närapå en tredjedel av systemen kräver små 
förbättringar eller uppföljning. Av dessa är största delen byggda 
före år 2000 och bör förnyas inom de närmsta åren.  Det finns 
en stor fördelning mellan olika systemtyper, men de vanligaste 
är endast slamavskiljare för allt avloppsvatten, sluten tank för 
wc-vatten och infiltreringsanläggning eller slamavskiljare för 
gråvatten samt reningsverk. Två av de karterade fastigheterna 
berörs av åldersundantag. 

I utvecklingen av områdets vattenförsörjning finns en hel del 
oklarheter. Eventuell utvidgning av avloppsnätet i området 
väckte många frågor under rådgivningsbesöken och det 
framkom ur diskussionerna att invånarna är tveksamma till att 
göra nödvändiga åtgärder till sina avloppsvattensystem. 
Situationen skulle underlättas genom klara och snabba beslut 
samt information till invånarna. 

 

12; 30 %

5; 12 %

2; 5 %6; 15 %

3; 7 %

2; 5 %

9; 23 %

1; 3 %

Bild 2. Typ av system (n=40) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=38) 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=40) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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INKOO, HAGA 
 

60/2013 
 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 52 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 touko-kesäkuu, elokuu 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 40 kiinteistöä 
 49 kohdetta 
 toteuma 77 %  
 
 

V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 28/21 57/43 

Asukasmäärä 99  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/48 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 40/8 83/17 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 22/26 46/54 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 18/31 37/63 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 8/41 16/84 
Laittomat tapaukset   
   
   
   Haga on melko tiiviisti asuttua ranta aluetta. Alueella on 
sekä ympärivuotista että vapa-ajan asutusta. Vesi 
saadaan kiinteistöillä omista talousvesikaivoista, niistä 
porakaivo on yleisin kaivotyyppi.  

68 % kartoitetuista jätevesijärjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa tai pienten parannusten tai 
seurannan tarpeessa. Tavallisin jätevesijärjestelmä on 
saostussäiliö kaikille jätevesille. Yleisiä ovat myös 
umpisäiliö wc-vesille sekä maahanimeytys/ 
maasuodattamo harmaille vesille. Keskimääräistä 
useampi, yli puolet järjestelmistä on rakennettu 2000-
luvulla. Neljää kartoitetuista kiinteistöistä koskee 
ikävapautus.  
 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n= 49) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=44) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=37) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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INGÅ, HAGA 
 

60/2013 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 52 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 maj-juni, augusti 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 40 fastigheter 
 49 objekt 
 förverkligande 77 %  
 
 

V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 28/21 57/43 

Invånarantal 99  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/48 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 40/8 83/17 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 22/26 46/54 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 18/31 37/63 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 8/41 16/84 
Olagliga fall   
   
   
   SAMMANDRAG 

Haga är ett tämligen tätt bebyggt strandområde. I 
området finns både åretruntboende och fritidsboende. 
Vatten fås från fastigheternas egna hushållsvatten-
brunnar, varav borrbrunn är den vanligaste brunnstypen. 

68 % av de karterade avloppsvattensystemen har ett akut 
förnyelsebehov, eller behöver små förbättringar eller 
uppföljning. Den vanligaste typen av system är 
slamavskiljare för allt avloppsvatten. Vanligt 
förekommande är också sluten tank för wc-vatten samt 
infiltrationsanläggning/markbädd för gråvatten. Över 
hälften av systemen är byggda på 2000-talet, vilket är 
mer än medeltalet. Fyra av de karterade fastigheterna 
omfattas av åldersundantag. 
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 49) 

Bild 2. Typ av system (n=44) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=37) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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INKOO, INKOON ASEMA 
 

61/2013 
 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 38 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 huhti-toukokuu 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 24 kiinteistöä 
 27 kohdetta 
 toteuma 63 %  
 
 

V1 T1 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 kpl % 
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 25/2 93/7 
Asukasmäärä 60  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/27 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 21/6 78/22 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 3/24 89/11 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 3/24 89/11 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 5/22 19/81 
Laittomat tapaukset   
   
   
   

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=26) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=25) 

Alue on suhteellisen tiheään rakennettua haja-asutusta, joka 
koostuu pääosin ympärivuotisesta asutuksesta. Alueen läpi 
virtaa Inkoonjoki. Vesi saadaan kiinteistöillä omista 
talousvesikaivoista. Inkoon asema kuuluu vesihuollon 
kehittämisalueisiin. 

Inkoon asemalla vajaa 75 % kartoitetuista 
jätevesijärjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa tai 
pienten parannusten tai seurannan tarpeessa. Yleisimmät 
järjestelmät ovat saostussäiliöt sekä umpisäiliö kaikelle 
jätevedelle. Järjestelmät ovat hieman keskimääräisiä 
vanhempia, vajaa puolet on rakennettu ennen vuotta 1980.  
Näin ollen järjestelmien kunto on useasti heikko ja myös 
purkupaikan sijainti on useasti epäselvä. Ainoastaan yhtä 
kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus. 
 
Alueella ei ole tapahtunut aktivoitumista keskitetyn 
viemäröinnin osalta ja myös jätevesijärjestelmien 
uudistaminen etenee hitaasti. Jos viemäröintihanketta 
suunnitellaan toteutettavaksi, on asian aktiivinen 
eteenpäin vieminen ja siitä tiedottaminen välttämätöntä. 
 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=27) 
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Områdesregister 

INGÅ, INGÅ STATION 
 

61/2013 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 38 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 april-maj 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 24 fastigheter 
 27 objekt 
 förverkligande 63 %  
 
 

V1 T1 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Område potentiellt för 
vattenandelslag 

 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 st. % 
Typ av bostad (fast/ fritid) 25/2 93/7 
Invånarantal 60  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/27 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 21/6 78/22 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 3/24 89/11 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 3/24 89/11 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 5/22 19/81 
Olagliga fall   
   
   
   

12; 46 %

2; 8 %

5; 19 %

1; 4 %

1; 4 %

3; 11 %

1; 4 % 1; 4 %

Bild 2. Typ av system (n=26) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=25) 

SAMMANDRAG 

Området är relativt tätt bebyggd glesbygd som består till största 
del av åretruntboende. Genom området löper Ingå å. Vatten fås 
från fastigheternas egna hushållsvattenbrunnar. Ingå station hör 
till vattenverkets utvecklingsområde.  

Vid Ingå station har närapå 75 % av de karterade 
avloppsvattensystemen ett akut förnyelsebehov, eller behöver 
små förbättringar eller uppföljning. De mest förekommande 
systemen är slamavskiljare samt sluten tank för allt 
avloppsvatten. Systemen är aningen äldre än medeltalet, nästan 
hälften är byggda innan år 1980. Det innebär att systemen oftast 
är i dåligt skick och att det kan vara svårt att lokalisera utloppet. 
Endast en fastighet av de karterade omfattas av åldersundantag. 
 
I området har inte skett aktivering angående centrerat avlopp 
och även förnyandet av avloppssystem går långsamt framåt. Om 
tanken är att utbygga avloppsnätet så är det nödvändigt med 
information om saken och att projektet aktivt förs framåt. 
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=27) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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INKOO, KOCKSBYNTIEN 
VARSI 
 

62/2013 
 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 45 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elo-lokakuu 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 31 kiinteistöä 
 34 kohdetta 
 toteuma 69 %  
 
 

V2 T3 

(X) Pohjavesialue 
(X) Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
X Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat 

määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 27/7 79/21 

Asukasmäärä 70  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 5/29 15/85 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 22/2 92/8 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 14/15 48/52 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 13/16 45/55 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 4/25 14/86 
Laittomat tapaukset 1  
   
   
   
Kocksbyntien alue on tiiviisti asuttua. Asutus on enimmäkseen 
ympärivuotista, mutta myös muutama vapaa-ajan kiinteistö löytyy. 
Valtaosa kiinteistöistä saa talousvetensä omista talousvesikaivoista, 
muutama Degerbyn vesiosuuskunnalta. Alue on osittain 
pohjavesialuetta ja sen läpi virtaa Torbackanjoki.  Alueella sijaitsee 
myös Degerbyn vesiosuuskunnan vedenottamo.  

Alueella yli 40 % kartoitetuista järjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa. Lisäksi kolmasosa järjestelmistä vaatii pieniä 
parannuksia tai seurantaa. Näistä osa on rakennettu ennen vuotta 
2000 ja tullee uudistettavaksi lähivuosina. Alueella tavallisimmat 
järjestelmät ovat pelkät saostussäiliöt kaikelle jätevedelle; 
umpisäiliö wc-vedelle ja maasuodattamo/imeytyskenttä tai 
saostussäiliö harmaalle vedelle sekä umpisäiliö kaikelle jätevedelle. 
Yhtä kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.  

Alueella oli yksi kohde, jonka voidaan tulkita nykyisellään 
laittomaksi. Kyseessä oli saunarakennus josta suihkuvedet johdettiin 
saostussäiliöiden kautta suoraan vesistöön.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n= 34) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=29) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=28) 
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INGÅ, KOCKSBYVÄGEN 
 

62/2013 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 45 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti-september 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 31 fastigheter 
 34 objekt 
 förverkligande 69 %  
 
 

V2 T3 

(X) Grundvattenområde 
(X) Strandområde 
X Tätbebyggt område 
X Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 27/7 79/21 

Invånarantal 70  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 5/29 15/85 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 22/2 92/8 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 14/15 48/52 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 13/16 45/55 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 4/25 14/86 
Olagliga fall 1  
   
   
   SAMMANDRAG 

Kocksbyvägens område är tätt bebott. Bosättningen är till största del 
åretruntboende, men också enstaka fritidsboende finns. Merparten 
av fastigheterna får sitt vatten från egna hushållsvattenbrunnar, en 
del från Degerby vattenandelslag. Området är delvis grundvatten-
område och Torbacka å flyter genom det. I området finns också 
Degerby vattenandelslags vattentag.  

Över 40 % av de karterade systemen på området har ett akut 
förnyelsebehov. Vidare kräver en tredjedel små förbättringar eller 
uppföljning. Av dessa är en del byggda före år 2000 och kommer att 
behöva förnyas inom de närmsta åren. I området är de vanligaste 
systemen slamavskiljare för allt avloppsvatten, sluten tank för wc-
vatten och markbädd/infiltreringsanläggning eller slamavskiljare för 
gråvatten och sluten tank för allt avloppsvatten. En fastighet berörs 
av åldersundantag.   

I området fanns ett objekt som kan tolkas vara olagligt som sådan i 
dagsläget. Det var frågan om en bastubyggnad där duschvatten 
leddes via slamavskiljare direkt i vattendrag.  

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 34) 

Bild 2. Typ av system (n=29) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=28) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 
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LINKKI 2013 
Aluekortisto 

KARKKILA, JOUHTENANJÄRVI 63/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 10 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Heinäkuu 2012 ja 2013 
LUVY: Sanni Perttunen, Henna 
Timonen
9 kiinteistöä 
9 kohdetta 
toteuma 90 %  

V0 T0

Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

YHTEENVETO

Jouhtenanjärveä ympäröi joitakin vapaa-ajanasutuksia, joista osa kartoitettu vuonna 2012 ja loppuosa vuonna 
2013. Valtaosa kohteista saa talousvetensä omasta talousvesikaivosta kantamalla.  Kartoitetut kohteet ovat pääosin 
vähäisien jätevesien kohteita, jonka jätevedet johdetaan yksinkertaiseen maaperäkäsittelyyn. Yhdellä kiinteistöllä 
oli uudistettu jätevesijärjestelmä kaikille jätevesille.  
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LINKKI 2013 
Områdesregister

HÖGFORS, JOUHTENANJÄRVI 63/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 10 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
juli 2012 ja 2013 
LUVY: Sanni Perttunen, Henna 
Timonen
9 fastigheter 
9 objekt 
förverkligande 90 %  

V0 T0

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

SAMMANDRAG

Kring Jouhtenanjärvi finns en del fritidsbosättning, varav en del karterades år 2012 och resterande år 2013. 
Merparten av objekten får sitt hushållsvatten genom att bära från egen hushållsvattenbrunn. De karterade 
objekten har i huvudsak små mängder vatten, från vilket avloppsvattnet leds till enkel markbehandling.  En 
fastighet hade förnyat avloppsvattensystem för allt avloppsvatten.  
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LINKKI 2013 
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KARKKILA, KOLMPERSJÄRVI 64/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 10 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Heinäkuu-Elokuu 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
7 kiinteistöä 
7 kohdetta 
toteuma 70 %  

V3 T3 

Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

YHTEENVETO

Kohdealue rajattiin koskemaan Kolmpersjärven Karkkilan puoleista osaa. Huomattavasti enemmän vapaa-
ajanasutusta sijaitsee Lohjan (Nummi-Pusulan) puolella, josta osa on kartoitettu aiempien hankkeiden aikana 
(aluekortti 21/2012). Kartoitetuilla kiinteistöillä talousvesi saadaan joko omista talousvesikaivoista tai tuodaan 
mukana. Suurimmalla osalla kartoitetuista kiinteistöistä syntyy vain vähäisiä jätevesiä, jotka johdetaan maaperään. 
Alueella oli yksi kohde, jonka jäteveden johtaminen voidaan tulkita nykyisellään laittomaksi. Kyseessä oli 
saunarakennus josta vähäiset jätevedet johtui kallion pintaa myöten vesistöön. 
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LINKKI 2013 
Områdesregister

HÖGFORS, KOLMPERSJÄRVI 64/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 10 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:
juli-augusti 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
7 fastigheter 
7 objekt 
förverkligande 70 %  

V3 T3 

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

SAMMANDRAG

Målområdet begränsades till Högfors sida av Kolmpersjärvi. Betydligt fler fritidshus finns på Lojos (Nummi-Pusula) 
del, varav en del har karterats inom tidigare projekt (områdeskort 21/2012). Vid de karterade fastigheterna fås 
hushållsvatten antingen från egen hushållsvattenbrunn eller tas med. Största delen av de karterade fastigheterna 
har små mängder avloppsvatten som leds i marken. I området fanns ett objekt vars behandling av avloppsvatten kan 
tolkas som olagligt som sådant i dagsläget. Det var frågan om en bastubyggnad vars små vattenmängder rinner längs 
berget ner i vattendrag. 
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LINKKI 2013 
Aluekortisto 

KARKKILA, PIENET JÄRVET 65/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 33 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Heinäkuu 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
19 kiinteistöä 
32 kohdetta 
toteuma 58 %  

V3 T3

Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 1/31 3/97
Asukasmäärä 64
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/14 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 5/9 36/64
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 1/3 25/75
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 10/22 31/69
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 1/31 3/97
Laittomat tapaukset

2; 6 %

11; 35 %

1; 3 %

18; 56 %

YHTEENVETO

Alueeseen kuuluu neljää järveä Sammallammi, Kaitlammi, 
Arapisto ja Kavilanjärvi, joita ympäröi vapaa-ajanasutus. 
Kyseessä on pääosin kesäasutus, joista moni tuo juoma- ja 
ruokavetensä kotoa ja hyödyntää oman kaivon tai järven 
vettä pesuvetenä.  

Reilu kolmasosa järjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa tai pienten parannuksien tai 
seurannan tarpeessa ja reilu puolet kuuluu vähäisten 
jätevesien piiriin. Tavallisimmat järjestelmät ovat 
yksinkertainen maaperäkäsittely, jossa harmaat vedet 
johdetaan imeytyskaivoon. Useimmissa 
uudistamistarpeissa olevissa tapauksissa on kyse suihkun ja 
/tai lämminvesivaraajan käytöstä kiinteistöllä: jätevesien 
johtamiseen pelkkä imeytyskaivo tai purku maahan ei 
välttämättä ole riittävä ja toimiva.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=32)
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LINKKI 2013 
Områdesregister

HÖGFORS, SMÅ SJÖAR 65/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 33 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:
juli 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
19 fastigheter 
32 objekt 
förverkligande 58 %  

V3 T3

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
st. %

Typ	av	bostad (fast/ fritid) 1/31 3/97
Invånarantal 64
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/14 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 5/9 36/64
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 1/3 25/75
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 10/22 31/69
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 1/31 3/97
Olagliga	fall

2; 6 %

11; 35 %

1; 3 %

18; 56 %

SAMMANDRAG

Till området hör fyra sjöar, Sammallammi, Kaitlammi, 
Arapisto och Kavilanjärvi, som det finns fritidsbosättning 
kring. I huvudsak är det sommarboende, som tar med sig 
hushållsvatten hemifrån och utnyttjar egen brunn eller 
sjövatten.

En dryg tredjedel av systemen har ett akut förnyelsebehov 
eller är i behov av små förbättringar eller uppföljning. Dryga 
hälften har små mängder vatten. De vanligaste systemen är 
enkel markbehandling, där gråvatten leds in i 
infiltrationsbrunn. I de flesta fall som behöver förnyas är 
det frågan om duschvatten och/eller varmvattenberedare 
som är i användning, vilket betyder att endast 
infiltrationsbrunn eller utlopp i marken inte nödvändigtvis 
är tillräckligt och fungerande. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=32)
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LINKKI 2013 
Aluekortisto 

KARKKILA, VÄHÄVESI 66/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 30 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Heinä-elokuu 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
22 kiinteistöä 
28 kohdetta 
toteuma 76 %  

Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 1/27 4/96
Asukasmäärä 69
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/14 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 2/12 14/86
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 4/1 80/20
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 14/14 50/50
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 5/23 18/82
Laittomat tapaukset

YHTEENVETO

Vähäveden rannoilla sijaitsee suhteellisen paljon vapaa-
ajanasutusta sekä Vähäveden melontakeskus. Vapaa-
ajanasutus ottaa pääsääntöisesti käyttövetensä omasta 
tai yhteisestä talousvesikaivosta, mutta moni käyttää 
myös järvivettä pesuvetenä rantasaunoissaan. 
Kartoitetuista kohteista vain yksi kiinteistö on vakituisesti 
asuttu.

Alueella vajaa puolet järjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa tai pienten parannuksien tai 
seurannan tarpeessa. Vähäistä suurempien 
jätevesimäärien osalta yleisin järjestelmä on 
yksinkertainen maaperäkäsittely. Uudistamistarve koskee 
yleensä harmaiden jätevesien käsittelyä. Lisäksi 
umpisäiliöistä puuttuu täyttymishälyttimiä.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=28)

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=16) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=16)

V3 T3
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LINKKI 2013 
Områdesregister

HÖGFORS, VÄHÄVESI 66/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 30 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:
juli-augusti 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
22 fastigheter 
28 objekt 
förverkligande 76 %  

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
st. %

Typ	av	bostad (fast/ fritid) 1/27 4/96
Invånarantal 69
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/14 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 2/12 14/86
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 4/1 80/20
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 14/14 50/50
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 5/23 18/82
Olagliga	fall

SAMMANDRAG

Vid Vähävesis stränder finns relativt mycket 
fritidsbosättning samt Vähävesis paddlingscentra. 
Fritidsbosättningen tar sitt hushållsvatten i huvudsak från 
en egen eller gemensam hushållsvattenbrunn, men 
många använder även sjövatten som tvättvatten i sina 
strandbastun. Av de karterade fastigheterna är endast en 
fastighet fast bosatt. 

I området har närapå hälften av systemen ett akut 
förnyelsebehov, eller behöver små förbättringar eller 
uppföljning. Det vanligaste systemet för små mängder 
vatten är enkel markbehandling. Förnyelsebehovet rör i 
allmänhet behandling av gråvatten. Vidare saknar slutna 
tankar överfyllnadslarm. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=28)

Bild 2. Typ av system (n=16) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=16)

V3 T3

   före 1980           1980-2000        efter 2000
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=60)

Kuva 1. Järjestelmienuudistamistarve (n=94)  

31;33 %

17;18 %
10;11 %

36;38 %

YHTEENVETO

Alueen kiinteistöistä osa sijaitsee Lohjan järven rannalla ja 
osa pohjavesialueella. 41 kiinteistöä sijaitsee ns. tavallisella 
haja-asutusalueella. Reilu puolet alueen kiinteistöistä on 
vapaa-ajan käytössä. Alueella ei ole vesijohtoa, joten 
kiinteistöillä vedenhankintaan käytetään omaa kaivoa, 
lähdekaivoa tai vedet kannetaan järvestä.  

