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LINKKI 2014 -hankkeessa saatiin yhteensä n. 1 180 neuvontakontaktia ja hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 901 kiinteistöä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä
kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä lähentyi 4 000
ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli
viides laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät,
aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Hanke selvitti myös jätevesilupamäärien kehitystä alueen kunnissa.
Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian
käytäntöjen hiomisessa sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön asiassa.
Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajätevesiasian 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 vastavalmistuneille. LINKKI 2014
-hanke saavutti siis tavoitteensa ja sen lisäksi teki merkittävää kehittämistyötä
haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn edistämiseksi toiminta-alueellaan.
Suuresta työmäärästä huolimatta kulut pysyivät suunnitellussa ja vertailuluku
alitti edellisvuoden neuvontahankkeiden keskimääräisen vertailuluvun.
Jäteveden käsittelyn tilassa ei tapahtunut merkittävää parantumista, mutta
tunnelma kentällä oli huomattavasti myönteisempi kuin aiempina vuosina.
Asukkaat tuntuivat olevan valmiita jäteveden käsittelyn uudistamiseen. Syksyllä käyty mediakeskustelu kuitenkin pysäytti uudistamistoimet lähes kokonaan. Mediakeskustelut heijastuivat myös neuvontatyöhön: asukkaille heräsi
perusteltu epäilys lainsäädännön pysyvyydestä, mistä keskustelu vei luonnollisesti aikaa neuvontakäynneillä. Neuvonnan kysyntään uutisointi ei kuitenkaan tuntunut vaikuttavan.
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1

LINKKI-hankkeen kuvaus

1.1 Tausta ja toiminta-alue
Haja-asutuksen jätevedet ovat akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma Uudellamaalla. Erityisesti läntisellä Uudellamaalla (kuva 1) alati kasvava haja-asutus asettaa haasteita 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 Suomenlahteen, jonka tilan parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen vesiensuojelun
saralla. Tällä alaltaan pienehköllä alueella on vajaat 40 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella 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 neuvontamateriaali, 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 sakokaivokäsittelyyn
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 määräyksiä jäteveden käsittelylle. Tästä syystä moni vanhempikin järjestelmä täyttää vielä nykyisenkin lainsäädännön minimivaatimuksen. Tämä seikka asettaa kuitenkin myös
haasteen neuvonnalle: asukkaiden on usein erittäin hankala hahmottaa ja kertoa, minkälaisesta järjestelmästä on kyse ja toisaalta myös arvioida järjestelmän uudistamistarvetta. Alueella ei voida siten nojautua
pelkkään yleisneuvontaan tai yleisluonteiseen tiedotukseen, vaan neuvot täytyy aina räätälöidä kohteen
mukaisesti.
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Saostussäiliö mustille ja harmaille
jätevesille
Saostusäiliö harmaille jätevesille

9%

Umpisäiliö + maahanimeytys

8%

30 %

6%

Umpisäiliö + saostussäiliö
Umpisäiliö + maasuodattamo
Umpisäiliö kaikille jätevesille

6%
2%

4%
7%
5%

15 %
8%

Umpisäiliö + yksinkertainen
maaperäkäsittely
Maahanimeytys kaikille jätevesille
Laitepuhdistamo kaikille jätevesille
Yksinkertainen maaperäkäsittely
harmaille jätevesille
Muut

Kuva 2. Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän kiinteistöillä (n=691) (Örnmark ja Ståhl 2015).

Länsi-Uudenmaan kunnat ovat aktivoituneet haja-asutuksen jätevesiasian tiimoilta jo vuonna 2004, jolloin
ns. hajajätevesiasetus astui voimaan. Kunnissa on laadittu määräyksiä ja ohjeita jätevesiä koskien sekä järjestetty tiedotusta ja koulutusta asiasta. Valtaosa näistä on tehty yhteistyössä alueen kuntien kesken. Alusta
alkaen on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (jatkossa LUVY) koordinoinut tätä yhteistoimintaa.
Yhteistyössä on toteutettu myös kolme Uudenmaan liiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua kehityshanketta:
• LINKKI, Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 – Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen
• Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun 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 2014 mennessä
mm.:
• Kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn minimisuositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla on strategia yhteistyön suuntaviivoista vuoteen 2021 asti. Strategian tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksentekoa, ohjeistusta ja valvontaa haja-asutuksen jätevesiä koskien.
• Yleisneuvontakampanja, mm. osallistumalla kyläiltoihin ja paikallisiin tempauksiin tarjoamalla puhelinneuvontaa ja konsultointia sekä jätevesitiedotusta lehdistön kautta ja suoraan asukkaille jaettujen
tiedotteiden muodossa.
• Alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, nyk. osoitteessa www.hajavesi.fi, ruotsiksi www.glesbygdensvatten.fi.
• Keskitetyn viemäröinnin edistämistä opastamalla orastavia vesihuolto-osuuskuntahankkeita eteenpäin, sekä välittämällä tietoa vesihuolto-osuuskuntien ja kuntien vesihuollosta vastaavien kesken.
• Jätevesisuunnittelun kehittämistä ja parannettu ammattimaisen suunnittelun kysyntää.
• N. 4 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä erityisalueiden kiinteistöillä, joiden pohjalta on laadittu päivitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn sekä hiottu toimiva ja tehokas
kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli.
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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 haluavat järjestää jätevetensä asianmukaisesti.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden on erittäin hankala tarkastella omaa jätevesitilannettaan
ja vetää oikea johtopäätös tarvittavista toimista – seikka, joka on johtanut sekä ylilyönteihin että erityisesti
uudistustoimien hitauteen. Lisäksi mediassa käydyn keskustelun perusteella valtaosalle asukkaista on jäänyt
vääristynyt mielikuva lainsäädännön vaatimuksista ja asukkailta edellytetyistä toimista. Viimeaikaiset useat
muutokset lainsäädännössä ovat myös lisänneet asukkaiden epätietoisuutta voimassa olevista vaatimuksista.
Tontilla tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit ovat siis tulleet tarpeeseen. Näitä käyntejä saatiin vuosien
2009–2014 aikana tehtyä noin 4 000. Kuitenkin vielä reilu 90 % asutuksesta on vailla neuvontakäyntiä.