Suurimmalla osalla alueen kiinteistöistä syntyy vain vähäisiä 
jätevesimääriä. Muilla kuin vähäisten jätevesimäärien 
kiinteistöillä noin puolet jätevesijärjestelmistä on 
uudistamistarpeessa. Alueen järjestelmät ovat monenlaisia 
mutta yleisin järjestelmä on saostussäiliö, joista on purku 
maaperään tai ojaan. Ikävapautus koskee jopa 27 kiinteistöä. 

Härjänvatsa on vesihuollon kehittämisalue ja alueen läpi 
kulkee siirtoviemäri, johon osalla kiinteistöistä on 
mahdollisuus liittyä, mutta liittymisen käytännön 
järjestelyistä vallitsee epätietoisuutta. Alueella on tarvetta 
järjestää tiedotusta niille kiinteistöille, joita viemäriin 
liittyminen koskee . Tiedottaminen tulee toteuttaa hyvissä 
ajoin ennen siirtymäajan päättymistä .
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TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTA KÄYNNEILTÄ  

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

LOHJA, HÄRJÄNVATSA 67/2013

Alueen kiinteistömäärä: 105 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Kesäkuu 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
92 kiinteistöä 
94 kohdetta 
toteuma 88 %  

V2 T1

X Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue

X Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue

X Asetuksesta poikkeavat määräykset

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 33/61 35/65
Asukasmäärä 196
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/80 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 40/40 50/50
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 9/31 22/78
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 44/50 47/53
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 19/75 20/80
Laittomat tapaukset

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=59) 
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Bild 2. Typ av system (n=60) 

31;33 %

17;18 %
10;11 %

36;38 %

SAMMANDRAG 

Områdets fastigheter befinner sig till viss del på stranden till 
Lojo sjö och en del på grundvattenområde. 41 fastigheter 
befinner sig på s.k. vanligt glesbygdsområde. Mer än hälften 
av fastigheterna är i fritidsbruk. Området har ingen 
vattenledning så fastigheternas vattenförsörjning kommer 
från egen brunn, källa eller bärvatten från sjön.  

Merparten av områdets fastigheter har endast små mängder 
avloppsvatten. Utöver små mängder avloppsvatten så har 
ungefär hälften av systemen ett förnyelsebehov.  Områdets 
systemtyper är varierande men vanligast förekommande är 
slamavskiljare med utlopp i marken eller dike. 
Åldersundantag gäller på hela 27 fastigheter. 

Härjänvatsa hör till vattenverkets utvecklingsområde och 
genom området löper en överföringsavloppslinje till vilket en 
del av fastigheterna har möjlighet att ansluta sig, men det 
råder oklarheter om hur detta går till i praktiken. På området 
finns	ett	behov	av	information	till	de	fastigheter	som	berörs	
av	möjligheten	att	ansluta	sig	till	linjen.	Informationen	bör	
genomföras	i	god	tid	innan	övergångstidens	slut.
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Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=94)  

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

LINKKI 2013 
Områdesregister 

LOJO, HÄRJÄNVATSA 67/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 105 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
juni 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
92 fastigheter 
94 objekt 
förverkligande 88 %  

V2 T1

X Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag

X Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

st. %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 33/61 35/65
Invånarantal 196
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/80 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 40/40 50/50
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 9/31 22/78
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 44/50 47/53
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 19/75 20/80
Olagliga	fall

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=59)

   före 1980           1980-2000        efter 2000
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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 Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=30) 

                                       

                

                

                

 
  

 
 
 
 
 

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

 

LOHJA, IKKALA/ETELÄ 68/2013 
 
Alueen kiinteistömäärä: 35 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elokuu 2013 
 Virve Kohijoki / LUVY 
 29 kiinteistöä 
 30 kohdetta 
 toteuma 86 %  

V2 T2 
 
 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 kpl % 
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 19/10 66/44 
Asukasmäärä 65  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/30 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 15/15 50/50 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 0/22 0/100 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 13/17 43/57 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 2/28 7/93 
Laittomat tapaukset   

YHTEENVETO 

Alue on harvakseltaan asuttua ns. tavallista haja-
asutusaluetta. Yli 60 % kiinteistöistä on kiinteästi asuttuja. 
Kaikki alueen kiinteistöt käyttävät vedenhankintaan omaa 
kaivoa. Pora- ja rengaskaivot ovat yhtä yleisiä. 

Suurin osa alueen jätevesijärjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa, ne ovat iäkkäitä sekä osa 
huonokuntoisia (lähinnä saostuskaivojen renkaat 
liikkuneet). Tähän lukeutuvat kaikki kiinteästi asutut 
kiinteistöt. Yleisin jätevesijärjestelmä ovat saostuskaivot, 
joista on purku ojaan tai maaperään. Ikäpoikkeus koskee 
jopa 8 kartoitetuista kiinteistöistä. 

Alue sijaitsee olemassa olevan viemäriverkoston liepeillä. 
Kiinnostusta liittymiseen oli havaittavissa vaikka alue ei 
kuulu vesihuollon kehittämisalueisiin. Alueen asukkaita 
tulisi tiedottaa, miten viemäriverkostoon liittyminen 
käytännössä järjestetään. Tiedottaminen tulee toteuttaa 
hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä. 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=30) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=23) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=21) 
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STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=30) 

LINKKI 2013 
Områdesregister 

LOJO, IKKALA/SÖDRA 68/2013

Områdets fastighetsmängd: 35 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
augusti 2013
Virve Kohijoki / LUVY 
29 fastigheter 
30 objekt 
förverkligande 86 %  

V2 T2

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

st. %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 19/10 66/44
Invånarantal 65
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/30 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 15/15 50/50
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 0/22 0/100
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 13/17 43/57
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 2/28 7/93
Olagliga	fall

SAMMANDRAG

Området är ett vanligt glesbygdsområde med få bosatta. 
Över 60 % av fastigheterna är fast bosättning. Alla i 
området använder egen brunn för vattenanskaffning. Borr- 
och ringbrunn är lika vanligt förekommande. 

Merparten av områdets avloppsvattensystem har ett akut 
förnyelsebehov, de är gamla och delvis i dåligt skick (oftast 
har ringarna i slamavskiljare rört sig). Detta gäller alla fast 
bosatta fastigheter.  Det vanligaste avloppssystemet är 
slamavskiljare med utlopp i dike eller marken. 
Åldersundantag gäller på 8 av de karterade fastigheterna. 

Området befinner sig i utkanten av avloppsvattennät. 
Intresse för att ansluta sig finns, fastän området inte hör till 
ett utvecklingsområde. Områdets	invånare	bör	informeras	
om	hur	anslutning	till	avloppsnätet	i	praktiken	ordnas.	
Informationen	bör	genomföras	i	god	tid	före	
övergångstidens	slut.	

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=30) 

Bild 2. Typ av system (n=23) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=21)

   före 1980           1980-2000        efter 2000
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Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=50) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n= 17 ) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n= 17) 
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TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ  

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

LOHJA, LINNANIEMI 69/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 56 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Kesä-heinäkuu 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
51 kiinteistöä 
50 kohdetta 
toteuma 91 %  

V3 T3

Pohjavesialue
X Ranta-alue
X Taajaan asuttu alue

Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue

X Asetuksesta poikkeavat määräykset

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 7/45 13/87
Asukasmäärä 114
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/44 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 25/19 48/52
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 4/9 31/69
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 19/31 28/62
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 5/45 10/90
Laittomat tapaukset

YHTEENVETO 

Linnaniemi on taajaan asuttu niemi Lohjan järven rannalla. 
Valtaosa alueen kiinteistöistä on vapaa-ajan käytössä. Yleisin 
vedenhankintatapa alueella on oma kaivo. Kiinteistöt, joilla ei 
ole omaa kaivoa käyttävät järvivettä ja tuovat usein 
talousveden mukanaan.

Yli puolella alueiden kiinteistöistä syntyy vain vähäisiä 
jätevesimääriä. Vain yksittäisillä vähäisen jätevesimäärän 
kohteilla oli aikomuksena lisätä varustelutasoa lähivuosina. 
Suurempien jätevesimäärien kiinteistöillä jätevesijärjestelmien 
uudistamistarpeet jakautuvat suhteellisen tasaisesti 
uusittavien, korjausta tai seurantaa vaativien ja kunnossa 
olevien järjestelmien välillä. Yleisin jätevesijärjestelmä alueella 
on umpisäiliö wc-vesille ja maahanimeytys harmaille vesille 
sekä muut järjestelmät, esimerkiksi imeytyskenttä harmaille 
vesille.  
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Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=50) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n= 17 )

Bild 2. Typ av system (n= 17)
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STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

LINKKI 2013 
Områdesregister 

LOJO, LINNANIEMI 69/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 56 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
juni-juli 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
51 fastigheter 
50 objekt 
förverkligande 91 %  

V3 T3 

Grundvattenområde
X Strandområde
X Tätbebyggt område

Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

st. %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 7/45 13/87
Invånarantal 114
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/44 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 25/19 48/52
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 4/9 31/69
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 19/31 28/62
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 5/45 10/90
Olagliga	fall

SAMMANDRAG 

Linnaniemi är en glest bebygd udde vid stranden av Lojo sjö. 
Merparten av fastigheterna är fritidsbosättning. Egen brunn är 
den vanligaste typen av vattenanskaffning. Fastigheter utan 
egen brunn använder sjövatten och tar med sig 
hushållsvatten.

Över hälften av områdets fastigheter använder små mängder 
vatten. Endast enstaka av dessa har planer på att utöka sin 
vattenutrustning inom de närmsta åren. På de fastigheter med 
större avloppsvattenmängd fördelas förnyelsebehovet ganska 
jämnt mellan behov av förnyelse, små förbättringar och 
uppföljning samt system som är i skick. Det vanligaste 
avloppsvattensystem är sluten tank för wc-vatten och 
infiltrationsanläggning för gråvatten samt andra system, 
främst infiltrering för gråvatten. 

   före 1980           1980-2000        efter 2000
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TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ                

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

LOHJA, SAUKKOLAN FAKKI 70/2013

Alueen kiinteistömäärä: 17 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Kesäkuu 2013
Virve Kohijoki / LUVY  
15 kiinteistöä 
15 kohdetta 
toteuma 88 %  

V1 T1

X Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue

X Asetuksesta poikkeavat määräykset

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 14/1 93/7
Asukasmäärä 25
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 15/0 100/0
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 1/14 7/93
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 4/10 27/73
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 0/15 0/100
Laittomat tapaukset

YHTEENVETO 

Saukkolassa osa kiinteistöstä sijaitsee Nummenjoen ranta-
alueella ja osa kiinteistöistä sijaitsee pohjavesialueella. Yhtä 
lukuun ottamatta kaikki läpikäydyt kiinteistöt olivat 
ympärivuotisessa käytössä. Kaikki kiinteistöt ovat liitettynä 
vesijohtoverkkoon.  

Alueella ei ole yhtään vaatimuksia täyttävää 
jätevesijärjestelmää. Yksi järjestelmä voi pienillä 
parannuksilla olla vaatimukset täyttävä, mutta muut 
järjestelmät ovat akuutissa uudistamistarpeessa. Yleisin 
järjestelmätyyppi alueella ovat saostuskaivot, joista purku 
maaperään tai ojaan. Ikäpoikkeus koskee jopa 8 kiinteistöä, 
eli puolta kohteista. 

Alue sijaitsee olemassa olevan viemäriverkoston liepeillä. 
Kiinnostusta liittymiseen oli havaittavissa vaikka alue ei 
kuulu vesihuollon kehittämisalueisiin. Alueen asukkaita 
tulisi tiedottaa, miten viemäriverkostoon liittyminen 
käytännössä järjestetään . Tiedottaminen tulee toteuttaa 
hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä .

Kuva 1. Järjestelmän uudistamistarve (n=15) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=15)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=15)
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LINKKI 2013 
Områdesregister 

LOJO, SAUKKOLA FAKKI 70/2013

Områdets fastighetsmängd: 17 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
juni 2013
Virve Kohijoki / LUVY  
15 fastigheter 
15 objekt 
förverkligande 88 %  

V1 T1

X Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

st. %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 14/1 93/7
Invånarantal 25
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 15/0 100/0
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 1/14 7/93
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 4/10 27/73
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 0/15 0/100
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej)

SAMMANDRAG 

I Saukkola befinner sig en del fastigheter på Nummenjoki 
strandområde och en del fastigheter på grundvattenområde. 
Bortsett från en fastighet så är samtliga åretruntboende. Alla 
fastigheter är kopplade till vattenledningsnät.  

På området finns inte ett enda avloppsvattensystem som 
uppfyller kraven.  Ett system kan med små förbättringar vara 
tillräckligt, men resten av systemen har ett akut 
förnyelsebehov. Den vanligaste systemtypen i området är 
slamavskiljare med utlopp i marken eller dike. 
Åldersundantag gäller på hela 8 fastigheter, vilket är hälften 
av objekten. 

Området befinner sig i utkanten av avloppsvattennät. 
Intresse för att ansluta sig finns fastän området inte hör till 
ett utvecklingsområde. Områdets	invånare	bör	informeras	
om	hur	anslutning	till	avloppsnätet	i	praktiken	ordnas.	
Informationen	bör	genomföras	i	god	tid	före	
övergångstidens	slut.	

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=15) 

Bild 2. Typ av system (n=15)

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=15)

före 1980           1980-2000        efter 2000
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TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTA KÄYNNEILTÄ  

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

LOHJA, TALPELA 71/2013

Alueen kiinteistömäärä: n.50 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Lokakuu 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
23 kiinteistöä 
24 kohdetta 
toteuma 48 %  

V2 T3

Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue

X Asetuksesta poikkeavat määräykset

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 10/14 42/58
Asukasmäärä 57
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/24 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 15/3 83/17
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 2/9 18/72
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 12/12 50/50
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 5/19 21/79
Laittomat tapaukset

YHTEENVETO 

Talpelan alueella sijaitsevat ranta-alueet kuuluvat 
Hormajärveen ja Lohjanjärven Outamonjärveen. Kartoitetuista 
kiinteistöistä n. puolet on vapaa-ajan käytössä ja puolet 
kiinteästi asuttuja. Kaikki kiinteistöt käyttävät vedenhankintaan 
omia kaivoja. Valtaosa alueen kaivoista on porakaivoja.  

Kolmasosalla alueen kiinteistöistä muodostuu vain vähäisiä 
määriä jätevesiä. Neljännes jätevesijärjestelmistä on 
uudistamistarpeessa ja saman verran vaatii pieniä parannuksia 
tai seurantaa. Yleisimpiä jätevesijärjestelmiä ovat saostuskaivot, 
joista purku maaperään tai ojaan, umpisäiliö sekä 1980-luvulta 
peräisin olevat laitepuhdistamot.  

Alhaisen käyntitoteuman vuoksi tuloksia ei voi yleistää koko 
aluetta koskevaksi. Syy toteumaan oli yhtäältä kesäasukkaille 
myöhäinen ajankohta ja toisaalta asiakkaat kertoivat 
järjestelmien olevan kunnossa. Johtopäätösten tekemiseksi 
alueen tilanne tulisi selvittää tarkemmin joko uuden 
neuvontakierroksen avulla tai valvonnallisin keinoin 
(ensisijaisesti selvitysten pyytäminen) . Uuden
neuvontakierroksen toteuttaminen vastaa n. 1 viikon 
työpanosta .

Kuva 1. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve (n=24)

Kuva 3. Jätevesijärjestelmien ikäjakauma(n=16)

Kuva 2. Jätevesijärjestelmätyypit (n=16)
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STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK  

LINKKI 2013 
Områdesregister 

LOJO, TALPELA 71/2013

Områdets fastighetsmängd: n. 50 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
oktober 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
23 fastigheter 
24 objekt 
förverkligande 48 %  

V2 T3

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

st. %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 10/14 42/58
Invånarantal 57
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/24 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 15/3 83/17
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 2/9 18/72
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 12/12 50/50
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 5/19 21/79
Olagliga	fall

SAMMANDRAG

Strandområden inom Talpela området går från Hormasjön och 
Lojo sjö till Outamo sjö. Av de karterade fastigheterna är cirka 
hälften i fritidsbruk och hälften fast bosatta. Alla fastigheter 
använder egen brunn för vattenanskaffning. Merparten av 
områdets brunnar är borrbrunnar. 

Från en tredjedel av områdets fastigheter uppstår endast små 
mängder avloppsvatten. En fjärdedel av avloppsvattensystemen 
kräver förnyelse och en lika stor del behöver små förbättringar 
eller uppföljning. Vanligaste avloppssystemen är slamavskiljare 
med utlopp i marken eller dike, sluten tank samt reningsverk 
från 1980-talet. 

På grund av det låga förverkligandet kan man inte generalisera 
resultatet att gälla på hela området. Orsaken till den låga 
besökssiffran var delvis den sena tidpunkten för sommargäster 
samt att invånare berättat att systemen är i skick. För att dra 
slutsatser	om	situationen	i	området	bör	det	närmare	utredas,	
t.ex.	genom	en	ny	omgång	av	rådgivning	eller	genom	tillsyn	
(främst	förfrågning	efter	utredningar).
Genomgång av resterande fastigheter beräknas kräva en 
arbetsinsats på ca 1 vecka. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=16)

Bild 2. Typ av system (n=16)

före 1980           1980-2000        efter 2000
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Aluekortisto 

 

RAASEPORI, GRABBSKOG 
 

72/2013 
 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 83 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 67 kiinteistöä 
 72 kohdetta 
 toteuma 81 %  
 
 

V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 9/63 12/88 

Asukasmäärä 190  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/40 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 25/15 63/37 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 5/67 7/93 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 9/63 12/88 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 4/68 6/94 
Laittomat tapaukset 2 0,3 
   
   
   

12; 17 %

13; 18 %

8; 11 %

39; 54 %

Grabbskogin alue on osittain tiheään rakennettu ranta-alue, jolla on 
pääosin vapaa-ajan asuntoja. Noin puolet kartoitetuista kiinteistöistä 
saa talousvetensä omasta kaivosta ja puolet suoraan järvestä.   
 
Yli puolella alueen kiinteistöistä syntyy vain vähäisiä 
jätevesimääriä. Akuutissa uudistamistarpeessa tai pienten 
parannusten tai seurannan tarpeessa on vajaa kolmasosaa 
jätevesijärjestelmistä. Tavallisimmat järjestelmät ovat yksinkertainen 
maaperäkäsittely harmaille vesille sekä saostussäiliö kaikille 
jätevesille. Muiden järjestelmien joukossa löytyy mm. 
maahanimeytys tai maasuodattamo harmaille vesille sekä 
harmaavesisuodatin. Yli puolet kohteista on rakennettu 2000-luvulla, 
eli järjestelmäkanta on keskimääräistä uudempi.  
 
Alueella oli kaksi kohdetta, joiden jäteveden johtaminen voidaan 
tulkita nykyisellään laittomaksi: saunavesiä (toisessa kohteessa 
suihkuvesiä, toisessa kantovesiä) johtui suoraan tai kallion pintaa 
myöten vesistöön.  

Käynneillä kävi ilmi, että alueen asukkaat ovat huolissaan veden 
laadun viimeaikaisesta heikkenemistä. Mitään yksittäistä syytä tilan 
heikentymiseen ei voitu todeta tämän kartoitus- ja 
neuvontakierroksen pohjalta. 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n= 72) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=33) 

5; 15 %

3; 9 %

1; 3 %

1; 3 %

1; 3 %

1; 3 %
2; 6 %11; 34 %

8; 24 %

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n= 32) 

13%
34%

53%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen
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RASEBORG, GRABBSKOG 
 

72/2013 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 83 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli 2013 
 Karolina Örnmark/LUVY 
 67 fastigheter 
 72 objekt 
 förverkligande 81 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 9/63 12/88 

Invånarantal 192  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/40 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 25/15 63/37 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 5/67 7/93 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 9/63 12/88 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 4/68 6/95 
Olagliga fall 2 0,3 
   
   
   

13%
34%

53%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

5; 15 %

3; 9 %

1; 3 %

1; 3 %

1; 3 %

1; 3 %
2; 6 %11; 34 %

8; 24 %

12; 17 %

13; 18 %

8; 11 %

39; 54 %

SAMMANDRAG 
 
Grabbskog är ett delvis tätt bebyggt strandområde, med 
mestadels fritidsbosättning. Ungefär hälften av de karterade 
fastigheterna får sitt hushållsvatten från egen brunn och hälften 
direkt från sjön.  
 
Över hälften av områdets fastigheter har bara små avloppsvatten-
mängder. Drygt en tredjedel av avloppssystemen har ett akut 
förnyelsebehov, eller behöver små förbättringar eller uppföljning. 
De vanligaste systemen är enkel markbehandling för gråvatten 
samt slamavskiljare för allt avloppsvatten. Bland andra system 
finns infiltrationsanläggning och markbädd samt gråvattenfilter. 
Över hälften av objekten är byggda på 2000-talet, vilket är nyare 
än medeltalet. 
 
I området fanns två objekt vars avloppsvattenhantering kan tolkas 
vara olagligt som sådant i dagsläget: Bastuvatten (i den ena 
duschvatten, i den andra bärvatten) rinner direkt eller via berget 
ner i vattendrag. 
 
Under besöken framkom att invånarna i området är oroliga för en 
försämrad vattenkvalitet under den senaste tiden. På basis av 
karterings- och rådgivningsrundan kunde ingen enskild orsak till 
detta fastställas. 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 72) 

Bild 2. Typ av system (n=33) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=32) 
   före 1980           1980-2000        efter 2000 



88 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 250/2014

Liite 4. (41/56)
Aluekortisto 2013

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

22% 33% 44%

ennen 1980 1980 2000 2000 jälkeen

11; 15 %

3; 4 %

5; 7 %

55; 74 %

2; 10 %

4; 21 %

2; 11 %

1; 5 %

6; 32 %

4; 21 %

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

RAASEPORI, KULLAANJÄRVI 73/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 57 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
kesä-heinäkuu 2013 
Sofie Lundin/ LUVY 
44 kiinteistöä 
48 kohdetta 
toteuma 77 %  

Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ  

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 3/41 6/94
Asukasmäärä (n.) 105
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 9/26 20/80
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 19/11 63/37
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 2/4 33/67
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 7/36 15/85
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 3/41 6/94
Laittomat tapaukset 1 0,2

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=19)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=19)

YHTEENVETO

Kullaanjärven alueella on pääasiassa vapaa-ajan 
asutusta. Vesi saadaan omista talousvesikaivoista ja 14 
kiinteistöllä vesi kannetaan sisään. 

Valtaosalla alueen kiinteistöllä syntyy vain vähäisiä 
jätevesimääriä. Muilla kuin vähäisten jätevesimäärien 
kohteilla on käytössä saostussäiliöt harmaille 
jätevesille, josta on purku maaperään tai 
yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille vesille. 
Kuudella kohteella oli käytössä vesivessa, mistä yksi 
voidaan tulkita nykyisellään laittomaksi. Kyseessä oli 
vapaa-ajan asunto josta wc-vedet johdettiin 1-osaisen 
saostussäiliön kautta maahan.  

V2 T3

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=74) 
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LINKKI 2013 
Områdesregister

RASEBORG, KULLASJÖ 73/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 57 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
juni-juli 2013 
Sofie Lundin/ LUVY 
44 fastigheter 
48 objekt 
förverkligande 77 %  

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

st. %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 3/41 6/94
Invånarantal 105
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 9/26 20/80
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 19/11 63/37
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 2/4 33/67
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 7/36 15/85
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 3/41 6/94
Olagliga	fall 1 0,2

SAMMANDRAG

Kullasjö området består mestadels av fritidshus och endast tre 
av 44 av de karterade fastigheterna används under hela året. 
Vatten fås från egna hushållsvattenbrunnar och på 14 
fastigheter bärs vatten in. 

Vid majoriteten av fastigheterna uppstår endast små mängder 
avloppsvatten. Övriga har sluten tank för gråvatten, med utlopp 
i marken eller en enkel markbehandling för gråvatten. Sex av 
objekten hade vattentoalett, varav ett av objektens 
avloppsvattenhantering kan tolkas vara olagligt som sådant i 
dagsläget.  Det var frågan om en fritidsbostad vars toalettvatten 
leddes via en 1-delad slambrunn till marken.  

Bild 1 Systemens förnyelsebehov (n=74) 

Bild 2. Typ av system (n=19) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=19)

V2 T3
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RAASEPORI, KVARNTRÄSK 
KARJAA 
 

74/2013 
 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 29 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2013 
 Sofie Lundin/ LUVY 
 26 kiinteistöä 
 37 kohdetta 
 toteuma 90 %  

 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

  

 

  

 kpl % 
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 13/13 50/50 
Asukasmäärä (n.) 75  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/26 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 18/8 69/31 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 16/10 61/39 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 5/21 19/81 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 3/23 11/89 
Laittomat tapaukset   

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=21) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n= 19) 

YHTEENVETO 
 
Kvarnträskin kartoitetuista kiinteistöistä puolet on 
vapaa-ajanasuntoja ja puolet on ympärivuotisessa 
käytössä. Vesi saadaan omista talousvesikaivoista. 

Akuutissa uudistustarpeessa on 11 % kartoitetuista 
kohteista. Lähes kolmasosalla kartoitetuista 
järjestelmistä on umpisäiliö kaikille jätevesille. Melko 
yleisiä ovat myös umpisäiliö ja imeytyskentät harmaille 
jätevesille. Tarvittava pieni parannus on useimmiten 
puuttuvan täyttymishälyttimen lisääminen umpisäiliöön. 
Ikävapautus koskee yhtä kiinteistöä.  

Käynneillä kävi ilmi, että alueen asukkaat ovat huolissaan 
veden laadusta. Mitään yksittäistä syytä veden laadun 
heikentymiseen ei voitu todeta tämän kartoitus- ja 
neuvontakierroksen pohjalta. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=37) 

V3 T3 
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RASEBORG, KVARNTRÄSK
KARIS

74/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 29 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:	
juli 2013 
Sofie Lundin/ LUVY 
26 fastigheter 
37 objekt 
förverkligande 90 %  

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

 STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

,

st %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 13/13 50/50
Invånarantal 75
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/26 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 18/8 69/31
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 16/10 61/39
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 5/21 19/81
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 3/23 11/89
Olagliga	fall

Bild 2. Systemtyp (n=21)

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n= 19)

SAMMANDRAG

Av de 26 karterade fastigheterna vid Kvarnträsk är 
hälften fritidsbosättning och hälften åretruntboende. 
Vatten fås från egna hushållsvattenbrunnar. 

11 % av de karterade objekten har ett akut 
förnyelsebehov. Närapå en tredjedel av de karterade 
objekten har sluten tank för allt avloppsvatten. Ganska 
vanliga är också sluten tank för wc-vatten och 
infiltrationsanläggning för gråvatten. Förbättringsåtgärd 
är oftast att installera överfyllnadslarm till sluten tank. 
En fastighet omfattas av åldersundantag. 

Under besöken framkom att invånarna i området är 
oroliga för vattnets kvalitet. Ingen enskild orsak till detta 
kunde fastställas på basis av denna karterings- och 
rådgivningsrunda. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=37)
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Aluekortisto 2013

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

22; 29 %

27; 36 %

16; 21 %

10; 14 %

13; 19 %

1; 2 %

20; 30 %

5; 7 %
2; 3 %

4; 6 %

5; 7 %

10; 15 %

4; 6 %
3; 5 %

14%
44% 42%

ennen 1980 1980 2000 2000 jälkeen

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

SIUNTIO, KARSKOG 75/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 95 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
huhti kesäkuu 2013 
Anna Halonen/LUVY 
72 kiinteistöä 
77 kohdetta 
toteuma 78  %  

V2 T3

Pohjavesialue
Ranta-alue

X Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 57/13 81/19
Asukasmäärä 175
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/72 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 35/37 49/51
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 28/29 49/51
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 43/34 56/44
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 12/45 21/79
Laittomat tapaukset

Karskog on melko tiivisti asuttua haja-asutusaluetta. Asutus 
on enimmäkseen ympärivuotista, mutta myös vapaa-ajan 
kiinteistöjä löytyy. Vesi saadaan kiinteistöillä omista 
talousvesikaivoista, ja jakauma pora- ja rengaskaivojen 
välillä on hyvin tasainen. Joissain tapauksissa käyttövesi 
saadaan järvestä tai tuodaan muualta. 

Karskogissa reilu neljännes kartoitetuista järjestelmistä on 
akuutissa uudistamistarpeessa. Lisäksi 36 % järjestelmistä 
kaipaa joko seurantaa tai pieniä parannuksia tai kumpaakin. 
Moni näistä järjestelmistä on 2000-luvulla rakennettuja, 
mutta niissä on pieni tehostamistarve, kuten hälytin 
umpisäiliöön. Lisäksi joukossa on paljon ennen 2000-lukua 
rakennettuja imeytyskenttiä, jotka kaipaavat seurantaa. 
Tavallisin järjestelmä on umpisäiliö wc-vesille sekä 
imeytyskenttä pesuvesille. Yleisiä ovat myös saostussäiliöt 
kaikelle jätevedelle sekä laitepuhdistamot. Keskimääräistä 
useampi, yli 40 %, Karskogin järjestelmistä on rakennettu 
2000-luvulla. Kolmea kartoitetuista kiinteistöistä koskee 
ikävapautus.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=75)

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=67)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=64)
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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SJUNDEÅ, KARSKOG 75/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 95 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:
april juni 2013 
Anna Halonen/LUVY 
72 fastigheter 
77 objekt 
förverkligande 78  %  

V2 T3

Grundvattenområde
Strandområde

X Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
st. %

Typ	av	bostad (fast/ fritid) 57/13 81/19
Invånarantal 175
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/72 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 35/37 49/51
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 28/29 49/51
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 43/34 56/44
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 12/45 21/79
Olagliga	fall

SAMMANDRAG

Karskog är relativt tätt bebyggt glesbygdsområde. 
Bosättningen är mestadels åretruntboende, men även 
fritidsbosättning finns. Vatten fås från fastigheternas egna 
brunnar, och fördelningen mellan borr- och ringbrunn är 
väldigt jämn. I enstaka fall fås bruksvatten från sjön eller 
hämtas med. 

I Karskog har mer än en fjärdedel ett akut förnyelsebehov. 
Vidare behöver 36 % av systemen små förbättringar eller 
uppföljning eller både och. Många av systemen är byggda 
under 2000-talet, men har ändå ett litet förbättringsbehov 
såsom montering av överfyllnadslarm till sluten tank. Vidare 
finns det en del infiltreringsanläggningar som är byggda före 
2000-talet och som kräver uppföljning. Vanligaste systemet 
är sluten tank för wc-vatten samt infiltreringsanläggning för 
gråvatten. Vanliga är också slamavskiljare för allt 
avloppsvatten samt reningsverk. Över 40 % av Karskogs 
system är byggda på 2000-talet, vilket är fler än medeltalet. 
På tre av de karterade fastigheterna gäller åldersundantag. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=75)

Bild 2. Typ av system (n=67)

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=64)

före 1980           1980-2000        efter 2000
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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SIUNTIO, 
NIEMENKYLÄNTIEN VARSI 
 

76/2013 
 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 111 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesäkuu, elokuu 2013 
 LUVY: Anna Halonen, Karolina 

Örnmark, Sofie Lundin 
 74 kiinteistöä 
 83 kohdetta 
 toteuma 67 %  
 
 V2 T3 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 56/27 67/33 

Asukasmäärä 180  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/85 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 34/51 40/60 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 24/45 34/66 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 32/51 39/61 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 16/67 19/81 
Laittomat tapaukset 1  
   
   
   Niemenkylän tienvarsi on melko tiiviisti asuttua haja-
asutusaluetta. Kaksi kolmasosaa asutuksesta on 
ympärivuotista. Vesi saadaan kiinteistöillä omasta 
talousvesikaivosta. Niemenkylä ei ole vesihuollon 
kehittämisaluetta.  

Alueella valtaosa kartoitetuista järjestelmistä on 
akuutissa uudistamistarpeessa tai pienen parantamisen 
tai seurannan tarpeessa. Tavallisin järjestelmä on 
saostussäiliö kaikille jätevesille sekä päästö maahan tai 
ojaan. Hyvin tyypillisiä ovat myös järjestelmät joissa wc-
vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet joko 
imeytyskenttään/ maasuodattamoon tai 
saostussäiliöiden kautta suoraan maahan. Alueella löytyy 
myös jonkun verran pienpuhdistamoita kaikille 
jätevesille. Vajaa neljäsosa järjestelmistä on rakennettu 
2000-luvulla. Neljää kartoitetuista kiinteistöistä koskee 
ikävapautus 
 

 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n= 83) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=67) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=63) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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SJUNDEÅ, LÄNGS 
NÄSBYVÄGEN 
 

76/2013 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 111 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni, augusti 2013 
 LUVY: Anna Halonen, Karolina 

Örnmark, Sofie Lundin 
 74 fastigheter 
 83 objekt 
 förverkligande 67 %  
 
 V2 T3 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 56/27 67/33 

Invånarantal 180  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/85 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 34/51 40/60 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 24/45 34/66 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 32/51 39/61 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 16/67 19/81 
Olagliga fall 1  
   
   
   SAMMANDRAG 

Området längs Näsbyvägen är relativt tätt bebyggd 
glesbygd. Två tredjedelar av bosättningen är 
åretruntboende. Vatten fås från fastigheternas egna 
hushållsvattenbrunnar. Näsby hör inte till vattenverkets 
utvecklingsområde.  

Merparten av avloppsvattensystemen i området kräver 
förnyelse, behöver små förbättringar eller uppföljning. 
Vanligaste avloppssystemen är slamavskiljare för allt 
avloppsvatten med utlopp i marken eller dike. Vanligt 
förekommande är också sluten tank för wc-vatten och 
infiltreringsanläggning/markbädd för gråvatten eller 
slamavskiljare med utlopp i marken. I området finns även 
en del reningsverk för allt avloppsvatten. Närapå en 
fjärdedel av systemen är byggda på 2000-talet. Fyra av de 
karterade fastigheterna omfattas av ålderundantag.  
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 83) 

Bild 2. Typ av system (n=67) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=63) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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VIHTI, HAIMOO 77/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 160 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Huhtikuu kesäkuu 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
114 kiinteistöä 
121 kohdetta 
toteuma 71 %  

V2 T1

Pohjavesialue
X Ranta-alue
X Taajaan asuttu alue

Vedenottamon suoja-alue
X Vesihuollon kehittämisalue

Muu erityisalue
X Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 92/29 76/24
Asukasmäärä 309
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/115 0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 65/50 57/43
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 57/38 60/40
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 53/68 43/57
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 21/100 17/83
Laittomat tapaukset 1

35; 30%

56; 46%

11; 9 %

19; 16 %

YHTEENVETO

Haimoon alueella on pääosin ympärivuotisesti asuttuja 
kiinteistöjä. Kaikki nämä saavat talousvetensä omasta kaivosta tai 
lähteestä, kun taas osa vapaa-ajanasutuksesta hyödyntää sekä 
jokivettä että kotoa tuotua talousvettä.   

Vajaa kolmasosa järjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa, 
lisäksi vajaa puolet on pienten parannuksien tai seurannan 
tarpeessa.  Tavallisimmat järjestelmät ovat umpisäiliö ja 
maahanimeytys sekä saostussäiliöt kaikille jätevesille. Noin 
kolmasosa järjestelmistä ei täytä ympäristönsuojelumääräysten 
vaatimuksia (mm. suojaetäisyydet). Alueella oli yksi kohde, jonka 
voidaan tulkita nykyisellään laittomaksi. Kohteella jätevedet 
johdettiin saostussäiliön kautta vesistöön.

Alue on mainittu vesihuollon kehittämissuunnitelmassa verkoston 
tarvealueena. Aluetta ei kuitenkaan ole mahdollista liittää 
olemassa olevaan verkostoon, vaan jäteveden käsittely pitäisi 
järjestää kyläkohtaisesti esimerkiksi vesiosuuskunnaksi 
järjestäytymällä. Tiedotus on tarpeen suojaetäisyyksien 
täyttämisen teknisistä ratkaisuvaihtoehdoista sekä vesihuollon 
kehittämisestä.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=121)

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=103)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=99)
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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VICHTIS, HAIMO 77/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 160 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:
april juni 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
114 fastigheter 
121 objekt 
förverkligande 71 %  

V2 T1

Grundvattenområde
X Strandområde
X Tätbebyggt område

Skyddsområde för vattentag
X Område potentiellt för 

vattenandelslag 
Annat specialområde

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
st. %

Typ	av	bostad (fast/ fritid) 92/29 76/24
Invånarantal 309
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/115 0/100
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 65/50 57/43
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 57/38 60/40
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 53/68 43/57
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 21/100 17/83
Olagliga	fall 1

35; 30%

56; 46%

11; 9 %

19; 16 %

SAMMANDRAG

I Haimo område finns i huvudsak åretruntboende. Samtliga 
fastbosatta får sitt hushållsvatten från egen brunn eller källa, 
medan en del av fritidsbosättningen använder sjövatten och 
medtaget vatten. 

En dryg tredjedel av systemen har ett akut förnyelsebehov, vidare 
är närapå hälften i behov av små förbättringar eller uppföljning. 
De vanligaste systemtypen är sluten tank och infiltrations-
anläggning samt slamavskiljare för allt avloppsvatten. Cirka en 
tredjedel av systemen uppfyller inte naturskyddsföreskrifterna 
(bl.a. skyddavstånd). I området fanns ett objekt som kan tolkas 
vara olagligt som sådant i dagsläget. Vid objektet ifråga leddes 
avloppsvatten ut i vattendrag via en slamavskiljare. 

Området är nämnt i vattenverkets utvecklingsplan som ett 
område som behöver avloppsnät. Området har dock inte kunnat 
kopplas ihop med nuvarande avloppsnät, utan 
avloppshanteringen bör ordnas byavis t.ex. genom grundandet av 
vattenandelslag. Information till området behövs med tanke på 
vilka tekniska lösningar som uppfyller skyddsavstånden samt 
utvecklingen av avloppsnätet.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=121)

Bild 2. Typ av system (n=103)

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=99)

före 1980           1980-2000        efter 2000
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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VIHTI, HUHTAPELTO 78/2013 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 55 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 syys-lokakuu 2013 
 Henna Timonen/ LUVY 
 31 kiinteistöä 
 33 kohdetta 
 toteuma 56 %  

 
 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

 

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 21/12 64/36 

Asukasmäärä 79  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/32 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 17/15 53/47 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 11/9 55/45 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 11/22 33/67 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 3/30 9/91 
Laittomat tapaukset   
   
   
   
YHTEENVETO 

Huhtapellon alueella on suurimmilta osin ympärivuotisesti 
asuttuja kiinteistöjä. Kaikki nämä saavat talousvetensä 
omasta kaivosta, kun taas osa vapaa-ajanasutuksesta 
hyödyntää sekä jokivettä että kotoa tuotua talousvettä.   

Yli kaksi kolmasosaa järjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa tai pienten parannuksien tai seurannan 
tarpeessa. Tavallisimmat järjestelmät ovat umpisäiliö 
käymälävesille ja maahanimeytys tai – suodatus harmaille 
vesille. Melkein yhtä moni käsittelee kaikki jätevetensä 
pelkissä saostussäiliöissä. Ikäpoikkeus koskee yhtä 
kartoitettua kiinteistöä. 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=33) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=27) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=27) 

V2 T3 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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Områdesregister 

VICHTIS, HUHTAPELTO 78/2013 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 55 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 september-oktober 2013 
 Henna Timonen/ LUVY 
 31 fastigheter 
 33 objekt 
 förverkligande 56 %  

 
 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 21/12 64/36 

Invånarantal 79  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/32 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 17/15 53/47 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 11/9 55/45 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 11/22 33/67 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 3/30 9/91 
Olagliga fall   
   
   
   SAMMANDRAG 

Området vid Huhtapelto har till största del 
åretruntboende. Alla fastbosatta får sitt hushållsvatten 
från egen brunn, medan fritidsbosättning använder 
åvatten samt medtaget vatten.  