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 jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja vähennetään tehokkaimmin jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Kartoitus- ja neuvontakäynnit sekä LINKKI-hanke tukee vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian 2014–2021 toteuttamista.
Kartoitus- ja neuvontakäyntien tavoitteena on lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asianmukaiseen
jätevesien käsittelyyn ja kannustaa kiinteistönomistajia tarvittaessa uusimaan järjestelmänsä vesiensuojelun
kannalta edistyksellisellä tavalla. Keskeistä asiassa on, että asukkaat saavat selkeän käsityksen siitä, kuuluvatko he puhdistusvaatimuksen piiriin vai eivät ja koskeeko heitä jokin kunnan asettama vaatimus. Keskeistä on
myös se, onko nykyinen järjestelmä riittävä vaatimustason saavuttamiseksi – jos ei, niin asukkaille annetaan
selkeät askelmerkit 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 2014 -hankkeen tavoitteena oli tarjota 850 – 1 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä toimintamallin mukaisesti (työohjelma 28.5.2014). Toteumaksi arvioitiin noin 850 käyntiä. Lisäksi tarkoituksena oli järjestää
tehokasta tiedotusta sekä yleisneuvontaa kysynnästä riippuen. Kysyntä arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa (25.11.2013) seuraavanlaiseksi: 20–60 neuvontapyyntöpuhelua, korkeintaan 10 yleisneuvontatilaisuutta, 2–5 neuvontapistettä. Verkkosivujen kävijämääräksi arvioitiin 600/kk. Lisäksi arvioitiin tarpeelliseksi varautua osallistumaan 2–5 muun tahon järjestämään tilaisuuteen neuvontapisteellä.

1.3 Organisointi
Hankkeen organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä hankkeen toteuttava järjestö, LUVY, henkilöstöineen (kohta 2.1.1). LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka jäsenistöön kuuluvat alueen
kunnat, alueen teollisuutta sekä pienempiä vesien käytöstä kiinnostuneita yhteisöjä (toiminta-alue kuva 1).
Yhdistys on vuosikymmenten ajan tutkinut ja seurannut toiminta-alueensa vesistöjen tilaa ja osallistunut
aktiivisesti ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tarkkailuun. 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 yhteistyökumppaneidensa kanssa, SVYL:n edustajana organisoinut ympäristöministeriön
rahoittamaa neuvonnan pilotointihanketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa, sekä neljää muuta Jässihanketta vuosina 2012–2014.
Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen, mutta myöskin toteutukseen ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn
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 tärkeän pohjan hankkeen toiminnalle. Ohjausryhmä koostuu hankkeen rahoittajista (jokaisesta kunnasta edustaja, ELY-keskuksen edustaja sekä LUVY:n hanketyöntekijät). Ohjausryhmän rinnalla hankkeessa toimi työryhmä, joka koostuu laajemmasta otannasta kuntien
virkamiehiä, pääasiassa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, vesihuollon sekä ympäristöterveyden sek-
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toreilta. Työryhmän kokouksia järjestetään alan ajankohtaisten teemojen ympärillä – hankehallintoa tehdään ennen kaikkea ohjausryhmässä.
Hankkeen yhteistyötahoja olivat kuntien lisäksi SVYL:n jäsenyhdistysten hajajätevesiasiantuntijat, erityisesti
neuvontahankkeet Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja
yhdistyksen tutkijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty. Yhteistyötä 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 jätevesiasioissa sekä pitkään
kokemukseen jätevesineuvonnan toteuttamisessa. Neuvonnassa käytetään SVYL:n tuottamaa neuvontamateriaalia sekä LUVY:n, SVYL:n ja ympäristöhallinnon laatimaa 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 perehdytyksestä sekä neuvontatyön koordinoinnista/työnjohdosta ja yhteistyöstä kuntaviranomaisiin. Neuvontaa toteuttamaan yhdistykseen palkataan määräaikaisia työntekijöitä. Neuvojina toimivat ympäristöalan osaajat tai opiskelijat
(kohta 2.1.1), joiden koulutukseen on kuulunut riittävä määrä jätevesiopintoja. Työntekijät perehdytetään
työhönsä vakiintuneen ohjelman mukaisesti (2–3 päiväinen luentokokonaisuus, sekä 3–10 kiinteistökäyntiä
maastossa kokeneen neuvojan kanssa). Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua SYKE:n neuvojakoulutukseen.
Neuvojien toiminta kentällä perustuu toimintamalliin eli yhteisiin pelisääntöihin. Neuvojan tukena, 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 toimintamallia, joka saa monitoroinnista suoraa palautetta
kentältä.
Neuvonnasta kerätään aktiivisesti palautetta asukkailta, neuvojilta sekä yhteistyökumppaneilta. Laatutyöhön liittyvät myös yhteistyöhankkeiden (Jässi-hankkeet) neuvojapalavereihin osallistuminen. Saadun palautteen sekä käytyjen keskustelujen avulla toimintamallia kehitetään eteenpäin.

1.3.2 Työntekijät
Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVY:n toiminnanjohtaja, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuojelun asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan. 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 raportoinnista, kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutuksesta sekä projektipäällikön sijaistamisesta. Hankkeessa kartoitus- ja
neuvontakäyntejä toteuttivat pääasiassa kenttäkaudelle palkatut jätevesineuvojat. Jätevesineuvojat olivat
ympäristöalalta valmistuneita tai opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Hankkeen toteuttamiseen
osallistuu pienimuotoisesti myös muuta LUVY:n henkilökuntaa hankesuunnitelman mukaisesti.
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Toimintatavat

2.3.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit
Kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutus tapahtui aiemmilta vuosilta tutulla toimintamallilla, jossa neuvontaa kohdennetaan erityisalueille. Neuvonta-alueet valitaan yhdessä kuntien kanssa painottaen alueen herkkyyttä suhteessa jätevesiin. Neuvontaa tarjotaan ns. nuohoojatekniikalla, jolla on 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 1.4.3).
Kartoitus- ja neuvontakäynnin toimintamalliin kuuluu pitkälti yhdenmukaistettu tausta-aineisto (mm. lomakkeet, liitteenä 1), neuvontamateriaali (kohta 2.2) ja raportointi. Käynnillä asukkaalle annetaan kirjallinen
arvio uudistamistarpeesta sekä tapauskohtaisesti räätälöity neuvontapaketti. Uudistamistarve annetaan neliportaisella asteikolla, joka perustuu arviointikriteereihin, jotka on julkaistu aiemman hankkeen loppuraportissa (Peuraniemi 2012). Uudistamistarvearvion selitykset ja toivottu eteneminen löytyvät alla olevasta
taulukosta.
Taulukko 1. Uudistamistarpeen asteikot ja niiltä odotetut toimenpiteet neuvonnan jälkeen. Perustuu arviointikriteereihin (Peuraniemi 2012). Huom. siirtymäaikaa pidennetty 15.3.2018 asti.

Uudistamistarvetta Uudistamistarpeen laatu
havainnollistava
merkki
Akuutti uudistamistarve:
Järjestelmä uudistettava
15.3.2016 mennessä

Pieni kunnostaminen/
pienimuotoiset
parantamistoimet:
Järjestelmää kunnostettava
tai tehostettava
Seuranta:
Järjestelmän toimivuutta
seurattava
Järjestelmä kunnossa:
Toimintakyvyn ja
puhdistustuloksen
pysyttäminen
Vähäinen jätevesimäärä:
Ei puhdistusvaatimusta
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Toivottu eteneminen
Suunnitelma jätevesijärjestelmän
uudistamisesta
(ammattilaissuunnittelija),
toimenpideluvan haku kunnasta,
uudistaminen aikataulussa,
selvityksen teko nykyisestä
järjestelmästä, nykyisen järjestelmän
käyttö- ja huolto-ohjeet sekä
toimenpiteet
Selvityksen teko ja päivitys,
huoltotoimet, pienet korjaukset
kuten tuuletusputket, t-haarat,
tiivistykset, täyttymishälytin jne…
Selvityksen teko ja päivitys,
huoltotoimet, toimintakunnon
tehostettu tarkkailu
Asianmukainen käyttö ja huolto,
käyttö- ja huolto-ohjeen sekä
selvityksen teko, jos näitä ei ole
Selvityksen tekeminen; ei järeitä
laitteita/mahdollisesti hallitun
maahan johtamisen huollot; jos
varustelu kasvaa järjestelmä
päivitetään
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2.3.2 Neuvontapyynnöt
Kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli mahdollistaa myös rajallisen määrän yksittäisiä, kohdealueiden ulkopuolisia kiinteistökäyntejä. Näitä neuvontapyyntöjä on tullut aikaisemmin alle 10 kappaletta, mutta
viime vuosina pyyntöjä on tullut yli 40 kappaletta vuodessa. Pyynnöt tulevat pääosin puhelimitse, jolloin
asiakas on kuullut tehtävästä työstä joko tiedotusvälineiden kautta tai esim. kuntaviranomaisen välityksellä.
Neuvontakäyntejä ei siis varsinaisesti markkinoida varsinaisten kohdealueiden ulkopuolella. Näillä kiinteistöillä neuvontakäynti toteutetaan muutoin samalla tavalla kuin varsinaisilla neuvonta-alueilla, käyttäen samoja materiaaleja ja keräten samat tiedot.

2.3.3 Kokoavat tilaisuudet
Kokoavien tilaisuuksien tarkoituksena on informoida asukkaita kylä- tai aluekohtaisesti lainsäädännön 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 jätevesiasiassa eteenpäin antamalla konkreettiset askelmerkit esimerkiksi yhteisen vesihuoltohankkeen käynnistämiseksi yhteistyön hyötyjä korostaen. Ohjelmassa on mm.
kertaava puheenvuoro lainsäädännöstä, alueen erityispiirteiden läpikäynti, kunnan mahdolliset määräykset
ja suunnitelmat vesihuollon suhteen ko. alueella sekä tietoa esimerkiksi vesiosuuskunnan perustamisesta,
yhteisistä jätevesiratkaisuista tai kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelusta – alueen tarpeiden
mukaan.

2.3.4 Neuvontapisteet

Kuva 3. Jätevesineuvoja Virve Ståhl antaa neuvoja neuvontapisteellä Wassiksen jätevesipäivässä.

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

2.3.6 Raportointi
Hanke tuottaa väli- ja loppuraporttien lisäksi kartoitus- ja neuvontakäyntien tuloksista tilannekatsauksen
sekä nk. aluekortit. Tilannekatsaus on kooste kaikista ko. vuonna tehtyjen käyntien jätevesikohteista, eli
eräänlainen kuvaus nykytilasta. Aluekortit ovat lyhyitä katsauksia ko. alueen jäteveden käsittelyn tilaan ja
se sisältää myös tiedot tehdystä neuvontatyöstä. Aluekorteille 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
tarkoitettu kaikkien alalla toimivien käyttöön – ne ovat siis työkaluja sekä asukkaille, kunnille että alan muille
toimijoille.

3

Toiminta ja tulokset

3.1 Organisointi, suunnittelu ja seuranta
Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman sekä tarkennettujen työohjelmien pohjalta. Ohjausryhmä varmisti työskentelyn suuntaviivat sekä seurasi hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa:
4.3.2014, 28.5.2014, 30.9.2014, 25.2.2015 ja 27.5.2015, joista kaksi ensimmäistä LINKKI 2013 -hankkeen
ohjausryhmän ohessa. Kokoukset liittyivät pääasiassa maksatuskausiin ja niissä käytiin läpi ja hyväksyttiin
hankkeen ajankohtaiset väliraportit ja kuulumiset. Hankkeen ohjausryhmän ohella työskentelyä jatkoi myös
Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä, jota täydennettiin kuntakokousten ohessa. Työryhmää tiedotettiin
ajankohtaisista aiheista sähköpostitse ja se kutsuttiin koolle kolme kertaa, 2.9.2014, 30.9.2014 ja 9.12.2014.
Työryhmän kokousten aiheina olivat lykkäykset ja poikkeukset, ympäristönsuojelumääräykset, sekä muut
ajankohtaiset asiat. Kaikissa kunnissa järjestettiin kuntakohtaiset suunnittelukokoukset, eli nk. kuntakokous,
jonka tarkoituksena oli koota ko. kunnan eri sektorit saman pöydän ääreen valitsemaan neuvonta-alueita,
päivittämään jätevesitietoutta sekä pohtimaan kunnan käytäntöjä jätevesien suhteen.
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
Kirkkonummi / ympäristötarkastaja Sari Lansola (sijaisenaan vs. ympäristötarkastaja Martti Kujansuu)
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 (sijaisenaan insinööri Teemu Haapala).

3.1.1 Työntekijät
Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni ja projektipäällikkönä osa-aikaisesti Minttu Peuraniemi. Jätevesineuvojina toimivat:
• täysipäiväinen, ympäri vuoden palkattu vanhempi jätevesineuvoja Karolina Örnmark (toimialueena
pääasiassa Inkoo ja Raasepori)
• Virve Ståhl (os. Kohijoki) 1.6.–31.10.2014, toimialueena pääasiassa Lohja, Vihti ja Karkkila (lisäksi Hiidenvesi-hankkeen neuvojana 1.4.–31.5.2014)
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• Sofie Lundin 1.4.–31.10.2014 toimialueena pääasiassa Siuntio ja Kirkkonummi
• Henrika Lundberg 1.7.–31.8.2014, toiminta-alueena pääasiassa Lohja ja Hanko (lisäksi palkattomana
harjoittelijana 28.4.–19.6.2014).
Valtaosa neuvojista oli ammatiltaan ympäristösuunnittelijoita (AMK) tai valmistumassa sellaiseksi, yksi neuvojista oli geologi. Kaikilla neuvojilla yhtä lukuun ottamatta oli aiempaa kokemusta jätevesineuvonnasta.
Yhteensä hankkeella oli yhden vuoden ajalla käytössään n. 34 htkk:n työntekijäresurssi, josta reilu puolet
kohdistui pelkästään kartoitus- ja neuvontakäyntien toteuttamiseen. Loput ajasta käytettiin käyntien suunnitteluun sekä valmisteluun, kuntakontaktien ylläpitoon, tiedotukseen, raportointiin (sis. aluekortistot jne.)
sekä hankkeen tilaisuuksien valmisteluun.