Över två tredjedelar av avloppsvattensystemen har ett 
akut förnyelsebehov eller behöver små förbättringar eller 
uppföljning. De vanligaste systemen är sluten tank för wc-
vatten och infiltrationsanläggning/gråvattenfilter för 
gråvatten.  Lika många behandlar allt avloppsvatten i 
slamavskiljare. Åldersundantag gäller på en av de 
kartlagda fastigheterna. 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=33) 

Bild 2. Typ av system (n=27) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=27) 

V2 T3 

   före 1980           1980-2000          efter 2000 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n= 21)

47% 42%
11%

ennen 1980 1980 2000 2000 jälkeen

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTA KÄYNNEILTÄ  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=24)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=21)

LINKKI 2013 
Aluekortisto 

VIHTI, SIPILÄNMÄKI 79/2013

Alueen kiinteistömäärä: 28 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Syyskuu 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
26 kiinteistöä 
26 kohdetta 
toteuma 93 %  

Pohjavesialue
Ranta-alue

X Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 20/6 77/23
Asukasmäärä 48
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 3/22 12/88
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 14/8 63/37
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 10/11 48/52
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 8/18 31/69
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 1/25 4/96
Laittomat tapaukset

YHTEENVETO 

Sipilänmäki on paikoitellen taajaan asuttua haja-
asutusaluetta Vihdin kirkonkylän läheisyydessä. Noin kolme 
neljäsosaa alueen kiinteistöistä on kiinteästi asuttuja ja 
loput vapaa-ajan käytössä. Pääosa saa käyttövetensä 
omasta talousvesikaivosta. Porakaivot ovat yleisempiä kuin 
rengaskaivot.  

Vajaa puolet alueen jätevesijärjestelmistä vaatii pieniä 
parannuksia tai seurantaa. Puutteena on usein 
täyttymishälyttimen puuttuminen umpisäiliöstä. Vajaa 
kolmasosa jätevesijärjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa. Alueen yleisimmät järjestelmät ovat 
saostussäiliö kaikille jätevesille sekä kaksoisviemäröinti, 
jossa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet 
imeytyskenttään. Vajaa puolet järjestelmistä on rakennettu 
ennen 1980, mikä on keskimääräistä enemmän. 

Alue sijaitsee olemassa olevan viemäriverkoston 
läheisyydessä, ja kiinnostusta viemäriin liittymiseen ilmeni 
jonkin verran kartoituskierroksen yhteydessä. Aluetta ei 
kuitenkaan ole mainittu vesihuollon 
kehittämissuunnitelmassa.

Kuva 1. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve (n=26)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=19) 

V3 T3
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=24)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=21)

LINKKI 2013 
Områdesregister 

VICHTIS, SIPILÄNMÄKI 79/2013

Områdets fastighetsmängd: 28 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:
September 2013 
Virve Kohijoki / LUVY 
26 fastigheter 
26 objekt 
förverkligande 93 %  

Grundvattenområde
Strandområde

X Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde
Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

st. %
Typ	av	bostad (fast/ fritid) 20/6 77/23
Invånarantal 48
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 3/22 12/88
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 14/8 63/37
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 10/11 48/52
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 8/18 31/69
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 1/25 4/96
Olagliga	fall

9; 35 %

11; 42 %

1; 4 %

5; 19 %

SAMMANDRAG 

Sipilänmäki är på sina ställen tätt bosatt glesbygd i närheten 
av Vichtis bostadsområde vid Vichtis kyrkby. Ungefär tre 
fjärdedelar av områdets fastigheter är fast bosatta och 
resterande är fritidsbosättning. De flesta får sitt 
hushållsvatten från egen brunn. Borrbrunnar är mer vanliga 
än ringbrunnar. 

Närapå hälften av områdets avloppsvattensystem behöver 
små förbättringar eller uppföljning. En brist är oftast att 
överfyllnadslarm saknas från sluten tank. Närapå en 
tredjedel av systemen har ett akut förnyelsebehov.  
Vanligaste systemtypen i området är slamavskiljare för allt 
avloppsvatten samt två-rörsystem där wc-vatten leds till 
sluten tank och gråvatten till infiltreringsanläggning. Nästan 
hälften av systemen är byggda innan 1980-talet, vilket är 
mer än genomsnittet. 

Området finns i närheten av avloppsnätet och under 
besöken framkom ett visst intresse av att ansluta sig till 
avloppsnätet. Området hör dock inte till vattenverkets 
utvecklingsområde. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=26)

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=19) 

V3 T3

   före 1980           1980-2000        efter 2000
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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Aluekortisto 

VIHTI, VIHTIJOEN RANTA 80/2013

Alueen kiinteistömäärä: n. 80 kpl 

Kartoitus- ja neuvontakierros: 
Elo-syyskuu 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
60 kiinteistöä 
62 kohdetta 
toteuma 76 %  

Pohjavesialue
X Ranta-alue

Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue

X Asetuksesta poikkeavat määräykset

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

kpl %
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 37/25 60/40
Asukasmäärä 119
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/54 0/87
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 36/18 67/33
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 27/35 44/56
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 32/30 52/48
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 6/56 10/90
Laittomat tapaukset 1

YHTEENVETO

Vihtijoen rantaa (Haimoosta (78/2013) alavirtaan) löytyy 
melko tasaisesti vakituisessa ja vapaa-ajan käytössä olevia 
kiinteistöjä. Vakituiset saavat talousvetensä omasta pora- tai 
rengaskaivosta, kun taas vapaa-ajankiinteistöt hyödyntävät 
myös jokivettä ja kotoa tuotua talousvettä.  

Alueella reilu puolet järjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa tai on pienten parannuksien tai 
seurannan tarpeessa. Alueen järjestelmätyyppien kanta on 
harvinaisen hajanainen. Alueella 8 % järjestelmistä ei 
täyttänyt ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksia. 
Ikäpoikkeus koskee yhtä kartoitettua kiinteistöä.  

Alueella oli yksi kohde, jonka voidaan tulkita nykyisellään 
laittomaksi. Kyseessä oli vanha rikkinäinen saostussäiliö 
kaikille jätevesille. 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=62)

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=43)

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n= 40)

V2 T3
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Områdesregister

VICHTIS, VICHTIS Å STRAND 80/2013

Områdets fastighetsmängd: ca 80 st. 

Karterings-	och	rådgivningsrunda:
augusti-september 2013 
Henna Timonen/ LUVY 
60 fastigheter 
62 objekt 
förverkligande 76 %  

Grundvattenområde
X Strandområde

Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Område potentiellt för 
vattenandelslag 
Annat specialområde

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 
st. %

Typ	av	bostad (fast/ fritid) 37/25 60/40
Invånarantal 119
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/54 0/87
Typ	av	brunn	(borr-/ ringbrunn) 36/18 67/33
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 27/35 44/56
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 32/30 52/48
Bruks-och	underhållsanvisning (ja/ nej) 6/56 10/90
Olagliga	fall 1

SAMMANDRAG

Vichtis å strand (från Haimo (78/2013) nedströms) finns en 
skara hus, tämligen jämnt fördelade mellan fastbosatta och 
fritidshus. Fast bosatta får sitt hushållsvatten från egen 
borr- eller ringbrunn, medan fritidsbosättning använder 
åvatten och medtar bruksvatten hemifrån.  

I området har över hälften av systemen ett akut 
förnyelsebehov, eller behöver små förbättringar eller 
uppföljning. Systemtyperna i området är ovanligt brett 
fördelade. 8 % av systemen uppfyller inte 
miljöskyddsföreskrifterna. Åldersundantag gäller på en 
fastighet. 

På området fanns ett objekt som kan tolkas vara olagligt 
som sådan i dagsläget. Det var frågan om en söndrig 
slamavskiljare för allt avloppsvatten. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=62)

Bild 2. Typ av system (n=43)

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n= 40)

V2 T3

   före 1980           1980-2000        efter 2000
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Kooste kampanjasta

Selvitys 23.10.2013 

LOHJAN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYKSEN KAUTTA VARATUT JÄTEVESIKARTOITUS- 
JA NEUVONTAKÄYNNIT 

Lohjan alueella tarjottiin jätevesijärjestelmän kartoitus- ja neuvontakäyntejä Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) hajavesihankkeen (LINKKI 2013) ja Lohjan Seudun Omakotiyhdistys 
ry:n yhteistyönä. Mahdollisuutta varata kartoitus- ja neuvontakäynti tarjottiin sähköpostitse 
omakotiyhdistyksen jäsenille yhteensä noin 817 osoitteeseen, tarjouskirje liitteenä 1. Kartoitus- ja 
neuvontakäyntejä varattiin 19 kpl ja ne toteutettiin syyskuun aikana. 16 kpl käynneistä oli Lohjalla, 
yksi Vihdissä ja yksi Siuntiossa. 

Kohteiden luonnehdinta 

Valtaosa (15 kpl) kartoitus- ja neuvontakäynneistä tehtiin kiinteästi asutuilla kiinteistöillä, kolme 
kiinteistöä oli vapaa-ajan käytössä ja yksi kiinteistö ei ollut tällä hetkellä käytössä lainkaan. 13 kpl 
kiinteistöistä sijaitsi tavallisella haja-asutusalueella ja 6 kpl sijaitsi ranta-alueella. Kaikilla 
kiinteistöillä oli vedenhankintaa varten omat kaivot, joista 12 kpl oli porakaivoja ja 8 kpl 
rengaskaivoja.  

Yleisimpiä jätevesijärjestelmiä kiinteistöillä olivat perinteiset saostussäiliöt, joista oli purku ojaan 
tai maaperään, sekä vanhat imeytyskentät. Läpikäytyjen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien 
uudistamistarpeet on esitetty kuvassa 1. Lähes ¾ jätevesijärjestelmistä oli akuutissa 
uudistamistarpeessa, jolloin ne eivät täytä haja-asutuksen jätevesille annetun asetuksen 
vaatimuksia. Kahden kiinteistön jätevesijärjestelmät saivat keltaisen arvion; toisella 
jätevesijärjestelmä vaati seurantaa ja toisella pieniä parannuksia, mikä tässä tapauksessa tarkoitti 
täyttymishälyttimen asentamista umpisäiliöön. Vain yhdellä kiinteistöllä jätevesijärjestelmä oli 
nykyisellään kunnossa. Kahdella kartoitetuista kiinteistöistä syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä, 
jolloin ne ovat asutuksen puhdistusvaatimusten ulkopuolella. 
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Kuva 1. Läpikäytyjen jätevesijärjestelmien uudistamistarve (n=19). 

Johtopäätökset 

Yleiseltä kulultaan omakotiyhdistyksen kautta varatut käynnit sujuivat pääpiirteissään samalla 
tavalla kuin LINKKI-hankkeessa normaalisti toteutetut käynnit. Ilmapiiri oli hieman 
tiedonhaluisempi varatuilla käynneillä, joissa asukkaat olivat usein valmistelleet kysymyksiä 
etukäteen. Yksittäisten käyntien kohdalla ennakkosuunnitteluun tuli panostaa enemmän, koska 
määräykset tuli selvittää kaikille kiinteistöille erikseen, kun tavallisesti ne ovat samat koko 
neuvotavalla alueella.  Käyntejä saatiin sovittua samalle päivälle 2-5 kappaletta, eli hieman 
vähemmän kuin normaalisti (6 kpl). Jo viiden käynnin toteuttaminen työpäivän aikana oli 
ajankäytöllisesti haastavaa. Ajokilometrejä käyntiä kohden muodostui noin 1-2 kertaa enemmän 
normaaliin verrattuna. Jos käyntejä olisi ollut kymmenittäin, olisi ajoreittejä mahdollisesti voinut 
optimoida paremmin sekä ajankäyttöä että kilometrejä ajatellen. 

Kartoitus- ja neuvontakäyntien tulokset jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen osalta eroavat 
yleisestä tilanteesta Länsi-Uudellamaalla. Yleensä alueella on akuutissa uudistamistarpeessa olevia 
jätevesijärjestelmiä n. 40 % kaikista läpikäydyistä järjestelmistä. Omakotiyhdistyksen kautta 
toteutetuilla käynneillä akuutissa uudistamistarpeessa olevia jätevesijärjestelmiä oli huomattavasti 
suurempi osuus kuin Länsi-Uudellamaalla yleisesti. Syynä tähän lienee käyntien varaamistapa, eikä 
niinkään omakotiyhdistyksen jäsenistön yleinen jäteveden käsittelyn tilanne. LINKKI-hankkeen 
tavallisessa toimintamallissa valitaan yhteistyössä kunnan kanssa suppeampi alue, jossa kartoitus- 
ja neuvontakäyntiä tarjotaan kirjeitse kaikille alueen asukkaille. Tällä tavalla tavoitetaan myös 
sellaiset asukkaat, jotka eivät välttämättä muuten olisi kiinnittäneet huomiota kiinteistönsä 
jätevesien käsittelyyn. Tilanne on varsin erilainen silloin kun käyntiä tarjotaan niin, että asukkaat 
voivat itse varata käynnin. Tällöin käyntiä pyytävät usein sellaiset henkilöt, jotka ovat jo jollain 
tasolla tietoisia jätevesiasioista ja ehkä myös havainneet puutteita omassa 

74 %

10 %

5 %
11 % Akuutti uudistamistarve

Järjestelmää vaatii 
kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa

Vähäiset jätevesimäärät
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jätevesijärjestelmässään. Tämän tuloksena akuutissa uudistamistarpeessa olevia 
jätevesijärjestelmiä voi valikoitua kartoitettavaksi enemmän kuin normaalisti. 

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksellä on jopa 1400 jäsentä, joista 817:lle tarjous kartoitus- ja 
neuvontakäynnistä meni sähköpostitse. Kaikkien näiden kiinteistö ei sijaitse viemäriverkoston 
ulkopuolella. Oletettavaa kuitenkin on, että haja-asutus olisi tällaisella alueella hyvin edustettuna 
paikallisessa yhdistyksessä ja myös, että jäsenten joukossa olisi haja-asutusalueilla sijaitsevien 
vapaa-ajan asuntojen omistajia. Siksi lähtöodotus oli, että yhdistyksen piirissä olisi ollut suurempi 
kiinnostus ja tarve kartoitus- ja neuvontakäynnille kuin mitä se todellisuudessa oli. Jos oletetaan, 
että puolet sähköpostilistalla olleista omistavat kiinteistön haja-asutusalueella, olisi käyntien 
toteumaksi muodostunut < 5 %, mikä on todella alhainen. Toisaalta Lohjan Seudun 
Omakotiyhdistys ry on jo vuosien ajan säännöllisesti tiedottanut jäsenkunnalleen jätevesiasioista, 
mikä saattaa vaikuttaa myönteisesti jäsenistön tietotaidon lähtötasoon, mikä osaltaan voi alentaa 
neuvontatarvetta. 

Kaiken kaikkiaan kokeilu oli mielenkiintoinen sikäli, että neuvontaa saatiin tarjottua jopa 400-800 
potentiaaliselle asiakkaalle. Lisäksi neuvonnan piiriin saatiin taas uusia kiinteistöjä. 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 250/2014 107

Liite 5. (4/4)
Kooste kampanjasta

Selvitys 23.10.2013 

Liite 1 

Erikoistarjous Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen jäsenille: maksuton, puolueeton 
kartoitus- ja neuvontakäynti jätevesiasioissa 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 tarjoaa Lohjan seudun haja-asutusalueiden asukkaille 
mahdollisuuden neuvontakäyntiin jätevesiasioissa syyskuussa 2013. Neuvojamme on käytettävissä arkisin 
klo 8-16 ja hänen kanssaan voi sopia neuvontakäynnistä puhelimitse tai sähköpostitse. Neuvontakäynnillä
käydään läpi kiinteistön nykyinen käyttö ja jätevesijärjestelmä, jonka pohjalta neuvoja antaa räätälöidyt 
ohjeet asiassa etenemiseen. Neuvoja antaa myös kirjallisen arvion järjestelmän uudistamistarpeesta. 
Neuvontakäynti kestää noin tunnin ja se on asiantunteva, puolueeton ja asiakkaalle maksuton –se tehdään 
LINKKI-hankkeen yhteydessä. Hanketta rahoittavat alueen kunnat sekä Uudenmaan ELY-keskus ja hanketta 
toteuttaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn säädökset muuttuivat 
vuonna 2011, joko tiedät miten toimia siirtymäajan päättymiseen 15.3.2016 mennessä? Pienellä vaivalla 
saat asian selville: 

Sovi neuvontakäynnistä jätevesineuvojasi Virve Kohijoen kanssa: puhelin 045-77507725, 
sähköposti virve.kohijoki@vesiensuojelu.fi

Lue lisää LINKKI-hankkeesta: www.hajavesi.fi
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SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. 
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      TIEDOTE 
      15.4.2013 
 
 
KURKKAUS JÄTEVESIKAIVOON KANNATTAA! 
Jätevesineuvontaa yli 5000 kiinteistölle ensi kesänä 

 
Onko pihallasi jokin tuntematon, aika-ajoin erikoisia hajujakin levittävä rakennelma? Se voi olla 
osa jätevesijärjestelmääsi, kuten saostus- tai umpikaivojen kansirakenteet tai imeytyskentän 
tuuletusputket, jotka aikojen saatossa ovat unohtuneet oman onnensa nojaan pihamaalle. Edel-
lä kuvailtu tilanne, jossa asukkaat eivät tietäisi edes jätevesijärjestelmänsä sijaintia, ei onneksi 
ole yleistä jätevesineuvoja Anna Halosen mukaan. ”Yleensä asukkaat osaavat kertoa, mistä 
kohtaa ja kuinka usein lietettä tyhjennetään saostuskaivoista, mutta tarkemmat tiedot järjestel-
mästä puuttuvat” toteaa Halonen. Hän työskentelee kesän ajan alueellisen vesiensuojeluyhdis-
tyksen neuvontahankkeessa ja on antanut neuvontaa sadoille kiinteistönomistajille. Halonen, 
monen muun neuvojan tavoin, on huomannut, että vaikka asukkaat tuntisivat järjestelmänsä hy-
vin, ei heillä silti tunnu olevan riittävää tietoa millaisiin kunnostus- tai korjaustoimenpiteisiin pitäi-
si ryhtyä.   
 
Haja-asutuksen jätevesiasetus tähtää parempaan jätevesien käsittelyyn viemäriverkostojen ul-
kopuolisilla alueilla pyrkien parantamaan pienvesien tilaa ja suojaamaan pohjavesiä - meidän 
juomavettämme. Asetuksen vaatimuksista on liikkeellä myös vääriä käsityksiä, joita pyritään 
korjaamaan asukkaille kohdistetulla neuvonnalla. Ympäristöministeriön rahoittamana on tänäkin 
vuonna käynnistymässä viitisentoista neuvontahanketta ympäri Suomen, näistä reilussa puo-
lessa toteuttajana - joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa - toimii alueellinen vesien-
suojeluyhdistys tai näiden kattojärjestö, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry. Yhteensä 
vesiensuojeluyhdistykset työllistävät tulevana kesänä yli 30 jätevesineuvojaa, joista useimpien 
tehtävänkuvaan kuuluu vierailu haja-asutusalueiden kiinteistöillä. Käynneillä selvitetään nykyi-
sen jätevesijärjestelmän tilanne sekä annetaan neuvoja mahdollisissa uudistamistoimissa. 
”Neuvojina olemme ehdottoman puolueettomia ja riippumattomia” toteaa Suomen vesiensuoje-
luyhdistysten liitto ry:n toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä korostaen vielä neuvonnan maksut-
tomuutta asukkaille. ”Yhdistyksillämme on myös vahva asiantuntemus paikallisista vesien- ja 
ympäristönsuojeluasioista sekä luontevat kontaktit kuntiin, mikä on edellytys onnistuneelle neu-
vonnalle”, Koski-Vähälä lisää. Yhteensä vesiensuojeluyhdistysten hankkeissa on tavoitteena 
tehdä yli 5000 neuvontakäyntiä eri puolilla Suomea sekä tiedottaa noin 100 kunnan muita asuk-
kaita. 
  