3.2 Laatutyö ja neuvontamateriaali
Valtaosa työntekijöistä oli jo saanut koulutuksen työhönsä 2–3-päiväisen perehdytyskoulutuksen kautta ja
loput perehdytettiin 7.–9.5. Kaksi neuvojista osallistui myös SYKE:n neuvojakoulutukseen (5.–6.5.). Monitorointi toteutettiin nk. monitorointiringin (neuvoja monitoroi neuvojaa) avulla (3.7., 8.7., 9.7., 24.7. ja 8.8.).
Palautekysely asukkaille toteutettiin syksyllä 2014 siten, että se koski myös vuoden 2013 käyntejä (kooste
liitteenä 3).
Neuvontapakettiin kuului vuonna 2014 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 suunnitteluun
(LUVY), tarvittaessa
• Mallisuunnitelma (LUVY), ainakin selailtavaksi.
Tarvittaessa jaettiin tai esiteltiin:
• Ulkohuussin kunnostusohje (SVYL)
• kuivakäymäläesite (Huussi ry)
• karttoja esimerkiksi pohjavesialueen rajauksista (Kunnat/LUVY)
• Vesiosuuskuntaopas (LUVY)
• Hyvä kaivo -esite (Ympäristöhallinto).
Selailukappaleina maastossa oli mukana tarvittaessa:
• kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja/tai muut kunnan antamat ohjeet
• vesihuollon kehittämissuunnitelma
• Selvitys eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista (SVYL).

3.2.1 Annetut neuvot
Kartoitus- ja neuvontakäynnillä keskityttiin selvittämään järjestelmän uudistamistarpeen laatu sekä ohjaamaan asiakkaat tarvittavan ammattilaisen puoleen. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve käy ilmi tilannekatsauksesta (liite 9) 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. Perusperiaate neuvonnassa on,
että asiakkaalle esitellään systemaattisesti, mutta lyhyesti kaikki eri järjestelmätyypit. Syvällisemmin tutustutaan niihin, jotka kiinteistöllä pintapuolisen tarkastelun pohjalta olisivat mahdollisia sekä niihin, joita koh-
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taan asukas osoittaa erityistä kiinnostusta. Neuvojan esittelemiin järjestelmätyyppeihin vaikuttaa siis sekä
lähtötilanne että asukkaan kiinnostuksen kohteet. Näiden kirjaaminen vaihtelee kohteen mukaan. Kuvasta 4
voi kuitenkin nähdä, että neuvonnassa on esitelty laajasti erityyppisiä järjestelmäratkaisuja.

Annetut neuvot jäteveden käsittelyn parantamiseksi
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Kuva 4. Neuvojien kirjaamat järjestelmien parantamisehdotukset: 1) WC:n vaihto kuivakäymäläksi t. kuivakäymälä lisäkäymäläksi, 2) WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi WC:ksi, 3) fosforinpoiston tehostaminen, 4) saostussäiliöiden
kunnostus, 5) saostussäiliöiden osien lisäys, 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) jätevesien johtaminen laitepuhdistamoon, 14) jätevesien
käsittely naapureiden kanssa yhteisessä järjestelmässä, 15) liittyminen viemäriverkostoon.

3.2.2 Palaute, vaikuttavuuden arviointi
Neuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin asukkaille lähetetyllä palautekyselyllä ja lisäksi tehtiin selvitys kuntiin
tulleista toimenpideluvista. Palautekysely toteutettiin syksyllä 2014. Palautekyselyn kohdealueiksi valittiin
neuvonta-alueita vuosilta 2013 ja 2014 niin, että ne kattoivat yhden alueen kultakin näinä vuosina toimineelta neuvojalta. Tarkempi raportti palautekyselyn tuloksista on liitteenä 3. Vuonna 2014 palautekyselyn
vastausprosentti (38,5 %) oli hieman korkeampi kuin aikaisempina vuosina, mutta asukkailta saatu palaute
vastasi tuloksiltaan aikaisempina vuosina (2012 ja 2011) tehtyjä palautekyselyitä. Yleisesti asukkailta saatu
palaute neuvonnasta oli positiivista. Kartoitus- ja neuvontakäynnit olivat suurimmaksi osaksi sujuneet hyvin,
neuvojia pidettiin asiallisina ja asiantuntevina sekä jaettua materiaalia pidettiin ymmärrettävänä ja hyödyllisenä. Palautekyselyn lopuksi selvitettiin olivatko asukkaat ryhtyneet toimenpiteisiin kiinteistökäynnin jälkeen jätevesiasioita koskien. Varsinaisiin parannustoimenpiteisiin ei palautekyselyn perusteella oltu suuressa mittakaavassa ryhdytty, mutta voidaan katsoa, että neuvonnan tuloksena asukkaat saivat tarvitsemaansa
tietoa jätevesiasioista ja osaavat sen pohjalta tarkastella asiaa oikeasta näkökulmasta.
Neuvonnan vaikuttavuutta uudistamistoimiin pyrittiin arvioimaan myös selvittämällä kuntiin tulleiden jätevesilupien määriä. Hankkeessa pidempään mukana olleista kunnista pyydettiin toimittamaan jätevesilupamäärät niin pitkältä ajalta kuin mahdollista. Saatujen tietojen pohjalta laadittiin kuvaajia lupamäärien kehityksestä ja tehtiin regressioanalyysi kuntien ja neuvonnan vaikutuksesta lupamääriin. Selvityksen mukaan
jätevesilupien määrä on vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon. Edellisen lainsäädäntömuutoskeskustelun jäljiltä lupamäärät ovat pysyneet melko matalina, mutta pientä viriämistä voi olla havaittavissa. Neuvonnalla voidaan arvioida olevan myönteinen mutta epäsuora ja viiveellinen vaikutus jätevesilupien
määrään. Neuvonnan vaikuttavuutta tulisi kuitenkin arvioida pelkkien lupamäärien sijasta laadulliset tekijät
sekä mm. viemäriverkostoon liittyminen huomioiden. Tarkemmat tiedot selvityksestä on koottu raportin
muotoon (liite 8).
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Taulukko 2. Neuvonnan toteutuminen kunnittain/alueittain kiinteistöinä LINKKI 2014 -hankkeessa.
Kunta

Alue

Kuvaus

Hanko

Ekö

Tiheän vapaa-ajan
asutuksen saari

Inkoo

Barösund

Kiinteistömäärä
65

Käyntiä
toteutunut
53

Tiiviisti asuttua vesihuollon
kehittämisaluetta

34

25

Degerby*/
Kärrbyntie

Tiiviisti asuttua vesihuollon
kehittämisaluetta

59

49

Innanbäck

Tiiviisti asuttua vesihuollon
kehittämisaluetta

40

38

Vaskijärvi

Tiiviihkösti asuttua rantaaluetta

43

25

Onkimaanjärvi

Tiiviihkösti asuttua rantaaluetta

15

13

Kirkkonummi

Kylmälä

Tiivistä vapaa-ajan asutusta
ranta-alueilla

158

103

Lohja

Talpela*

Tiiviisti asuttua vesihuollon
kehittämisaluetta, rantaalue

27

14

Osuniemi

Tiiviisti asuttua rantaaluetta

96

86

Puujärvi

Tiiviisti asuttua vesihuollon
kehittämisaluetta

59

44

Ikkala

Tiiviisti asuttua vesihuollon
kehittämisaluetta

72

54

Raasepori

Kuivasto

Tiiviisti asuttu ranta-alue
kirkasvetisen järven rannalla

138

91

Siuntio

Kahvimaa

Tiiviisti asuttu alue

84

53

Suitia

Tiiviisti asuttu alue

34

23

Averia

Tiiviisti asuttua joenrantaa

73

52

Olkkala

Jokiranta-aluetta

31

27

Moksjärvi

Tiivistä vapaa-ajan asutusta
ranta-alueilla

44

35

Jokikunta**

Jokiranta-aluetta

48

34

Vesikansa**

Tiiviisti asuttua rantaaluetta

53

45

Karkkila

Vihti
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3.3 Kiinteistökohtaista neuvontaa 901 kiinteistöllä ja 981 kohteella
Kiinteistökohtainen neuvonta, johon kuuluu kartoitus- ja neuvontakäynnit valituilla alueilla sekä pyyntökäynnit, tavoitti yhteensä 901 kiinteistöä ja 981 jätevesikohdetta. Näin ollen kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä lähestyi 4 000 käynnin rajapyykkiä. Pyyntökäyntien määrä oli yhteensä 47, joista 10 sisällytettiin
kohdealueisiin. Ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta oli suhteessa 45,5/54,5. Kohteista puhdistusvaatimusten piirissä oli suhteessa suurin piirtein saman verran kuin aiempina vuosina, eli 71 %. Myös akuutissa uudistamistarpeessa oli yhtä usea jätevesijärjestelmä kuin aiempana vuonna, siis 35 %. Lähtötilanne vaihteli
alueelta toiselle riippuen jätevesijärjestelmistä sekä asutuksen iästä. Tilannekatsaukseen (liite 9) on koottu
jäteveden käsittelyn tilanne kaikilla kiinteistökohtaisen neuvonnan kohteilla.

Kuva 5. Kartoitus- ja neuvontakäynneillä tulee kurkisteltua kaivoihin.

3.3.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 20 alueella
Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteutettiin yhteensä 20 alueella, 901 kiinteistöllä. Näin ollen kartoitus- ja neuvontakäynnit kattavat nykyisellään 98 aluetta. Neuvontakäyntien toteuma oli keskimäärin 77 %, toteuman
aluekohtainen vaihteluväli oli 63–95 %. Aluekohtainen toteuma käy ilmi alla olevasta taulukosta. Jäteveden
käsittelyn tilanne näillä alueilla ilmenee aluekortistosta (liite 4).

3.3.2 Puhelinneuvonta: kampanja tavoitti 50 asukasta
Hankkeessa järjestettiin puhelinneuvonta-kampanja kenttäkauden lopulla 15.9.–31.10.2014. Kampanjaaikana jätevesineuvojalla oli kysymyksiä varten puhelinaika maanantaisin ja muulloin puheluihin vastattiin
mahdollisuuksien mukaan. Puheluita tuli yli 50 kpl. Useimmiten niissä kysyttiin jätevesijärjestelmän uudistamistarpeesta, vapaa-ajan asunnon jätevesiasioista sekä asetuksen ikävapautuksesta. Soittajille annettiin
neuvoja suullisesti puhelun aikana ja noin puolelle toimitettiin lisäksi neuvontamateriaalia postitse tai sähköpostilla. Neljän puhelun pohjalta toteutettiin myös neuvontakäynti kiinteistölle. Tarkempi raportti puhelinneuvonnasta on liitteenä 5. Lisäksi hankkeelle tuli kampanjan ulkopuolella yhteensä noin 40 neuvontapuhelua.

3.4 Muu neuvontatyö
Hankkeessa keskityttiin kiinteistökohtaiseen neuvontaan, erityisesti kartoitus- ja neuvontakäyntien toteuttamiseen. Paikallisten toimijoiden pyynnöstä hanke järjesti kuitenkin kuusi neuvontapistettä. Hanketta pyydettiin myös luennoimaan jätevesiasioista kolmeen yleisötilaisuuteen.
Jätevesineuvojat olivat myös tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Neuvontakäynnin korvaavia puhelinneuvontoja tai neuvontapaketin lähetyksiä tehtiin yhteensä 51 kappaletta.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 259/2015
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3.4.1 Neuvontapisteillä yhteensä 58 kävijää
Jätevesineuvojia pyydettiin osallistumaan Uusimaaviikon ympäristöpäivään 5.5.2014 (neuvontapisteet Raaseporissa, Lohjalla ja Siuntiossa), jätevesiviikolla Wassiksen jätevesipäivään Degerbyssä 9.5.2014 ja Raaseporimessuille 16.–17.5.2014 sekä Inkoon päivään 28.6.2014. Näihin kaikkiin tapahtumiin järjestettiin hankkeen
neuvontapiste tilaisuuksien ajaksi. Neuvontapisteillä oli jätevesiesi- ja neuvontaesitteitä, sekä ympäristöpäivänä esiteltiin Kunnosta Järvesi! -nettipeliä. Ympäristöpäivän aikana eri pisteillä tuli yhteensä 13 neuvontakontaktia. Wassiksen jätevesipäivänä neuvontakontakteja tuli 10 kappaletta, Raaseporimesuilla neuvontapisteellä oli 30 kävijää ja Inkoon päivänä neuvontakontakteja tuli 5 kappaletta.