Sanomattakin on selvää, että neuvoja ei ehdi vierailla jokaisessa haja-asutusalueen kiinteistös-
sä ennen hajajätevesiasetuksen siirtymäajan loppua 15.3.2016. Siksipä Suomen vesiensuoje-
luyhdistysten liitto ry haastaa jätevesiviikon kunniaksi kaikki haja-asutusalueiden asuk-
kaat kurkkaamaan itse omaan kaivoonsa! Ohjeita kurkkaamiseen ja kunkin järjestelmätyypin 
silmämääräiseen tarkistamiseen löytyy Opas jätevesien maailmaan-sivustolta! Sivustolta löyty-
vät myös linkitykset vesiensuojeluyhdistysten neuvontahankkeiden verkkosivuille, joilta löytyy 
neuvojien yhteystietoja. 

 
Lisätietoja: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi 
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry: toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä, 0500-848171, jukka.koski-
vahala (at) skvsy.fi 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemi, 050-4320697, mint-
tu.peuraniemi (at) vesiensuojelu.fi 
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TIEDOTTEESEEN LIITTYVÄT INFORUUDUT (3 kpl): 

 
1. Ympäristöministeriön neuvonta-avustus: 

Ympäristöministeriö rahoittaa jätevesineuvontahankkeita harkinnanvaraisten neuvonta-
avustusten muodossa. Tarkoituksena on jatkaa neuvonnan avustamista käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa hajajätevesiasetuksen siirtymäajan loppuun saakka. Vuonna 2013 
neuvonta-avustusta on käytössä 1,22 M€, ja avustus jaetaan järjestöille ELY-keskusten kautta. 
Kaikkien ELY-keskusten alueilla toimii neuvontahankkeita, jotka tekevät myös kiinteistökoh-
taista neuvontaa. Osa hankkeista toimii muulla rahoituksella kuin ympäristöministeriön avus-
tuksella. Neuvontahankkeita on listattu ympäristöhallinnon verkkopalvelun sivulla 
www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta.  
 
Neuvonnan tavoitteena on saada asukkaat kiinnostumaan asiasta ja välttämään virheinves-
tointeja tarjoamalla luotettavaa ja puolueetonta tietoa sekä vesihuoltolaitosten verkostojen laa-
jenemisesta että erilaisten kiinteistökohtaisten tekniikoiden soveltuvuudesta. Kiinteistön haltija 
saa selkeän toimenpide-ehdotuksen toimista, jotka on tarpeen toteuttaa jätevesiasioiden kun-
toon saattamiseksi. 

 
2. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry: 

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry (SVYL) on vuonna 1973 perustettu alueellisten ve-
siensuojeluyhdistysten kattojärjestö. Sen jäseninä ovat 11 alueellista vesiensuojeluyhdistystä, 
joiden jäseninä puolestaan on kuntia, teollisuuslaitoksia, yrityksiä, paikallisia yhdistyksiä sekä 
muita yhteisöjä. SVYL edustaa jäsenyhdistyksiään yhteisissä asioissa sekä osallistuu vesien-
suojelua edistävään valtakunnalliseen toimintaan mm. kannanottojen muodossa. Vesiensuoje-
luyhdistykset ovat vuosikymmeniä vastanneet mm. erilaisten puhdistamoiden kuormitustark-
kailuista ja tehneet haja-asutuksen jätevesineuvontatyötä jo 2000-luvun alusta yhteistyössä 
kuntien kanssa. Neuvontatyöhön on sisältynyt mm. suunnittelijakoulutusta, yleisötilaisuuksia, 
tiedotusta sekä kiinteistöille jalkautettua neuvontaa. Vesiensuojeluyhdistysten jätevesiosaami-
nen on siis erittäin vahvaa.  

 
Kuva: Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n jäsenyhdistysten toiminta-alueet kattavat valtaosan 
Suomesta. 
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3. Haja-asutuksen jätevesiin liittyvä lainsäädäntö pähkinänkuoressa: 

 
Ympäristönsuojelulaki (muutos 196/2011) ja nk. hajajätevesiasetus (209/2011) asettavat kiin-
teistönhaltijalle seuraavat velvollisuudet: 
 
 Olla selvillä jätevesijärjestelmästään ja sen ympäristövaikutuksesta  Selvitys 

jätevesijärjestelmästä 
 Puhdistaa jätevetensä lain, asetuksen ja kunnan määräysten mukaisesti  

Puhdistamisvelvollisuus 
- jos puhdistuksen taso ei ole riittävä, käsittelyä tehostetaan  Siirtymäaika 

15.3.2016 asti 
- Tehostaminen on luvanvaraista  Toimenpidelupa ja jätevesisuunnitelma 

 Käyttää ja huoltaa järjestelmää siten, että puhdistusvaatimus täyttyy normaalioloissa  
Käyttö- ja huolto-ohjeet 
 

Poikkeamiset puhdistusvelvollisuudesta ovat voimassa vain, jos ei ole ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa: 

 
 Vähäinen jätevesimäärä: Pienet jätevesimäärät voidaan johtaa hallitusti maaperään il-

man puhdistusta, esim. kantovesi ja ulkohuussi. 
 Ikäpoikkeus: Vakituisesti asutun kiinteistön kaikki omistajat ovat 9.3.2011 mennessä täyt-

täneet 68 vuotta. Huom. Ei koske vapaa-ajan asutusta eikä rikkinäisiä ja/tai toimimattomia 
saostuskaivoja. 

 Lykkäys sosiaalisista syistä: Korkeintaan viiden vuoden mittaista lykkäystä voi hakea 
kunnasta. Syynä lykkäykselle voi olla esim. taloudellista suorituskykyä alentava sairaus tai 
työttömyys. 

 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 250/2014 111

Mediatiedotteet
Liite 6. (4/26)

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. 
 FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.  
 

 
Yrittäjäntie 24 Puhelin: 017-2647 200 www.vesiensuojelu.fi 
70150 Kuopio Telefax: 017-2647 217 Y-tunnus  1082393-2 

 

 
 
     PRESSMEDDELANDE 
      15.4.2013 
 
DET LÖNAR SIG ATT BLICKA NER I AVLOPPSBRUNNEN!  
Avloppsrådgivning på över 5000 fastigheter nästa sommar 

Finns det på din gård någon urgammal byggnation som även sprider lukt? Det kan vara 
en del av ditt avloppssystem, så som slambrunnarnas eller slutna tankens lock eller in-
filtrationens lutningsrör som har lämnats åt sitt öde på gården. De här fallen var fastig-
hetsägaren inte ens vet var det egna avloppssystemet finns är turligt nog inte så van-
liga enligt avloppsrådgivare Anna Halonen. ”Vanligtvis kan invånarna berätta var sy-
stemet finns och hur ofta slambrunnarna töms på slam, medan noggrannare informat-
ion om systemet saknas” konstaterar Halonen. Hon arbetar på en regional vatten-
skyddsförening som inom ett rådgivningsprojekt och har rådgivit hundratals fastighets-
ägare. Halonen, så som många andra rådgivare, har märkt att fastän invånarna verkar 
känna till de egna avloppssystemen är ändå underhålls- och reparationsåtgärderna för 
systemen inte tillräckligt bekanta.  
 
Glesbygdens avloppsvattenförordning siktar på en bättre avloppsvattenbehandling ut-
anför avloppsnätet i en strävan till att förbättra små vattendrag och att beskydda grund-
vattnet - vårt dricksvatten. Riktad rådgivning är ett försök att rätta till de felaktiga upp-
fattningarna som finns i omlopp om förordningens krav. Även i år startar ca femton 
rådgivningsprojekt finansierade av miljöministeriet runtom i Finland. Av de förverkligas 
dryga hälften - antingen självständigt eller i samarbete med – regionala vattenskydds-
föreningar eller av deras takorganisation, Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i 
Finland r.f.  Tillsammans sysselsätter vattenskyddsföreningarna över 30 rådgivare un-
der nästa sommar, vilkas uppgift främst är att besöka fastigheterna på glesbygden. På 
besöken utreds avloppsvattensystemets nuläge och råd om eventuella förnyelseåtgär-
der ges. ”Som rådgivare är vi definitivt opartiska och oberoende” konstaterar verksam-
hetsledaren för Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. Jukka Koski-
Vähälä som ännu betonar att rådgivningsbesöket är avgiftsfritt för invånarna. ”I våra 
föreningar har vi även en stark sakkännedom i lokala vatten- och miljöskyddsfrågor 
samt naturlig kontakt till kommunerna, vilket är en förutsättning för en lyckad rådgiv-
ning” tillägger Koski-Vähälä. Vattenskyddsföreningarnas projekts gemensamma mål-
sättning är att utföra över 5000 rådgivningsbesök på olika platser i Finland och att in-
formera ca 100 kommuners övriga invånare.  
  
Utan att behöva nämnas står det klart att rådgivaren inte hinner besöka varje fastighet 
på glesbygden innan utgången av avloppsförordningens övergångsperiod 15.3.2016. 
Därför utmanar Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. till av-
loppsvattenveckans ära alla glesbygdens invånare att själva blicka ner i den 
egna brunnen!  Instruktioner för att blicka ner i brunnen och för att okulärt kontrollera 
varje enskilt system hittas på sidorna En guide till avloppsvattnets värld! På sidorna 
finns också länkar till vattenskyddsföreningarnas olika projekts hemsidor var rådgivar-
nas kontaktuppgifter finns.  
  

Tilläggsuppgifter: www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten 
Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf: verksamhetsledare Jukka Koski-Vähälä, 0500-
848171, jukka.koski-vahala (at) skvsy.fi 
Västra Nylands vatten och miljö r.f.: Sakkunnig inom avloppsvattenhantering i glesbygden Minttu Peura-
niemi, 050-4320697, minttu.peuraniemi (at) vesiensuojelu.fi 
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INFORUTOR SOM TILLHÖR PRESSMEDDELANDET (3 st): 

 
1. Miljöministeriets rådgivningsbidrag: 

Miljöministeriet finansierar rådgivningsprojekt i form av behovsprövat rådgivningsbidrag. Syftet 
är att fortsätta bidra till rådgivningen genom det angivna anslaget till utgången av avloppsför-
ordningens övergångsperiod. År 2013 är rådgivningsbidraget 1,22 M€, och bidraget delas ut till 
organisationerna genom NMT-centralerna. På alla NMT-centralers områden finns rådgiv-
ningsprojekt som även utför fastighetsvis rådgivning. En del av projekten fungerar genom an-
nan finansiering än miljöministeriets bidrag. Rådgivningsprojekten finns listade på miljöförvalt-
ningens webbtjänsts hemsidor www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta.  
 
Rådgivningens syfte är att få invånarna att intressera sig för saken och att undvika felinveste-
ringar genom att erbjuda pålitlig och opartisk information om vattentjänstverkens utvidgande 
av avloppsnätverket och om olika fastighetsvisa teknikers tillämpning på olika fastigheter. Fas-
tighetens innehavare får klara förslag på tillvägagångsåtgärder, som behövs för förverkligan-
det av en fungerande avloppsvattenbehandling.  

 
2. Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland r.f:  

Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland r.f. (SVYL) är grundat 1973 som takorgani-
sation för de regionala vattenskyddsföreningarna. Dess medlemmar är 11 regionala vatten-
skyddsföreningar, vilkas medlemmar i sin tur är kommuner, industrier, företag, lokala förening-
ar samt övriga organisationer. SVYL representerar sina medlemsföreningar i gemensamma 
ärenden samt deltar i nationell verksamhet som befrämjar vattenskyddet bl.a. i form av ställ-
ningstaganden. Vattenskyddsföreningarna har i årtionden ansvarat för bl.a. olika reningsan-
läggningars belastningskontroller och utfört rådgivning på glesbygden redan från början av 
2000-talet i samarbete med kommunerna.  I rådgivningsarbetet har ingått bl.a. planerarskol-
ningar, infotillfällen, information samt fastighetsvis rådgivning. Vattenskyddsföreningarnas av-
loppsvattenkunnande är således väldigt starkt.   

 
Bild: Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s vmedlemsföreningars verksamhets-
områden täcker största delen av Finland. 
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3. Glesbygdens avloppsvattenlagstiftning i ett nötskal:  

 
Miljöskyddslagen (ändring 196/2011) och den sk. avloppsvattenförordningen (209/2011) tillsät-
ter fastighetsinnehavarna följande förpliktelser:  

 
 Vara medveten om sitt avloppssystem och dess effekter på miljön Utredning över sy-

stemet  
 Rena avloppsvattnet enligt lagens, förordningens och kommunens föreskrifters krav  

Reningsplikt  
- om reningsnivån inte är tillräcklig skall systemet effektiveras   Övergångsperiod till 

15.3.2016 
- Effektiveringen kräver lov  Åtgärdstillstånd och avloppsplan  

 Använd och sköt om systemet så att reningskravet uppfylls i normaltillstånd  Bruks- 
och underhållsanvisningar  
 

Undantag från reningskravet är i kraft endast om risk för miljöförstöring inte finns: 
 

 Små mängder avloppsvatten: Små mängder avloppsvatten kan ledas kontrollerat till 
marken utan rening, t.ex. inburet vatten och utedass.   

 Åldersundantag: En året runt bosatt fast bostad vars samtliga ägare är fyllda 68 år före 
9.3.2011 Obs. Gäller inte fritidsbosättning, inte heller söndriga eller inte funktionsdugliga 
slambrunnar.  

 Undantag på sociala grunder: Ett högst fems års undantag kan sökas från kommunen. 
Orsaker till undantaget kan vara t.ex. en sjukdom eller arbetslöshet som försämrar den 
ekonomiska situationen.  
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LÄNSI-UUDELLAMAALLAKIN KURKATAAN JÄTEVESIKAIVOON! 
Kartoitus- ja neuvontakäynneillä tavoitellaan 800 haja-asutusalueen kiinteistöä 

LINKKI 2013-hankkeen jätevesineuvojien tavoitteena on tänä vuonna vierailla n. 800 kiinteistöllä haja-
asutusalueilla. Kuntien kanssa on valittu n. 15 jätevesien kannalta herkkää aluetta, joiden alueiden 
erityisolosuhteet aiheuttavat haasteita jäteveden käsittelyn järjestämiselle. Yhdessä asukkaiden kanssa 
kiinteistön jätevesien käsittelyn tilaa tarkastellaan tontilla asti. Mikäli jätevesikäsittelyn tehostamisen 
tarvetta esiintyy, jätevesineuvoja neuvoo miten järjestelmän kunnostamisessa tulee toimia, jotta 
valtakunnallisen jätevesiasetuksen (209/2011) sekä kuntakohtaiset vaatimukset täyttyvät annettuun 
siirtymäaikaan mennessä (15.3.2016) 

Nämä kartoitus- ja neuvontakäynnit aloitetaan jo huhtikuussa viikolla 16 Inkoon asemalta ja kuun lopulla 
Siuntion Karskogista ja Vihdin Haimoosta. Kohdekiinteistöjen omistajiin otetaan yhteyttä kirjeitse ja 
ehdotetaan käynnille aikaa. Kartoitus- ja neuvontakäynnillä käydään nykyinen jäteveden käsittelyn tilanne 
läpi ja annetaan räätälöidyt ohjeet etenemiseen suullisesti ja kirjallisesti. Käynnillä kiinteistönomistaja saa 
myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta. Käyntiä vaille jääviä kiinteistöjä kannustetaan 
osallistumaan Kurkkaa jätevesikaivoon!-kampanjaan, jossa kiinteistönomistaja itse silmämääräisesti 
tarkistaa järjestelmänsä. Neuvojien yhteystiedot löytyvät LINKKI-hankkeen verkkosivuilta www.hajavesi.fi ja 
ohjeita kurkkaamiseen Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n Opas jätevesien maailmaan-sivuilta.  

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeeseen (LINKKI) osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, 
Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy 
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen 
jätevesineuvontaan. Hankkeen toiminta perustuu Uudenmaan liiton rahoittamissa hankkeissa kehitettyyn 
toimintamalliin. Hankkeen koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.  

Kurkkaa jätevesikaivoon! –kampanja liittyy valtakunnalliseen Jätevesiviikkoon, jota vietetään tänä vuonna 
15.-21.4. ympäristöministeriön koordinoimana. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry muistuttaa 
kampanjallaan jätevesijärjestelmän silmämääräisen tarkkailun tarpeesta ja haluaa ohjeistaa asukkaita 
omatoimiseen huoltoon. 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2011 maaliskuussa. 
Lainsäädännön tavoitteena on lähivesistöjen rehevöitymisen hillitseminen sekä juomavesikaivojen puhtaus 
ja se sisältää uudentyyppisiä velvoitteita kiinteistönomistajille: mm. jäteveden puhdistusvaatimukset, 
vaatimukset jätevesijärjestelmän selvityksestä ja suunnittelusta sekä huoltotoimista. Nämä valtakunnalliset 
säädökset on kohtuullistettu ja jokaisen kannattaakin nyt selvittää, onko omalla kohdalla tullut muutoksia 
vaadittavien toimenpiteiden suhteen. Tässä auttaa Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013. 

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi , sekä 
Kurkkaa jätevesikaivoon! -kampanjasivusto
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I VÄSTRA NYLAND BLICKAR MAN I AVLOPPSVATTENBRUNNEN! 
Under karterings och rådgivningsbesöken nås 800 fastigheter i glesbygden 

Målet för LINKKI 2013-projektets avloppsvattenrådgivare är att i år besöka ca 800 fastigheter i glesbygden. 
Tillsammans med kommunerna har ca 15 områden, känsliga med tanke på avloppsvatten valts ut, vars 
specialförhållanden är en utmaning för behandlingen av avloppsvatten. Tillsammans med invånarna 
kontrolleras fastighetens avloppsvattenhantering på plats vid tomten. Om förbättringsbehov framkommer 
råder avloppsvattenrådgivaren på vilket sätt systemet kan förbättras för att uppnå stadsrådets 
avloppsvattenförordning (209/2011) samt de kommunvisa kraven inom utsatt övergångstid (15.3.2016). 

Dessa karterings- och rådgivningsbesök påbörjas redan i april under vecka 16 vid Ingå station och i slutet av 
månaden vid Karskog, Sjundeå och Haimoo, Vichtis. Fastighetsägarna kontaktas per brev där en tidpunkt 
föreslås. Under besöket gås det nuvarande avloppsbehandlingssystemet igenom och skräddarsydda 
anvisningar ges både muntligt och skriftligt. Fastighetsägaren får även en skriftlig bedömning av 
avloppssystemets förnyelsebehov under besökets gång. Fastigheter som blir utan besök uppmanas att 
delta i Blicken i brunnen!-kampanjen, där fastighetsägaren med egna ögon granskar sitt system. 
Avloppsrådgivarnas kontaktuppgifter finns på LINKKI-projektets hemsidor www.hajavesi.fi och instruktioner 
för egen granskning finns på Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finlands rf:s En guide till 
avloppsvattnets värld. 

I västra Nylands avloppsvattenprojekt (LINKKI) deltar områdets 7 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, 
Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands ELY-central. Projektet 
är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-
2013 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektets verksamhet baserar sig på en 
modell utvecklad i tidigare projekt finansierat av Nylands förbund. Som projektkoordinator fungerar Västra 
Nylands vatten och miljö rf. 

Blicken i brunnen! - kampanjen ordnas under den riksomfattande avloppsvattenveckan, som koordineras 
av miljöministeriet och som i år hålls 15 - 21.4. Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finlands rf. vill 
genom kampanjen påminna om behovet av att blicka ner i avloppsvattensystemet och uppmuntra 
invånarna till självständig service. 