3.4.2 Yleisötilaisuuksissa yhteensä 80 kävijää
Hanke osallistui kolmeen paikallisten tahojen järjestämään jätevesitilaisuuteen. Yhteensä tilaisuuksissa oli
n. 80 kävijää. Raaseporissa, Tenholan suunnalla asukkaita kiinnosti keskistetyn viemäröinnin mahdollisuus ja
tähän liittyen siellä järjestettiin kaksi tilaisuutta, joissa hanke oli mukana asiantuntijaluennolla:
• Jätevesi-ilta Tenholassa 14.5. (Tenholan mahdollinen vesiosuuskunta): asiantuntijan puheenvuoro
lainsäädännön vaatimuksista ja ratkaisuvaihtoehdoista sekä vesiosuuskunnista
• Jätevesi-ilta Fylgiassa 1.12. (Norra Tenala hembygdsförening): asiantuntijan puheenvuoro lainsäädännön vaatimuksista.
POTEHU ry (paikallinen vesiensuojeluyhdistys Vihdissä) kutsui alueen asukkaat ja jäsenensä koolle jätevesiasioiden tiimoilta Vihdin Tervalammelle ja pyysi LINKKI-hankkeelta sinne puheenvuoroa. Hankkeen asiantuntija kertoi tilaisuudessa lainsäädännön vaatimuksista ja ratkaisuvaihtoehdoista sekä aiempina vuosina
alueella tehtyjen käyntien tuloksista. Näin ollen tilaisuutta voidaan pitää kokoavana.

3.5 Tiedotus
Hankkeen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin verkkosivujen, mediatiedotteiden, uutiskirjeen
sekä sähköpostin välityksellä. Hanke ylläpiti Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivuja osoitteissa
hajavesi.fi ja glesbygdensvatten.fi. Sivuston kävijämäärä on ollut n. 650 kävijää/kk.
Hanke tiedotti toiminnastaan kuudella asiapitoisella mediatiedotteella sekä välitti SVYL:n tiedotteen (kaikki
liitteenä 6):
•
•
•
•
•
•
•

Kaksi kesää jäljellä laittaa jätevesiasiat kuntoon (13.5.2014)
Antti Heinonen valittiin Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi 2014 (13.6.2014)
Jätevesineuvonnan kysyntä kasvussa (5.8.2014)
Kysy neuvoa jätevesistä! (10.6.2014)
Investointi jäteveden käsittelyyn ei ole turha (9.10.2014)
Asukkaat ovat valmiita jätevesien käsittelyn uudistamiseen (9.12.2014, SVYL)
Jätevesiremonttien siirtymäaika jatkuu 15.3.2018 asti (27.3.2015).

Tiedotteiden pohjalta paikallislehdistössä on ilmestynyt aiheeseen liittyviä juttuja, joiden sävy on pääpiirteissään ollut myönteinen. Hanke piti myös omaa osiotaan LUVY:n uutiskirjeessä, joita toimitettiin hankkeen
aikana 12 kappaletta.

3.6 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto
Hanke osallistui aktiivisesti ja pyynnöstä haja-asutuksen jätevesialan yleiseen kehittämistoimintaan. Neuvonnan osalta osallistuttiin Jässi-jätevesineuvontayhteistyöhön aktiivisella yhteydenpidolla Jässi-jätevesihankkeiden sekä muiden neuvontahankkeiden kanssa. Valtakunnallista vaikuttamista tehtiin osallistumalla mm.
VEDET-hankkeen toimintaan (seminaarit ja kokoukset 22.4.2014 Suomen ympäristökeskuksessa; 23.5.2014
Lohjan yrittäjätalossa; 9.6.2014 ja 11.6.2014 Uudenmaan liitossa) sekä Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n
Lammin päiville 2.10.2014 Lammilla (asiantuntija-alustus lykkäyksistä). Lisäksi osallistuttiin Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n työryhmätyöskentelyyn haja-asutuksen jätevesiasioissa (kokous 19.1.2015).
Alueellisesti hanke osallistui lieteasioihin liittyviin kokouksiin ja keskusteluihin, kuten HSY:n järjestämään
yhteistyöpalaveriin Pasilassa 19.9.2014.
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Hankkeen henkilöstö kehitti osaamistaan osallistumalla mm. seuraaviin koulutuksiin: SYKE:n haja-asutuksen
vesihuollon teemapäivä 28.10 Helsingissä ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n koulutuspäivät Turussa 27.–28.11. (tutustuminen paikallisiin toimijoihin: Valonia ja Pikku Vihreä).
Hankkeen tuloksista on tiedotettu alueen kuntia ja viranomaisia, ELY-keskusta, yhteistyöhankkeita ja muita
sidosryhmiä sekä asukkaita mediatiedotuksen kautta ja suoraan. Hankkeen tulokset ja tuotokset on myös
asetettu tai asetetaan julkiseksi hankkeen verkkosivuille. Hankkeessa valmisteltiin ja toteutettiin loppuseminaarit, jossa esiteltiin menneen vuoden kartoitus- ja neuvontatyön tuloksia sekä muita ajankohtaisia asioita.
8.4.2014 järjestetty Juhlaseminaari valmisteltiin LINKKI 2013 -hankkeessa, mutta se pidettiin LINKKI 2014:n
alussa. Juhlaseminaarissa juhlistettiin myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmän 10-vuotista taivalta.
Osallistujia oli tilaisuudessa 32. Jätevesiseminaari 23.3.2015 toimi LINKKI 2014 -hankkeen loppuseminaarina
sekä paikallisten vesihuoltohankkeiden verkostoitumistilaisuutena. Osallistujia tilaisuudessa oli 30. Molempien seminaarien ohjelmat, osallistujalistat ja seminaarin 2014 muistio on liitteenä 7.

3.6.1 Kampanja: Vuoden Jätevesisuunnittelija
Hanke lanseerasi vuonna 2013 kampanjan kiinteistökohtaisen jätevesisuunnittelun laadun ja kysynnän parantamiseksi. Vuoden Jätevesisuunnittelijan valinnalla hanke halusi kannustaa sekä suunnittelijoita että
asukkaita hyvien jätevesiratkaisujen tekemiseen. Kampanja uusittiin vuonna 2014. Ehdotuksia Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi hanke pyysi LUVY:n jäsenkuntien rakennus- ja ympäristövalvonnasta, jotka 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 tehtyjen suunnitelmien määrä, suunniteltujen järjestelmätyyppien ja -merkkien
kirjo, suunnitelma-asiakirjojen laatu, palvelun laajuus sekä paikallisten määräysten huomioiminen. Vuoden
2014 Jätevesisuunnittelijaksi valittiin insinööri Antti Heinonen. (tiedote, jossa valintakriteerit, on liitteessä 6).

Kuva 6. Vuoden Jätevesisuunnittelijan palkitseminen Vihdissä 13.6.2014. Kuvassa vasemmalta lähtien: Ilkka Juvankoski
(Vihdin rakennusvalvonta), Antti Heinonen (Vuoden Jätevesisuunnittelija) ja Minttu Peuraniemi.

3.7 Raportointi ja tuotokset
Hankkeessa laadittiin kaikkien vuonna 2014 tehtyjen neuvontakäyntien pohjalta Haja-asutuksen jätevedet Tilannekatsaus 2014, joka julkaistiin Jätevesiseminaarissa 23.3.2015. Jokaisesta läpikäydystä alueesta laadittiin
aluekortti (18 kpl) (liitteenä 4), ja kahta edellisvuosina laadittua korttia päivitettiin täydentyneellä tiedolla.
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Kulut ja rahoitus

Hankkeelle budjetoitiin alun perin, hankesuunnitelman 25.11.2013 mukaan, yhteensä 248 542 € kulut.
Rahoituspäätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin avustusta 117 121 € (98 % hankkeen kustannuksista
119 511 €). LUVY:n omarahoitusosuus hankkeessa oli päätöksen mukaan 2 390 €. Kuntien lisärahoituksen
varmistuttua työbudjetti sopeutettiin käytettävissä olevaan rahoitukseen, mistä muodostui kokonaisbudjetti
152 578 €.
Taulukko 3. Hankkeen budjetti sekä toteutuneet rahoitusosuudet vuosittain.

Rahoitus, €

Hankkeen LisäTyöToteuma Toteuma Toteuma
korjattu
budjetti budjetti 2014
2015
2014–
budjetti
yhteensä
2015
yhteensä
Omarahoitus
2 390
0
2 390
2 390
0
2 390
Kuntaraha *
0 33 067
33 067
16 779
15 496
32 275
Valtion
117 121
0 117 121 105 409
11 712 117 121
avustus
Yhteensä
119 511 33 067 152 578 124 578
27 208 151 786

*Kuntaraha
maksamasta
vapaaehtoisesta
*Kuntaraha koostuu
koostuukuntien
kuntienyhdistykselle
yhdistyksellehajajätevesihankkeen
hajajätevesihankkeentoteuttamista
toteuttamistavarten
varten
maksamasta
vapaaehtoisesta lisäjäsenmaksusta, jonka
osa kunnista
kunnista maksaa
maksaa korotettua
korotettua lisäjäsenmaksua
lisäjäsenmaksua
lisäjäsenmaksusta,
jonka suuruus
suuruus varmistui
varmistui alkuvuodesta 2014. Lisäksi osa
jollakasvatetaan
kasvatetaan kunnan
kunnan kartoituskartoitus-ja
janeuvontakäyntien
neuvontakäyntienmäärä.
määrä.
jolla

Hankkeen toteutuneet kulut olivat yhteensä 151 786 €. Kulut koostuvat suurimmaksi osaksi (n. 75 %) palkkaja henkilöstökuluista sekä niihin liittyvistä vuokrakuluista (n. 6 %). Hallinnon kulut, sekä muut kulut (mm.
esitteet ja laitteet jne.) muodostivat noin 10 % kokonaiskuluista, matkakulujen osuus oli n. 9 %. Alla kuluerittely, tarkemmat tiedot ilmenevät maksatushakemuksen kustannuserittelystä.
Taulukko 4. Hankkeen kokonaisbudjetti sekä kustannustoteuma maksatuskausittain.

Kustannusarvio
ja toteutuneet
kulut, €
Palkka- ja
henkilöstökulut
Vuokrakulut
Matkakulut
Hallinnon kulut
ja muut kulut
Yhteensä

5

Korjattu
budjetti
2014–
2015
114 137

Toteuma
jaksolta
1.4.–
31.8.2014
53 045

Toteuma
jaksolta
1.9.–
31.12.2014
39 092

Toteuma Toteuma
jaksolta yhteensä
1.1.–
31.3.2015
21 692 113 830

9 188
14 270
14 984

4 227
9 533
8 366

2 961
3 737
3 618

2 162
312
3 041

9 350
13 582
15 024

152 578

75 170

49 409

27 208

151 786

Yhteenveto neuvontakontakteista ja tuloksellisuus

LINKKI 2014 -hanke tavoitti yhteensä 1 180 neuvontakontaktia, joista 901 eli 76 % oli kiinteistökohtaisen
neuvonnan kontakteja (taulukko 5). Neuvontaa tehtiin kahdeksan kunnan alueella ja vuosien mittaan tehdyn
kiinteistökohtaisen neuvonnan kontaktimäärä lähentyi 4 000. Yhteensä 981 jätevesikohdetta kartoitettiin ja
kartoitettujen kohteiden määrä nousi 4 200:n.
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Taulukko 5. Yhteenveto eri tavoilla saavutetuista neuvontakontakteista LINKKI 2014 -hankkeessa.

KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA,
KIINTEISTÖÄ
kartoitus- ja neuvontakäynnit
pyydetyt käynnit
HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA
neuvontapiste Ympäristöpäivänä
neuvontapiste Wassiksen
jätevesipäivällä
neuvontapiste Raaseporimessuilla
neuvontapiste Inkoon päivänä
YLEISNEUVONTA
neuvontakäynnin korvaava
puhelinneuvonta tai neuvontapaketin
lähetys
yleisötilaisuudet*
puhelinneuvonta**
sähköpostineuvonta***
YHTEENSÄ

901
864
37
58
13
10
30
5
221
51
80
90
0
1 180

Kokoaviintaitai
muihin
yleisötilaisuuksiin
osallistuneiden
määrä,
jotka
olleet
saaneet neuvontakäyntiä.
** Arvio
** Kokoaviin
muihin
yleisötilaisuuksiin
osallistuneiden
määrä, jotka
eivät
olleeteivät
saaneet
neuvontakäyntiä.
** Arvio
puheluidenmäärästä,
määrästä,
jotka
eivät
liittyneet
kartoitusja neuvontakäynteihin,
jotka
eivät sellaiseen
*** Sähpuheluiden
jotka
eivät
liittyneet
kartoitusja neuvontakäynteihin,
ja jotka ja
eivät
sellaiseen
johtaneet.johtaneet.
***
köpostineuvonnan määräksi arvioidaan nolla, koska kirjaa ei erityisesti näistä ole pidetty, kysyntä on ollut vähäistä ja
Sähköpostineuvonnan määräksi arvioidaan nolla, koska kirjaa ei erityisesti näistä ole pidetty, kysyntä on ollut vähäistä
sekin vähäinen on yleensä johtanut yhteydenottoon muulla tavalla.
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 901 kiinteistöllä. Yksilöllistä, henkilökohtaista neuvontaa annettiin 58 henkilölle (neuvontapisteet) ja yleisneuvontaa (puhelin- ja sähköpostineuvonta sekä kokoavat yleisötilaisuudet, joissa muita kuin kartoitus- ja neuvontakäynnin saaneita osallistujia) 1 180 henkilölle.
Hankkeen kokonaiskulut olivat 151 786 €. Sijoittamalla nämä arvot vertailuluvun laskentakaavaan saadaan
hankkeen tuloksellisuutta kuvaavaksi vertailuluvuksi 160,5.
Vertailuluku =

151 786
≈ 160,4
(221 ∗ 0,1) + (58 ∗ 0,4) + (901)