Lagstiftningen berörande glesbygdens avloppsvatten förnyades i mars 2011. Syftet med lagstiftningen är att 
hämma eutrofieringen av vattendrag samt säkerställa dricksvattenbrunnarnas renlighet. Detta skapar nya 
förpliktelser för fastighetsägarna: bl.a. avloppsvattnets reningskrav, krav på utredning och planering av 
systemet samt underhållskrav. Dessa landsomfattande krav har gjorts mer skäliga och det lönar sig nu för 
var och en att ta reda på om det har kommit någon ändring gällande kraven på de egna åtgärderna. Med 
detta hjälper västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI 2013. 

Tilläggsinformation: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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19.4.2013

LINKKI-HANKE ETSII VUODEN JÄTEVESISUUNNITTELIJAA! 

Kunnollinen suunnittelutyö on avain onnistuneeseen jäteveden käsittelyyn. Näin on erityisesti 
haja-asutusalueilla, jossa jäteveden käsittely ratkaistaan usein kiinteistökohtaisesti. Haja-
asutusalueen asukas on monesti kätevä monessa käytännön asiassa – jätevesijärjestelmän 
suunnittelu ei kuitenkaan hoidu jokamieheltä!  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (jatkossa LUVY) koordinoima Linkki-hanke haluaa nyt 
kannustaa sekä suunnittelijoita että asukkaita hyvien jätevesiratkaisujen tekemiseen valitsemalla 
Vuoden Jätevesisuunnittelijan. Ehdotuksia Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi hanke pyytää LUVY:n 
jäsenkuntien rakennus- ja ympäristövalvonnasta, jotka käsittelevät rakennus- ja toimenpideluvat 
ja niiden liitteenä olevat jätevesisuunnitelmat. Ehdotuksen voi antaa kuitenkin myös kuka tahansa 
länsiuusimaalainen yksityishenkilö, jolla on hyviä kokemuksia jätevesisuunnittelijasta ja joka 
haluaa kertoa kokemuksistaan. Vuoden Jätevesisuunnittelijan valinnan tekee Linkki-hankkeen 
ohjausryhmä, johon kuuluu rahoittajien edustajat sekä LUVY:n jätevesiasiantuntijoita ja valinta 
julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa. 

Ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan perjantaihin 3.5. mennessä Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry:lle sähköisesti osoitteeseen vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä 
kuntien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, 
Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy 
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön 
valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hankkeessa tehdään kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-
asutusalueiden kiinteistöillä. Neuvonta ei kuitenkaan korvaa jätevesisuunnittelua.  

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan 
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 250/2014 117

Mediatiedotteet
Liite 6. (10/26)

PRESSMEDDELANDE

19.4.2013

LINKKI-PROJEKTET SÖKER ÅRETS AVLOPPSVATTENPLANERARE! 

Ordentlig planering är nyckeln till framgångsrik behandling av avloppsvatten. Detta gäller särskilt 
på glesbygden där behandling av avloppsvatten ofta görs fastighetsvis. Glesbygdens invånare är 
ofta händiga i många praktiska saker - men planering av avloppsvattensystem kräver ändå en viss 
kunskap! 

LINKKI-projektet som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö (nedan kallat LUVY) vill nu 
uppmuntra både planerare och invånare till goda avloppsvattenslösningar genom att välja Årets 
Avloppsvattenplanerare. Projektet ber om förslag till Årets Avloppsvattenplanerare av LUVY:s 
medlemskommuners byggnads- och miljöinspektion, som behandlar byggnads- och 
åtgärdstillstånd samt de tillhörande avloppsvattensplanerna. Förslaget kan dock även ges av vilken 
som helst västnyländsk privatperson, som har goda erfarenheter av avloppsvattenplanerare och 
som vill dela med sig av sina erfarenheter. Valet av Årets Avloppsvattenplanerare görs av LINKKI-
projektets styrgrupp, som utgörs av företrädare för finansiärer och LUVY:s 
avloppsvattensakkunniga och valet kommer att publiceras i maj-juniskiftet. 

Förslag med motiveringar bör levereras senast fredag 3.5. till Västra Nylands vatten och miljö rf 
med e-post till vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI syftar till att främja glesbygdens behandling av 
avloppsvatten genom kommunalt samarbete. Detta projekt omfattar 7 kommuner: Hangö, Ingå, 
Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Förutom kommunerna finansieras projektet av 
Nylands ELY-central. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring 
glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013 samt miljöministeriets landsomfattande 
avloppsrådgivning. Inom projektet görs karterings- och rådgivningsbesök till fastigheter på 
glesbygden. Rådgivning ersätter ändå inte avloppsvattensplanering. 

Tilläggsinformation fås av: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.hajavesi.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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KUKA ON VUODEN JÄTEVESISUUNNITTELIJA 2013? 
Valinta julkistetaan 13.6.2013 

Kunnollinen suunnittelutyö on avain onnistuneeseen jäteveden käsittelyyn. Näin on erityisesti 
haja-asutusalueilla, jossa jäteveden käsittely ratkaistaan usein kiinteistökohtaisesti. Haja-
asutusalueen asukas on monesti kätevä monessa käytännön asiassa – jätevesijärjestelmän 
suunnittelu ei kuitenkaan hoidu jokamieheltä! Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (jatkossa 
LUVY) koordinoima Linkki-hanke kannustaa sekä suunnittelijoita että asukkaita hyvien 
jätevesiratkaisujen tekemiseen valitsemalla Vuoden Jätevesisuunnittelijan.  

Vuoden Jätevesisuunnittelija palkitaan ja nimi julkistetaan torstaina 13 .6 .2013 klo 13 Inkoossa .
Kiinnostuneille lehdistön edustajille toimitetaan tarkemmat tiedot ajasta ja paikasta 
henkilökohtaisesti . Jos siis olet kiinnostunut ikuistamaan Länsi-Uusimaan ensimmäisen Vuoden 
Jätevesisuunnittelijan palkitsemisen, ota yhteyttä projektipäällikköömme: 

Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu .peuraniemi@vesiensuojelu .fi

Ehdotuksia Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi LINKKI-hanke pyysi LUVY:n jäsenkuntien rakennus- ja 
ympäristövalvonnasta, jotka käsittelevät rakennus- ja toimenpideluvat ja niiden liitteenä olevat 
jätevesisuunnitelmat. Vuoden Jätevesisuunnittelijan valitsijaraatina toimi Linkki-hankkeen 
ohjausryhmä, johon kuuluu rahoittajien edustajat sekä LUVY:n jätevesiasiantuntijoita. Vuoden 
Jätevesisuunnittelijan valintakriteereinä pidettiin mm. tehtyjen suunnitelmien määrää ja laatua, 
suunniteltujen järjestelmätyyppien ja –merkkien kirjoa, palvelun laajuutta sekä paikallisten 
määräysten huomioimista. Lisäksi huomioitiin kouluttautuminen ja kokemus, palvelun 
kaksikielisyys sekä tunnettuus useamman kunnan alueella. 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien 
yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. 
Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien 
hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hankkeessa 
tehdään kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-asutusalueiden kiinteistöillä. Neuvonta ei kuitenkaan korvaa 
jätevesisuunnittelua.  

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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VEM ÄR ÅRETS AVLOPPSVATTENPLANERARE 2013? 
Valet publiceras 13.6.2013 

Ordentlig planering är nyckeln till framgångsrik behandling av avloppsvatten. Detta gäller särskilt 
på glesbygden där behandling av avloppsvatten ofta görs fastighetsvis. Glesbygdens invånare är 
ofta händiga i många praktiska saker - men planering av avloppsvattensystem kräver ändå en viss 
kunskap! LINKKI-projektet som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö (nedan kallat LUVY) 
vill nu uppmuntra både planerare och invånare till goda avloppsvattenslösningar genom att välja 
Årets Avloppsvattenplanerare. 

Årets	Avloppsvattenplanerare	belönas	och	namnet	kommer	att	tillkännages	på	torsdag	
13.6.2013	kl	13	i	Ingå. Till intresserade medlemmar av pressen ges personligen mer information 
om tid och plats. Om du är intresserad av att föreviga prisutdelningen av Västra Nylands första 
Årets Avloppsvattenplanerare, kontakta projektledaren:

Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu .peuraniemi@vesiensuojelu .fi.

LINKKI-projektet frågade efter förslag till Årets Avloppsvattenplanerare av LUVY:s 
medlemskommuners byggnads- och miljöinspektion, som handskas med bygglov och 
åtgärdstillstånd och de tillhörande avloppsvattenplanerna. Som väljarråd för Årets 
Avloppsvattenplanerare fungerade LINKKI-projektets styrgrupp, med representanter för 
finansiärer samt LUVY:s avloppsvattenexperter. Kriterier för Årets Avloppsvattenplanerare bestod 
av bl.a. planernas kvantitet och kvalitet, planerade systemtyper och märken, omfattningen av 
tjänsten, samt hur lokala föreskrifter beaktas. Dessutom uppmärksammades utbildning och 
erfarenhet, tvåspråkig service, samt om personen är bekant i flera kommuner.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI syftar till att främja glesbygdens behandling av avloppsvatten genom 
kommunalt samarbete. Detta projekt omfattar 7 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och 
Vichtis. Förutom kommunerna finansieras projektet av Nylands ELY-central. Projektet är kopplat till Strategin för 
kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013 samt miljöministeriets 
landsomfattande avloppsrådgivning. Inom projektet görs karterings- och rådgivningsbesök till fastigheter på 
glesbygden. Rådgivning ersätter ändå inte avloppsvattensplanering. 

Tilläggsinformation fås av: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.hajavesi.fi och En guide till avloppsvattnets värld www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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13.6.2013

STEFAN WASSTRÖM VALITTIIN VUODEN JÄTEVESISUUNNITTELIJAKSI 2013 

LVI-insinööri Stefan Wasström on valittu Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi. Wasström on ollut alalla vuodesta 
2005 ja sinä aikana kunnostautunut haja-asutuksen jätevesiasioiden eteenpäin viemisessä tarjoamalla 
ammattimaista suunnittelupalvelua läntisellä Uudellamaalla. Nimityksen teki Länsi-Uudenmaan 
hajajätevesihanke LINKKI ja sen ohjausryhmä. Vuoden Jätevesisuunnittelija julkistettiin ja palkittiin Inkoossa 
torstaina 13.6.2013. 

Vastanimetyn Vuoden Jätevesisuunnittelijan meriitteihin kuuluu noin 600 jätevesijärjestelmän suunnittelu 
ja hän on valvonut mm. noin 200 jätevesijärjestelmän asennusta. Wasströmin työlle ominaista ovat 
laadukkaat asiakirjat sekä kohdekohtainen räätälöinti - suunnittelutyöhön kuuluu luonnollisesti kiinteistön 
olosuhteisiin tutustuminen ja järjestelmätyypin valinta tapauskohtaisesti. Wasströmin suunnittelemat 
järjestelmät edustavatkin laajaa järjestelmätyyppikirjoa ja hänelle ovat tuttuja useimpien 
jätevesilaitevalmistajien tuotteet. Vuoden Jätevesisuunnittelija hallitseekin laajan skaalan eri 
suunnittelutilanteita, aina yksittäisen kesämökin järjestelmistä laajempiin naapurustopuhdistamoihin asti. 
Myös sisäkuivakäymälän suunnittelu järjestyy Wasströmin kautta, onhan hän Uudenmaan DT-keskuksen 
(DT eli Dry Toilet = kuivakäymälä) pitäjä. Wasström tuntee toimialueensa, joka kattaa useamman kunnan 
alueet. Näin ollen hän voi tarjota kokonaisvaltaista suunnittelupalvelua aivan lupa-asiakirjojen hallintaa 
myöten. Mainittakoon vielä, että palvelu sujuu Vuoden Jätevesisuunnittelijalta molemmilla kotimaisilla 
kielillä! 

Kunnollinen suunnittelutyö on avain onnistuneeseen jäteveden käsittelyyn. Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry:n (jatkossa LUVY) koordinoima LINKKI-hanke kannustaa sekä suunnittelijoita että asukkaita 
hyvien jätevesiratkaisujen tekemiseen valitsemalla Vuoden Jätevesisuunnittelijan. Ehdotuksia Vuoden 
Jätevesisuunnittelijaksi hanke pyysi LUVY:n jäsenkuntien rakennus- ja ympäristövalvonnasta, jotka 
käsittelevät rakennus- ja toimenpideluvat ja niiden liitteenä olevat jätevesisuunnitelmat. Vuoden 
Jätevesisuunnittelijan valitsijaraatina toimi hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluu rahoittajien edustajat 
sekä LUVY:n jätevesiasiantuntijoita. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-
asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, Inkoo, 
Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke 
liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön 
valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hankkeen päätoimintana ovat kartoitus- ja neuvontakäynnit haja-
asutusalueiden kiinteistöillä.  

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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13.6.2013

STEFAN WASSTRÖM VALDES TILL ÅRETS AVLOPPSVATTENPLANERARE 2013 

VVS-ingenjör Stefan Wasström har valts till Årets Avloppsvattenplanerare. Wasström har varit i branschen 
sedan 2005 och har under den tiden utmärkt sig genom att föra fram glesbygdens avloppsvattenfrågor och 
genom att erbjuda en professionell planeringstjänst i västra Nyland. Utnämningen gavs av västra Nyland 
avloppsvattenprojekt LINKKI och dess styrgrupp. Årets Avloppsvattenplanerare offentliggjordes och 
premierades under torsdagen 13.6.2013 i Ingå. 

Till den nyligen utnämnde Årets Avloppsvattenplanerares meriter hör planering av omkring 600 
avloppsvattensystem och han har bl.a. övervakat 200 installeringar av avloppssystem. Wasströms arbete 
präglas av högklassiga dokument samt platsspecifik anpassning – till planeringsarbetet hör naturligtvis att 
bekanta sig med fastighetens förutsättningar och val av system från fall till fall. Wasströms planer 
representerar ett brett urval av systemtyper och han känner väl till många avloppsvattenstillverkares 
produkter. Årets Avloppsvattenplanerare behärskar en bredd av olika planeringsobjekt, allt från en enskild 
sommarstugas system till områden med flera grannars gemensamma reningssystem. Även torrdass för 
inomhusbruk är välbekant för Wasström, trots allt är han verksam vid Nylands DT-center (dvs. DT = 
torrtoalett). Wasström känner väl till sitt verksamhetsområde som omfattar flera områden i kommunen. 
Således kan han erbjuda en heltäckande planeringstjänst som inkluderar bl.a. tillståndsärenden. Nämnas 
bör även att Årets Avloppsvattenplanerare är verksam i båda officiella språken! 

Ordentlig planering är nyckeln till framgångsrik behandling av avloppsvatten. LINKKI-projektet som 
koordineras av Västra Nylands vatten och miljö (nedan kallat LUVY) uppmuntrar både planerare och 
invånare till goda avloppsvattenslösningar genom att välja Årets Avloppsvattenplanerare. LINKKI-projektet 
frågade efter förslag till Årets Avloppsvattenplanerare av LUVY:s medlemskommuners byggnads- och 
miljöinspektion, som handskas med bygglov och åtgärdstillstånd och de tillhörande avloppsvattenplanerna. 
Som väljarråd för Årets Avloppsvattenplanerare fungerade LINKKI-projektets styrgrupp, med 
representanter för finansiärer samt LUVY:s avloppsvattenexperter. Västra Nylands avloppsvattenprojekt 
LINKKI syftar till att främja glesbygdens behandling av avloppsvatten genom kommunalt samarbete. Detta 
projekt omfattar 7 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Förutom 
kommunerna finansieras projektet av Nylands ELY-central. Projektet är kopplat till Strategin för 
kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013 samt 
miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Huvudarbetet inom projektet består av karterings- 
och rådgivningsbesök till fastigheter på glesbygden. 

Tilläggsinformation fås av: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.hajavesi.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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KAIKKI KUNNOSSA KESÄMÖKIN JÄTEVESIHUOLLOSSA? 

Noin puolta länsiuusimaalaisista vapaa-ajan asunnoista koskee jäteveden puhdistusvaatimus, jonka nk. 
hajajätevesiasetus asettaa. Näistä noin 70 % jäteveden käsittelyssä olisi parantamisen varaa. Tämä käy ilmi 
LINKKI-hankkeen tilannekatsauksesta, joka on tehty viime vuonna tehtyjen 988 kartoitus- ja 
neuvontakäynnin tulosten perusteella. 

 Jätevesiasioiden miettiminen kauniina kesäpäivänä ei välttämättä ole kesämökkiläisen päiväjärjestyksen 
numero yksi. Haiseva huussi, saunavedestä lainehtiva pihamaa ja sinilevää kukkiva järvi eivät kuitenkaan 
juuri houkuttele rentoon lomapäivän viettoon. Sen sijaan toimiva käymälä- ja jätevesijärjestelmä 
mahdollistavat sekä mukavan lomailun yksin tai porukalla, että lähivesistöjen kunnossa pysymisen tai tilan 
parantamisen. Siksipä pari ajatusta jätevesiasialle ei ole pahitteeksi. 

Kun jätevesiasiaa lähtee miettimään kesämökillä, on keskeisessä roolissa mökin 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 sinällään aiheudu ympäristön pilaantumista. Nämä jätevedet voi johtaa käsittelemättäkin 
hallitusti maaperään. Jos mökille on vuosien saatossa kertynyt erilaista vesivarustelua, kuten suihku, 
tiskikone tai pesukone, täytyy näille ”harmaille jätevesille” järjestää sovelias käsittely ennen maahan 
johtamista. Monesti tämän likaantuneen veden käsittely on jäänyt jälkeen muusta varustelusta ja 
korjaustöitä on luvassa. Noin 60 % kesämökeistä on nykyään käytössä myös vesikäymälä, jolloin jätevesien 
käsittely on erityisen tärkeää. Käsittelyä voikin jo verrata ympärivuotisen asutuksen jäteveden käsittelyn 
tarpeisiin, mutta vapaa-ajan vaihtelevassa käytössä käsittely voi olla vielä haasteellisempaa. 
Kesäasukkaiden olisikin tarpeen selvittää oma jätevesitilanteensa ja kutsua tarvittaessa paikalle 
ammattilaissuunnittelija. 

LINKKI-hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistuvat sydänkesän aikaan vapaa-ajanasutusalueille. 
Tänä vuonna jätevesineuvontaa mökillään saavat Karkkilan Jouhtenanjärven, Vähäveden ja Kolmpersjärven, 
Lohjan Lylyisten ja Linnanniemen, Siuntion Kimparijärven sekä Raaseporin Grabbskogträskin ja 
Kullaanjärven mökkiläiset ja ranta-asukkaat. Myös alueiden ympärivuotiselle asutukselle tarjotaan 
neuvontaa. Kohdekiinteistöjen omistajiin otetaan yhteyttä kirjeitse heidän kotiosoitteihinsa ja ehdotetaan 
käynnille aikaa. Kartoitus- ja neuvontakäynnillä käydään nykyinen jätevesitilanne läpi ja annetaan 
mökkikohtaiset ohjeet etenemiseen suullisesti ja kirjallisesti. Käynnillä mökkiläinen saa myös kirjallisen 
arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta. Neuvonta ei ole jätevesisuunnittelua. 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeeseen (LINKKI) osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, 
Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy 
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen 
jätevesineuvontaan. Hankkeen koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.  

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi (mm. neuvojien yhteystiedot) ja Opas jätevesien maailmaan 
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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ÄR SOMMARSTUGANS AVLOPPSVATTEN I SKICK?

För ungefär hälften av fritidshusen i Västra Nyland gäller de avloppsvattenreningskrav som den så kallade 
avloppsvattenförordningen ställer. Av dessa kunde omkring 70 % förbättra sin avloppsvattenbehandling. 
Detta framgår av LINKKI-projektets lägesbeskrivning, som baserar sig på information från 988 stycken 
karterings- och rådgivningsbesök som gjorts under de senaste åren. 

Att fundera på avloppsfrågor under en vacker sommardag hör nödvändigtvis inte till dagsordningen ute på 
sommarstugan. Illaluktande torrdass, sviktande gårdsplan från bastuvatten och algblomning i sjön lockar 
inte direkt till en avslappnad semesterdag. Däremot möjliggör ett funktionellt toalett- och avloppssystem 
en bekväm semester ensam eller med en grupp, samt att de omgivande vattendragen hålls i gott skick eller 
förbättras. Därför kan det vara en bra idé att fundera lite på avloppsvattenfrågor. 

När man börjar fundera på avloppsfrågan vid sommarstugan, har stugans vattenutrustning och möjliga 
förändringar i den en central roll. Används en vattenfri toalett (till exempel ett utedass) och det uppstår 
ungefär en sådan mängd tvättvatten som man orkar bära, kan man anta att de vattenmängderna är så små 
att de inte leder till miljöförstöring. Avloppsvatten av den typen kan ledas obehandlat i marken på ett 
kontrollerat sätt. Om det under åren har samlats vattenutrustning, vid stugan, till exempel dusch, 
diskmaskin eller tvättmaskin, kräver detta "gråa avloppsvatten" en lämplig behandling innan det kan ledas 
till marken. I många fall har behandlingen av förorenat avloppsvatten släpat efter resten av utrustningen 
och reparationsarbeten kommer att behövas. Omkring 60 % av sommarstugorna använder numera 
vattentoalett, då är det särskilt viktigt med behandling av avloppsvattnet. Behovet av behandling kan 
jämföras med året runt-boendets behov av avloppsvattenrening, men med en varierande fritidsanvändning 
kan behandlingen vara ännu mer utmanande. Sommargästerna skulle behöva utreda sin 
avloppsvattensituation och vid behov kontakta en professionell planerare. 

LINKKI-projektets karterings- och rådgivningsbesök inriktas under högsommaren till områden med 
fritidsbosättning. Detta år ges avloppsvattenrådgivning för stugor och strandbosättning i Karkkilas 
Jouhtenanjärvi, Vähävesi och Kolmpersjärvi, Lojos Lylyinen och Linnanniemi, Sjundeås Kimparijärvi samt 
Raseborgs Grabbskogträsk och Kullasjö. Även för områdenas fasta bosättning erbjuds rådgivning. 
Fastigheterna var rådgivningen utförs, kontaktas per brev till deras hemadress var en tidpunkt föreslås. På 
karterings- och rådgivningsbesöket gås det nuvarande avloppsvattenläget igenom och stugvisa anvisningar 
ges både muntligt och skriftligt. På besöket får stugägaren även en skriftlig bedömning av avloppssystemets 
förnyelsebehov. Rådgivning är inte avloppsvattenplanering. 

I västra Nylands avloppsvattenprojekt (LINKKI) deltar områdets 9 kommuner: Hangö, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Lojo, Nummi-Pusula, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av 
Nylands ELY-central. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens 
avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning.  Som 
projektkoordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö rf.  

Tilläggsinformation: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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UUTTA, PAIKALLISTA TIETOA JÄTEVEDEN KÄSITTELYSTÄ SAATAVILLA 

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn tilanteesta on hyvin vähän koottua tietoa. Esimerkiksi kunnat joutuvat 
turvautumaan karkeisiin arvioihin ja yleistyksiin vesihuollon kehittämistä suunnitellessaan. Monet haja-
asutuksen vesihuoltohankkeet voivat viivästyä tai jopa jäädä toteuttamatta puutteellisen lähtötiedon 
vuoksi. Mm. tätä tilannetta helpottamaan Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI on koonnut nk. 
kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortiston, josta käy ilmi 57 länsiuusimaalaisen alueen jäteveden 
käsittelyn tilanne. Tilannetieto on koottu vuosien 2009-2012 aikana haja-asutusalueilla tehtyjen, noin 2000 
kartoitus- ja neuvontakäynnin pohjalta. 

Kiinteistöjen tarpeet jäteveden käsittelyn parantamiselle vaihtelevat huomattavasti alueellisesti. 
Esimerkiksi Siuntion Herrdal ja Lohjan Härkäjoen alue saattavat vaikuttaa päällisin puolin hyvin 
samankaltaisilta, tavallisilta hajanaisesti asutetuilta asuinalueilta. Näiden alueiden jätevesijärjestelmien 
kunnostamistarve vaihtelee kuitenkin huomattavasti (kuva 1) – johtuen todennäköisesti rakennuskannan 
iästä ja kuntien määräyksistä rakentamisaikaan. Osittain myös tästä johtuen alueiden vesihuollon näkymät 
ovat hieman erilaiset: Härkäjoella suunnitellaan yhteistä viemäröintiä ja Herrdalissa tultaneen tukeutumaan 
kiinteistökohtaiseen vedenhankintaan ja jäteveden käsittelyyn. 

Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto on juuri julkaistu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen, 
LINKKI 2012, loppuraportin liitteenä. Raportissa selostetaan hankkeen toiminta aikavälillä 1.1.2012-
31.3.2013, ja liitteistä löytyy lisäksi mm. tilannekatsaus koko hankealueen jäteveden käsittelyn tilaan. 
Hankeen aikana tehtiin kartoitus- ja neuvontakäyntejä yhteensä 924 kiinteistöllä ja edistettiin monin tavoin 
jätevesiasiasta tiedottamista hankealueella. Loppuraportti löytyy verkko-osoitteesta: 
www.luvy.fi/fi/julkaisut/2010-luku/2013 ja aluekortit erillisinä osoitteesta: 
www.hajavesi.fi/fi/neuvonta/kartoitus.

LINKKI-hanke jatkuu myös kuluvana vuonna. Parhaillaan käynnissä ovat kartoitus- ja neuvontakäynnit 
Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Kevään ja kesän aikana on tavoitettu reilut 700 kiinteistöä 
hankealueella, työ jatkuu pitkälle syksyyn asti. Kartoitus- ja neuvontakäyntien pohjalta aluekortistoa 
täydennetään tänä vuonna n. 15 aluekortilla. Aluekorttien toivotaan selkeyttävän vesihuollon järjestämisen 
mahdollisuuksia ja tarpeita aikaisempaa paremmin, sekä auttamaan erityisalueiden riskienhallinnassa. 
LINKKI-hanke toivoo, että aluekortit olisivat sekä kuntien, asukkaiden että alan muiden toimijoiden 
ahkerassa käytössä. 

LINKKI-hankkeeseen osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. 
Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien 
hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. 
Hankkeen koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.  
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Kuva 1. Herrdalin (vas.) ja Härkäjoen (oik.) jätevesijärjestelmien uudistamistarve. Punainen=järjestelmä uudistettava 
kokonaan tai suurelta osin 15.3.2016 mennessä, keltainen=järjestelmä vaatii pieniä parannuksia tai toimivuuden 
seurantaa, vihreä=järjestelmä nykyisellään kunnossa, ja sininen=vähäisen jätevesimäärän kohde, ei käsittelytarvetta. 

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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NY, LOKAL INFORMATION OM AVLOPPSVATTENBEHANDLING TILLGÄNGLIG 

Det finns väldigt lite sammanställd information om avloppsvattenbehandlingens nuläge på glesbygden. Till 
exempel är kommunerna tvungna att förlita sig på grova uppskattningar och generaliseringar i uppgörandet 
av vattenverkets utvecklingsplaner. Många av glesbygdens vattenförsörjningsprojekt kan försenas eller 
aldrig bli av på grund av bristfälligt grunddata. För att underlätta denna situation har Västra Nylands 
avloppsvattenprojekt LINKKI satt ihop ett så kallat områdesregister över kartering- och rådgivningsbesök, 
som visar avloppsvattenbehandlingens nuläge i 57 områden i västra Nyland. Informationen sammanställdes 
från de ca 2000 karterings- och rådgivningsbesök gjorda under 2009-2012 på glesbygden. 

Fastigheters behov av att förbättra hantering av avloppsvatten varierar regionalt sett kraftigt. Till exempel 
kan Herrdal i Sjundeå och Härkäjoki-området i Lojo ytligt sett verka vara likadana, vanliga glesbefolkade 
bostadsområden. Dessa områdens behov att förnya avloppsvattensystemen varierar emellertid avsevärt 
(figur 1) – vilket förmodligen beror på bostadsbeståndets ålder och de lokala föreskrifterna vid tiden för 
byggandet. Delvis på grund av detta har dessa områden olika utsikter för vattenförsörjningen: i Härkäjoki 
planeras gemensamt avlopp och i Herrdal kommer man förmodligen att förlita sig på vattenförsörjning och 
avloppshantering fastighetsvis. 

Karterings- och rådgivningsbesökens områdesregister har nyligen publicerats som bilaga i Västra Nylands 
avloppsvattenprojekts (LINKKI 2012) slutrapport. I rapporten beskrivs projektets verksamhet under 
tidsperioden 1.1.2012-31.3.2013 och som bilagor finns även bl.a. en lägesrapport över hela 
projektområdets avloppshantering. Under projektet genomfördes karterings- och rådgivningsbesök på 
totalt 924 fastigheter och informering om avloppsvattenfrågan främjades på många sätt inom 
projektområdet. Slutrapporten hittas på adressen: www.luvy.fi/se/publikationer/2010-talet/2013 och de 
enskilda områdeskort på adressen: www.hajavesi.fi/se/radgivning/kartering . 

LINKKI-projektet fortsätter även i år. För närvarande pågår karterings- och rådgivningsbesök i Lojo, 
Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Under våren och sommaren har omkring 700 fastigheter i projektområdet 
nåtts och arbetet fortsätter långt in på hösten. Utgående från karterings- och rådgivningsbesöken 
uppdateras områdesregistret i år med ca 15 områdeskort. Förhoppningen är att områdeskorten kan 
förtydliga behov inom vattenförsörjning och möjligheter att utveckla det på ett bättre sätt än tidigare, samt 
att underlätta riskhantering i specialområden. LINKKI-projektet hoppas att områdesregistret kommer till 
flitig användning av både kommuner, invånare och andra aktörer inom branschen.  

LINKKI-projektet omfattar regionens 7 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och 
Vichtis. Förutom kommunerna finansieras projektet av Nylands ELY-central. Projektet är kopplat till 
Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013 samt 
miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Som projektkoordinator fungerar Västra Nylands 
vatten och miljö rf. 

PRESSMEDDELANDE

9.8.2013
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Figur 1. Herrdals (vänster) och Härkäjokis (höger) förnyelsebehov av avloppssystemet. Röd=systemet skall förnyas helt 
eller till stor del senast 15.3.2016,  gul=systemet kräver mindre förbättringar eller funktionsdugligheten skall följas 
upp, grön=systemet i nuläget i skick, och blå=små mängder avloppsvatten, inget behandlingsbehov. 

Tilläggsinformation fås av: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.hajavesi.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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JÄTEVESISUUNNITTELIJA KORJAA JÄTEVEDEN KÄSITTELYN PUUTTEET 

Länsi-Uudellamaalla on tuhansia kiinteistöjä, joiden jäteveden käsittely vaatii parantamista tulevien vuosien 
aikana. Tonttien olosuhteet voivat aiheuttaa haasteita uuden jätevesijärjestelmän sijoittamisessa – 
vanhojen sakokaivojen paikka ei ole aina mahdollinen uudelle järjestelmälle esimerkiksi suojaetäisyyksien 
vuoksi. Jätevesijärjestelmän uudistaminen edellyttää toimenpidelupaa ja ammattilaissuunnittelijan käyttöä.  

Vuoden Jätevesisuunnittelijaksikin valittu Stefan Wasström vieraili LINKKI-hankkeen kutsumana Vihdin 
Haimoossa paikallisen asukkaan tontilla kertomassa jäteveden käsittelyn erikoistapauksista ja niiden 
ratkaisumahdollisuuksista. Haimoossa on kymmeniä kiinteistöjä, joiden jäteveden käsittely täytyy järjestää 
uudelleen joko kokonaan tai osittain. Tilaisuuteen oli saapunut kourallinen haimoolaisia 
jätevesisuunnittelijan tapaamisesta kiinnostuneita. Wasströmin mukaan vaihtoehtoisia järjestelmiä on 
monia ja valinta näiden välillä kannattaakin tehdä huolella, koska järjestelmän on tarkoitus palvella 
kiinteistöä jopa vuosikymmeniä eteenpäin. Valinnassa tulee huomioida monta tekijää, kuten tontilla 
käytettävissä oleva tila, maaperä ja maasto, sekä kunnan määräykset esimerkiksi 
vähimmäissuojaetäisyyksistä. Ammattilaissuunnittelijan avulla haastaviinkin olosuhteisiin löytyy ratkaisu. 
Suunnittelun onnistuminen edellyttää asiantuntemusta, käyntiä kiinteistöllä (mm. maastomittaukset), sekä 
vuorovaikutusta asukkaan kanssa.  

Tilaisuuteen osallistuneita asukkaita mietitytti erityisesti kaksi seikkaa: vanhojen sakokaivojen 
hyödyntämismahdollisuudet ja juuri uudistettujen järjestelmien toimivuus, mm. hajuhaittojen osalta. – 
Oikeastaan kaikki toimimattomuustapaukset liittyvät puutteelliseen suunnitteluun ja/tai huoltoon, toteaa 
Minttu Peuraniemi, LINKKI-hankkeen projektipäällikkö. – Täysin huoltovapaata järjestelmää ei ole 
olemassakaan, Wasström lisää muistuttaen myös, ettei kenenkään kannata ostaa jätevesijärjestelmää 
kulkukauppiaalta hetken mielijohteesta. Vanhojen sakokaivojen hyödyntäminen osana uutta 
jätevesijärjestelmää vaikutti kiinnostavan asukkaita. Tilanne on kuitenkin usein se, että kaivot sijaitsevat 
nykyisellään liian lähellä esimerkiksi talousvesikaivoa. – Yli kaksikymmentä vuotta palvelleiden kaivojen 
osalta kannattaa harkita vaihdettaisiinko vanhat kaivot jo uusiin samalla kun muuta järjestelmää 
uudistetaan, toteaa Wasström – rahallinen säästö vanhojen kaivojen hyödyntämisessä on vähäinen. Joskus 
pihankin ilme saadaan siistittyä, kun vanhat kaivorakenteet korvataan uusilla esimerkiksi sivummalla 
pihalla. 

Haimoon tilaisuus liittyy LINKKI-hankkeeseen, joka tekee kartoitus- ja neuvontakäyntejä Länsi-Uudenmaan 
haja-asutusalueilla. Kartoitus- ja neuvontakäyntien tuloksista tiedotetaan asukkaita nk. kokoavissa 
tilaisuuksissa, johon myös tämä kenttäkäynti liittyi. LINKKI-hankkeeseen osallistuu alueen 7 kuntaa: Hanko, 
Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. 
Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2009–2013 ja ympäristöministeriön 
valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hankkeen koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry.

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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AVLOPPSPLANERAREN KORRIGERAR BRISTERNA I AVLOPPSVATTENHANTERINGEN

I västra Nyland finns tusentals fastigheter vars avloppssystem kräver förbättring under de kommande åren. 
Förhållandena på tomterna kan skapa utmaningar för placeringen av det nya avloppssystemet – de gamla 
slambrunnarnas nuvarande plats är inte alltid en bra placering för det nya systemet till exempel på grund av 
skyddsavstånd. Förnyandet av avloppssystemet kräver åtgärdstillstånd och användning av en professionell 
planerare.

Stefan Wasström som har valts till årets avloppsplanerare besökte på LINKKI-projektets inbjudan en tomt 
hos en av invånarna i Haimoo för att berätta om specialfall i avloppsvattenhanteringen och lösningar på 
dessa. I Haimoo finns tiotals fastigheter vars avloppsvattenhantering måste förnyas antingen helt eller 
delvis. Till tillfället kom en handfull intresserade invånare från Haimoo för att träffa avloppsplaneraren. 
Enligt Wasström finns det många alternativ för behandlingen av avloppsvatten och valet mellan dessa skall 
göras noggrant, eftersom systemet sedan skall fungera på fastigheten i årtionden framöver. Många 
aspekter så som utrymme, jordmån och terräng på tomten samt kommunens bestämmelser, som t.ex. 
minimiskyddsavstånd skall tas i beaktande då systemet väljs. Med hjälp av en professionell planerare hittas 
en lösning även vid de mest utmanande förhållandena. För att planeringen skall lyckas krävs sakkunskap, 
besök på fastigheten (bl.a. mätningar i terrängen) samt interaktion med fastighetsägaren.

Blad tillfällets deltagare framkom främst två frågor: utnyttjandet av de gamla slambrunnarna vid 
förnyandet av systemet och nyligen förnyade systems funktion, bl.a. vad gäller luktolägenheter. – Så gott 
som alla fall där systemet inte fungerar har att göra med bristfällig planering och/eller skötsel, konstaterar 
Minttu Peuraniemi, LINKKI-projektets projektledare. – Ett helt underhållsfritt 
avloppsvattenbehandlingssystem existerar inte, tillägger Wasström, och påminner att ingen bör köpa ett 
avloppsvattensystem på impuls av en dörrknackare. Utnyttjandet av de gamla slambrunnarna vid 
förnyandet av systemet verkade intressera invånarna. Situationen är ändå oftast den att brunnarna i 
nuläget är för nära t.ex. dricksvattenbrunnen. – Om slambrunnarna redan är över 20 år gamla lönar det sig 
att överväga att byta ut dem i samband med förnyandet av resten av systemet, konstaterar Wasström - den 
ekonomiska fördelen med att spara gamla slambrunnar är liten. Ibland kan även trädgården få ett lyft då de 
gamla slambrunnarna ersätts med nya och t.ex. flyttas mer till sidan av gården. 

Tillfället i Haimoo har anknytning till LINKKI-projektet som utför karterings- och rådgivningsbesök på 
glesbygden i västra Nyland. Resultaten av kartläggnings- och rådgivningsbesöken presenteras till invånarna 
genom s.k. sammanfattande tillfällen till vilket även det här fältbesöket hörde.  I LINKKI- projektet deltar 
områdets 7 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna 
finansieras projektet av Nylands ELY-central. Projektet är anknutet till Strategin för kommunernas 
samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013 samt miljöministeriets 
landsomfattande avloppsrådgivning. Som projektkoordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö rf. 

Tilläggsinformation: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖLLE JATKOA VUOTEEN 2021 
 
”Haja-asutuksen aiheuttama jätevesikuormitus on minimoitu ja paikalliset vesistömme ja pohjavetemme 
ovat hyvässä tilassa. Kiinteistöillä on asianmukaiset, käyttäjän tilanteeseen sopivat ja toimintavarmat 
jätevesiratkaisut.” Tällainen on Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen visio vuodelle 2021, jonka toteutumista 
tavoitellaan yhteisen strategian myötä. Strategia on jatkoa kuntien yhteistyölle ja sen vuosina 2009-2013 
voimassa olleelle strategialle. Vuodesta 2004 asti jatkuneen yhteistyön myötä alueella on tehty merkittävää 
tiedotus- ja kehitystyötä haja-asutuksen jätevesiä koskien. Alueella on toteutettu mm. kolme 
kehittämishanketta Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla sekä kaksi neuvontahanketta 
Uudenmaan ELY-keskuksen neuvonta-avustuksella. Yhteensä yli 3 000 kiinteistönomistaajaa on saanut 
puolueettomat neuvot asiassa etenemiseen omalla kiinteistöllään ja vielä useampi on saanut tietoa 
tiedotusvälineiden ja verkkosivujen kautta tai yleisötilaisuuksissa. Jäteveden käsittelyn tilasta alueellisella ja 
paikallisella tasolla on kerätty kattavaa tietoa jatkotoimien pohjaksi. 
 
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia 2014-2021 on hyväksytty alueen kunnissa 
periaatteeksi tehtävälle yhteistyölle ja sen tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksentekoa, 
ohjeistusta ja valvontaa haja-asutuksen jätevesiä koskien. Strategia voi toimia myös pohjana kuntien 
yhteistyöhankkeille, joista ajankohtainen on mm. ympäristöministeriön avustuksella tehtävä neuvontatyö. 
Strategian myötä hankkeiden käyttöön tulee myös uusi kalalogo. Strategian yksi tärkeä peruspilari on 
pitkäjänteisyys: hajakuormituksen muutosten näkyminen vaikkapa vesistössä ottaa aikansa ja vaatii 
pitkäjänteistä, kärsivällistä työtä. Aikataulullisesti strategia on synkronoitu sekä lainsäädännön 
siirtymäaikoihin että vesienhoidon suunnittelutyöhön. Ajatuksena on siis katsoa myös lainsäädännön 
perussiirtymäajan takarajan ylitse, jonka on 15.3.2016. Strategian ydinteemoja ovat myös toimien 
priorisointi herkkiä alueita painottaen, yhteistyö kuntien ja sektoreiden kesken, monitasoisen osaamisen 
tukeminen sekä toimien vaikuttavuuden seuranta. Nämä puitteet antavat eväät haja-asutusalueiden 
kestäviin jätevesiratkaisuihin. 
 
Länsi-Uudellamaalla on 10 000- 20 000 kiinteistöä, joiden jäteveden käsittely vaatii parantamista tulevien 
vuosien aikana. Ei ole yhdentekevää ympäristön, eikä kuluttajien lompakon, kannalta, millaisiin ratkaisuihin 
kiinteistöillä päädytään. Kunnilla on suuri rooli lainsäädännön vaatimusten toimeenpanossa, koska kunnat 
ylläpitävät olemassa olevaa ja laajentuvaa vesihuoltoverkostoa, kuntien rakennusvalvonta käsittelee 
rakennus- ja toimenpideluvat, jotka liittyvät jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja korjaamiseen, ja 
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu mahdollinen jälkivalvonta. Länsi-Uudenmaan 
hajajätevesiyhteistyöhön osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti 
sekä tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana oleva Kirkkonummi. Yhteistyötä koordinoi Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry. 

Lisätietoa antaa: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi 
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi  
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FORTSÄTTNING PÅ DE VÄSTNYLÄNDSKA KOMMUNERNAS SAMARBETE KRING GLESBYGDENS 
AVLOPPSVATTEN FRAM TILL ÅR 2021 
 
”Belastningen orsakad av glesbygdens avloppsvatten är minimerad och våra lokala vattendrag och 
grundvattnets tillstånd är gott. På fastigheterna finns lämpliga, och funktionssäkra avloppslösningar, som 
är anpassade för användaren." Såhär lyder de västnyländska kommunernas gemensamma vision fram till år 
2021, som man försöker uppnå med en gemensam strategi. Strategin är en fortsättning på kommunernas 
gemensamma arbete och på strategin som var i kraft 2009-2013. Genom det samarbete som pågått sedan 
2004 har det utförts ett märkbart informations- och utvecklingsarbete gällande glesbygdens avloppsvatten.  
På området har tre utvecklingsprojekt förverkligats med finansiering från Nylands förbund för utveckling av 
landskapet, samt två rådgivningsprojekt med hjälp av Nylands ELY-centrals rådgivningsunderstöd. Totalt har 
över 3000 fastighetsägare fått opartiska råd om tillvägagångsättet i avloppsfrågan på den egna tomten och 
ännu fler har fått information genom medierna och nätsidor eller på informationstillfällen. På regional och 
lokal nivå har man samlat in omfattande information om avloppsvattenbehandlingens nuläge som underlag 
för fortsatta åtgärder.  
 
De västnyländska kommunernas strategi kring glesbygdens avloppsvatten 2014-2021 har godkänts av 
områdets kommuner som ett principiellt underlag för samarbetet och dess syfte är att leda och stödja 
beslutsfattandet, anvisningar och övervakning i områdets kommuner när det gäller glesbygdens 
avloppsvatten. Strategin kan även fungera som underlag för kommunernas samarbetsprojekt, aktuellt är 
bl.a. rådgivningsarbetet som görs med miljöministeriets understöd. I samband med strategin tar projektet 
även i bruk en ny logo i form av en fisk. En viktig hörnsten i strategin är långsiktigheten: inverkan på till 
exempel vattendragen till följd av förändringar i den diffusa belastningen tar tid och kräver ett långsiktigt, 
tålmodigt arbete. Tidtabellen i strategin synkroniserar både med lagstiftningens övergångsperioder och 
med vattenvårdsplanernas arbete. Tanken är alltså att se längre än lagstiftningens vanliga bakre gräns som 
är 15.3.2016. Kärnan i strategin är även prioritering av åtgärder med betoning på känsliga områden, 
samarbetet mellan kommuner och olika sektorer, stödjande av mångfasetterat kunnande samt uppföljning 
av åtgärdernas effekt. Det här ger ett bra ramverk för hållbara avloppslösningar på glesbygden.  
 
I västra Nyland finns 10 000- 20 000 fastigheter vars avloppssystem behöver förbättring inom de närmaste 
åren. För varken miljön eller för konsumenternas plånbok är det helt likgiltigt vilket system fastigheten 
väljer. Kommunerna har en stor roll i förverkligandet av lagstiftningens krav, eftersom kommunerna 
upprätthåller det befintliga och expanderande avloppsnätet, kommunernas byggnadstillsyn behandlar 
byggnadslov och åtgärdstillstånd som berör förbättrande och byggande av avloppssystem och till 
kommunernas miljötillsyns uppgift hör den möjliga övervakningen. I västra Nylands samarbete kring 
glesbygdens avloppsvatten deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå, 
Vichtis och för första gången i år Kyrkslätt. Samarbetet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf.  

Tilläggsinformation: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi 
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten 
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KUNTIEN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖ 10 VUOTTA! 
Tervetuloa Juhlaseminaariin 8.4.2014 

Kymmenen vuotta sitten astuivat voimaan uudet säädökset haja-asutuksen jätevesien käsittelylle. Nk. 
hajajätevesiasetus asetti uudenlaisia velvoitteita sekä asukkaille että kunnille. Länsi-Uudenmaan kunnat 
käynnistivät tuolloin yhteistyön näistä velvoitteista selviämiseksi. Vuosien mittaan on yhteistyön merkeissä 
mm. koulutettu alan toimijoita, viilattu yhteisiä linjauksia herkkien alueiden huomioimiseksi sekä tehty 
laajamittaista tiedotus- ja neuvontatyötä hyvän jäteveden käsittelyn edistämiseksi.  

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 järjestää tilaisuuden tarkastella tilannetta historian ja 
nykytilan valossa sekä juhlistaa tätä tärkeää yhteistyötä seminaarin merkeissä. Seminaarin avaa Helsingin 
yliopiston dosentti Simo Laakkonen, joka kertoo kuinka vesikäymälä saapui Suomeen reilut sata vuotta 
sitten. Tämän jälkeen tarkastellaan alueemme vesien tilaa Tvärminnen eläintieteellisen aseman johtajan, 
dosentti Marko Reinikaisen johdolla. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilaa ja sen vaiheita esittelevät 
Inkoon ympäristöpäällikkö Patrik Skult ja LINKKI-hankkeen asiantuntijat. Kuulemme myös mm. Uudenmaan 
liiton tervehdyksen sekä tietoiskut alan ajankohtaisista asioista, kuten RT-kortista ja vesihuoltolain 
uudistuksesta. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, ennakkoilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun 
mitoittamiseksi 1.4. mennessä. Tilaisuus järjestetään Lohjalla, Lohjan yhteislyseon lukion auditoriossa 
8.4.2014 klo 12-16. 

Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan LINKKI-
hankkeen verkkosivuilta osoitteesta 
www.hajavesi.fi, kalenterista (suora osoite 
http://hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/kalenteri/).  

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 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen 
jätevesineuvontaan. Hankkeessa tehdään mm. kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-asutusalueiden 
kiinteistöillä. 

Lisätietoa antaa: Karolina Örnmark, 019 5682 970, karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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KOMMUNERNAS SAMARBETE INOM GLESBYGDENS AVLOPPSVATTEN 10 ÅR! 
Välkommen till Jubileumsseminarie 8.4.2014 

För tio år sedan steg nya bestämmelser i kraft för behandling av glesbygdens avloppsvatten. Den s.k. 
avloppsförordningen satte nya förpliktelser på såväl invånare som på kommuner. Kommunerna i västra 
Nyland startade då upp ett samarbete för att tackla dessa förpliktelser. Samarbetet har under åren burit 
frukt bl. a. genom att skola verksamma inom branschen, ta fram gemensamma ställningstagande för att 
uppmärksamma känsliga områden samt genom att genomföra ett brett information- och rådgivningsarbete 
för att främja god behandling av avloppsvatten.  

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI 2013 arrangerar nu ett tillfälle att granska läget ur historiens 
och dagens perspektiv samt att fira detta viktiga samarbete med ett seminarie. Seminariet öppnas av 
docent Simo Laakkonen från Helsingfors universitet, som berättar om hur vattentoaletten kom till Finland 
för mer än hundra år sedan. Efter detta granskas tillståndet i våra vatten under ledning av docent Marko 
Reinikainen, chef för Tvärminne zoologiska station. Läget inom glesbygdens avloppsvattenbehandling och 
dess skeden presenteras av Ingås miljöchef Patrik Skult och LINKKI-projektets sakkunniga. Vi kommer även 
att få höra, bland annat, hälsningar från Nylands förbund och kort information om aktuella saker inom 
branschen, till exempel RT-kort och förnyandet av lagen om vattentjänster. Tillfället är öppet för alla 
intresserade, förhandsanmälningar ombes för kaffeserveringens skull före 1.4. Tillställningen ordnas i Lojo, i 
auditoriet vid Lojo yhteislyseon lukio 8.4.2014 kl 12-16.  

Programmet hittas i sin helhet på LINKKI-projektets 
hemsida www.hajavesi.fi, i kalendern (direktlänk 
http://www.hajavesi.fi/se/kontakt/handelser/).  

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI eftersträvar att främja glesbygdens behandling av 
avloppsvatten genom kommunalt samarbete. Detta projekt omfattar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, 
Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Förutom kommunerna finansieras projektet av Nylands ELY-
central. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i 
västra Nyland 2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Inom projektet görs 
karterings- och rådgivningsbesök till fastigheter på glesbygden.

Mer information fås av: Karolina Örnmark, 019 5682 970, karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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KUTSU 
päivitetty 
26.3.2014 

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2013. Tilaisuus on 
maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen 
viimeistään 1.4.2014. Ilmoittautumiset sähköisesti: 
http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen -Jos sähköinen ilmoittautuminen ei 
onnistu, voit ilmoittautua puhelimitse: 019 5682 970. Ohjelman esitykset ovat suomeksi, 
mutta keskustelua voi käydä myös ruotsiksi. 

LÄNSI-UUDENMAAN 
HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN 
JUHLASEMINAARI 
Aika: Tiistaina 8.4.2014 klo 12-16  
Paikka: Lohjan yhteislyseon lukion auditorio 

Karstuntie 6, Lohja  
sisäänkäynti G (Linnaistenkadun puolelta) 

OHJELMA: 
12.00 Seminaarin avaus 
12 .15 Kuinka vessa saapui Suomeen  

- Kurkistus vesiensuojelun ja vesikäymälän historiaan 
dosentti Simo Laakkonen, Helsingin yliopisto 

13 .15 Ja kuinkas sitten kävikään?  
- Länsi-Uudenmaan sisä- ja merivesien tila 
dosentti Marko Reinikainen, Helsingin yliopisto/Tvärminnen eläintieteellinen ase-
ma

14 .00 Kuntien hajavesiyhteistyö 10 vuotta! 
ympäristöpäällikkö Patrik Skult, Inkoon kunta 

14 .15 Kommenttipuheenvuorot ja tervehdykset 
mm. Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus… 
Kakkukahvit

15 .00 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla, tilannekatsauksen julkistus
projektipäällikkö Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

15 .15 Tietoiskut ajankohtaisista aiheista: 
Uusi RT-kortti haja-asutuksen jätevesien käsittelystä
diplomi-insinööri Erkki Santala, Hajaputsari ry 
Vesihuoltolain muutokset
insinööri Ilkka Juva, Uudenmaan ELY-keskus 
Kuntien vaatimukset kartalle?
projektipäällikkö Heidi Ekholm, Yrkeshögskolan Novia/ KRAV-hanke 

16.00 Seminaarin yhteenveto ja päätös 
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INBJUDAN 
uppdaterad

26.3.2014 

Tillställningen arrangeras av Västra Nylands avloppsvattenprojekt – LINKKI 2013. 
Tillställningen är avgiftsfri. Med tanke på kaffeserveringen bör du anmäla dig till 
tillställningen senast 1.4.2014. Anmälningar elektroniskt: 
http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen - om den elektroniska anmälningen inte 
fungerar, kan du anmäla dig via telefon: 019 5682 970. Programmets föredrag hålls på finska, 
men diskussionen är även öppen på svenska 

JUBILEUMSSEMINARIE 
FÖR GLESBYGDENS AVLOPPSVATTEN-
SAMARBETE I VÄSTRA NYLAND 

Tid: Tisdag 8.4.2014 kl 12-16  
Plats: Auditoriet vid Lojo yhteislyseon lukio 

Karstuvägen 6, Lojo 
ingång G (från Linnaisgatan) 

PROGRAM:
12.00 Öppning av seminariet 
12 .15 Hur toaletten kom till Finland? 

En titt på vattenskyddets och vattentoalettens historia  
docent Simo Laakkonen, Helsingfors universitet 

13.15	 Hur	gick	det	sen?	
Tillståndet i västra Nylands inlands- och havsvatten 
docent Marko Reinikainen, Helsingfors universitet/Tvärminne zoologiska 
station 

14.00	 Kommunernas	samarbete	inom	glesbygdens	avloppsvatten	10	år!	
miljöchef Patrik Skult, Ingå kommun 

14.15	 Talturer	och	hälsningar	
bl.a. Nylands förbund, Nylands NTM-central ... 
Tårtkaffe

15.00	 Glesbygdens	avloppsvatten	i	västra	Nyland,	publicering	av	lägesrapport	
projektledare Minttu Peuraniemi, Västra Nyland vatten och miljö rf. 

15 .15 Kort information om aktuella ämnen:  
Nytt	RT-kort	för	glesbygdens	avloppsvattenhantering
diplomingenjör Erkki Santala, Hajaputsari ry 
Förändringar	i	lagen	om	vattentjänster	
ingenjör Ilkka Juva, Nylands NTM-central 
Kommunernas krav på kartan?
projektchef Heidi Ekholm, Yrkeshögskolan Novia/ KRAV-projekt 

16.00 Sammanfattning och seminariets avslut 



136 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 250/2014

Kuvailulehti 
Julkaisija Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Julkaisuaika 

06/2014 
Tekijä(t) Minttu Peuraniemi, Karolina Örnmark 

Julkaisun nimi Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2013 

Julkaisusarjan nimi ja 
numero 

Julkaisu 250/2014 

Julkaistut osat /muut 
saman projektin 
tuottamat julkaisut 

Julkaisu on saatavana myös Internetissä: www.luvy.fi/julkaisut 

Tiivistelmä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 1 009 
kiinteistöä, mikä ylitti asetetun tavoitteen 800–900 käyntiä noin kymmenyksellä. Hankkeen myötä kartoitus- 
ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä ylitti 3 000:n. Hanke laati kiinteistökäynneillä kerätyn 
tiedon pohjalta tilannekatsauksen jätevesien käsittelyyn Länsi-Uudellamaalla, sekä läpikäydyille alueille 
aluekohtaiset tiivistelmät, aluekortit, aiemmin julkaistua aluekortistoa täydentämään. Hanke hoiti alueellaan 
jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajätevesiasian suunnitelmallista edistämistä osallistumalla 
useisiin kehittämishankkeisiin ja kampanjoihin. Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä 
ja jätevesiasian käytäntöjen hiomisessa (kuntakokoukset) sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön 
(ohjaus- ja työryhmätyöskentely) asiassa. Lisäksi hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan osaajia (neuvojat) 
sekä tarjosi työtä ja harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Hankkeen 
vertailuluvuksi saatiin laskentatavasta riippuen 124,8 tai 150,5. 
 
Jäteveden käsittelyn tilassa ei tapahtunut merkittävää parantumista, mutta neuvontapyyntöjen määrän 
pieni lisääntyminen kertonee siirtymäajan päättymisen lähestymisen aiheuttamasta liikehdinnästä. 
Neuvontaa saaneiden asukkaiden tietotaito on noussut merkittävästi ja odotuksena on, että he osaavat 
toteuttaa aikanaan tekemänsä uudistamiset laadukkaasti.  
 
Jatkossa neuvonnassa ja muussa asiaan liittyvässä toiminnassa on tarpeen kiinnittää huomiota 
ammattimaisen suunnittelun kysyntään sekä asukkaiden rohkaisemiseen jätevesiratkaisujen tekemisessä. 
Kehittämistä vaatisi lähinnä uudistamisten toteutumisen seuranta yhteistyössä rakennusvalvonnan ja 
vesilaitosten kanssa, laadukkaiden jätevesihuoltopalveluiden tarjonta sekä alan ammattilaisten motivointi ja 
heidän palveluidensa kysynnän lisääminen. Erilaisille ratkaisumalleille kaivattaisiin onnistumiskokemuksia ja 
esimerkkejä. Koko jätevesiasia kaipaa myönteistä otetta, mutta myös sosiaalisen paineen luomista 
aluetasolla. Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta 
vajaat 30 000, kiinteistöjä vailla neuvontaa. Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen 
kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttanee sekä kiinteistökohtaisten että yhteisratkaisujen 
syntymistä. 
 

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

Toimeksiantaja Länsi-Uudenmaan kunnat, Uudenmaan ELY-keskus 
 

 ISBN 
978-952-250-120-2 
(nid.) 

ISBN 
978-952-250-121-9 
(PDF) 

ISSN-L 
0789-9084 

ISSN 
0789-9084  
(painettu) 

ISSN 
1798-2677  
(verkkojulkaisu) 

Sivuja 
136 + liite 8 (17 s.) 

Kieli 
Suomi 

Luottamuksellisuus 
Julkinen 

 
 

Julkaisun myynti/ 
jakaja/kustantaja 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry., PL 51, 08100 Lohja 
Puh. (019) 323 623 
Sähköposti: vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi 
www.luvy.fi 

Painopaikka ja -aika Harriprint Tmi, Karkkila 2014  





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

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

ISBN 978-952-250-120-2 (nid.)
ISBN 978-952-250-121-9 (PDF)
ISSN-L 0789-9084
ISSN 0789-9084 (painettu)
ISSN 1798-2677 (verkkojulkaisu)


	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	Kokoavat tilaisuudet
	1.4.4	Neuvontapisteet
	1.4.5	Tiedotus
	1.4.6	Raportointi


	2	Toiminta ja tulokset
	2.1	Organisointi, suunnittelu ja seuranta
	2.1.1	Työntekijät

	2.2	Laatutyö ja neuvontamateriaali
	2.2.1	Annetut neuvot
	2.2.2	Palaute, vaikuttavuus

	2.3	Kiinteistökohtaista neuvontaa 1 009 kiinteistöllä ja 1 101 kohteella
	2.3.1	Kartoitus- ja neuvontakäynnit 25 alueella 
	2.3.2	Pyydetyt neuvontakäynnit ja kampanja omakotiyhdistyksen kanssa

	2.4	Muu neuvontatyö
	2.4.1	Neuvontapisteellä 46 kävijää
	2.4.2	Yleisötilaisuudet, kokoavat tilaisuudet

	2.5	Tiedotus
	2.6	Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto
	2.6.1	Kampanja: Vuoden Jätevesisuunnittelija

	2.7	Raportointi ja tuotokset

	3	Kulut ja rahoitus
	4	Yhteenveto neuvontakontakteista ja tuloksellisuus
	5	Johtopäätökset ja jatkotyötarve
	6	Sammanfattning
	Liitteet
	Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet
	Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan
	Kooste vaikuttavuuskyselystä SYKE:n ohjeen mukaan
	Aluekortisto 2013
	Kooste kampanjasta
	Mediatiedotteet
	Juhlaseminaarin ohjelma

	Kuvailulehti
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	Tyhjä sivu
	Tyhjä sivu