Lukua käytettäessä neuvontahankkeiden tuloksellisuuden vertailussa on huomioitava, että LINKKI-hanke on
toteutettu ympärivuotisesti ja kaksikielisesti. Ympärivuotinen toiminta mahdollistettiin käytännössä kuntien
lisäjäsenmaksun avulla. Kenttätyön kulujen arvioidaan olleen n. 3/4 kokonaiskuluista, valtion osuus rahoituksesta oli 77 %. Jos tuloksellisuus lasketaan pelkästään valtionavustuksen osalta saadaan vertailuluvuksi
123,8:
Vertailuluku =

117 121
≈ 123,8
(221 ∗ 0,1) + (58 ∗ 0,4) + (901)

Vertailun vuoksi todettakoon, että LINKKI 2012 -hankkeen vertailuluvut olivat 169,6/126,6 ja LINKKI 2013
-hankkeen 150,5/124,8. LINKKI 2014 sijoittui siis näiden välimaastoon, neuvontakontaktien määrä oli kuitenkin edellisvuotta korkeampi. Tämä heijastaa resurssien käyttöä yleisneuvontatyöhön. Mikäli vertailuluvussa
otettaisiin huomioon pelkkä kiinteistökohtainen neuvonta, olisi se LINKKI 2014 -hankkeella 168,5/130. Valtakunnallisesti vuonna 2013 17 toteutetussa hankkeessa keskimääräinen vertailuku oli 286.
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Johtopäätökset ja jatkotyötarve

LINKKI 2014 -hankkeessa saatiin yhteensä n. 1 180 neuvontakontaktia ja hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 901 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun tavoitteen 850 käyntiä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen
kohteiden määrä lähentyi 4 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka
oli viides laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Aluekortit julkaistiin myös molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa. Hanke selvitti myös jätevesilupamäärien kehitystä
alueen kunnissa. Hanke keräsi ja kokosi siis sellaista tietoa, mitä muuten ei olisi saatavilla ja antoi neuvontaa
mahdollisemman usealle tietoa tarvitsevalle.
Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian käytäntöjen hiomisessa (kuntakohtaiset suunnittelukokoukset) sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön (ohjaus- ja työryhmätyöskentely) asiassa. Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajätevesiasian 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 vastavalmistuneille. Voidaan siis todeta, että LINKKI 2014 -hanke saavutti tavoitteensa ja sen
lisäksi teki merkittävää kehittämistyötä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn edistämiseksi toiminta-alueellaan. Suuresta työmäärästä huolimatta kulut pysyivät suunnitellussa ja vertailuluku alitti edellisvuoden
neuvontahankkeiden keskimääräisen vertailuluvun.
Jäteveden käsittelyn tilassa ei tapahtunut merkittävää parantumista, mutta tunnelma kentällä oli huomattavasti myönteisempi kuin aiempina vuosina. Asukkaat tuntuivat olevan valmiita jäteveden käsittelyn uudistamiseen: heidän kysymyksensä koskivat konkreettista etenemistä ja usein he totesivat käynnin päätteeksi,
että tämä asia tullaan hoitamaan kuntoon tulevana vuonna. Liikehdintä huomattiin myös kunnissa, joihin tuli
lupahakemusten lisäksi myös kyselyitä lupamenettelyistä. Myös alan toimijat, kuten jätevesisuunnittelijat,
kertoivat uudistamisen piristyneen kesän 2014 aikana. Valitettavasti syksyllä käyty mediakeskustelu pysäytti
uudistamistoimet lähes kokonaan. Kunnissa kerrottiin asukkaiden jopa vetäneen toimenpidelupahakemuksia takaisin, koska uutisointi antoi ymmärtää, että vaatimukset oltaisiin perumassa. Mediakeskustelut heijastuivat myös neuvontatyöhön: asukkaille heräsi perusteltu epäilys lainsäädännön pysyvyydestä, mistä keskustelu vei luonnollisesti aikaa neuvontakäynneillä. Neuvonnan kysyntään uutisointi ei kuitenkaan tuntunut
vaikuttavan, vaan puheluita ja pyyntöjä yleisötilaisuuksiin tuli syksyn ja talven mittaan tavalliseen tapaan.
Neuvonnalla näyttää olevan epäsuora ja viiveellinen, mutta myönteinen vaikutus uudistamistyöhön, jos sitä
tarkastellaan toimenpidelupien määrinä. Jatkossa vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi huomioida toimenpidelupien lisäksi viemäriverkoston piiriin päätyneet kiinteistöt, uudistamisten laatu sekä vaikutukset vesistöissä.
Neuvonnan myönteistä vaikutusta vastaan toimii kuitenkin muita vahvoja tekijöitä, kuten mediakeskustelu
ja poliittinen päätöksenteko. Näiden tekijöiden kielteinen vaikutus uudistamistoimiin havaittiin taas kerran
syksyllä 2014. Koska uudistamistoimiin vaikuttavia tekijöitä on monta ja ne toimivat limittäin eri suuntiin, on
neuvonnan vaikuttavuuden arviointi melko haasteellista ellei jopa mahdotonta. Keskeistä onkin hahmottaa,
missä määrin resursseja tulee kohdentaa neuvonnan vaikuttavuuden arvioimiseen nykytilanteessa, jossa
koko jätevesiuudistusten seurannalta puuttuvat työkalut.
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn uudistaminen edellyttää selkeää ja pitkäjänteistä lainsäädäntötyötä,
perusneuvontaa sekä kehittämistoimia alan toimijoiden yhteistyössä. Kehittämiskohteista keskeisimmät
LINKKI-hankkeen kokemusten perustella on mm:
•
•
•
•
•
•
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uudistamistyön seurantatyökalut (tilannetiedon hallinta)
asukkaiden motivointi uudistamistoimiin
alan palveluiden kysynnän parantaminen (suunnittelu, huolto)
suunnittelun ja toteutuksen laadun varmistaminen
myönteisten esimerkkikohteiden esiin tuominen
nykyaikaisten viestintäkeinojen käyttöönotto.
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Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta noin 35 000,
kiinteistöjä vailla neuvontaa (ks. taulukko 6). Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttanee sekä kiinteistökohtaisten että yhteisratkaisujen syntymistä.
Taulukko 6. Arvio LINKKI 2014 -hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvontatyön määrä sekä
neuvontaa vailla olevien kiinteistöjen määrä.

Kunta

Hanko
Inkoo
Karkkila
Kirkkonummi
Lohja
Raasepori
Siuntio
Vihti
Yhteensä

7

Haja-asutuskiinteistöjä
yhteensä (arvio)
900
3 200
1 300
5 800
11 800
8 400
2 000
5 400
38 800

Kartoitus- ja
Neuvottavia
neuvontakäynti tehty
kiinteistöjä
(2009–2014)
jäljellä 2015–
387 kpl
43 %
513
467 kpl
14,5 %
2 733
190 kpl
14,6 %
1 110
103 kpl
1,7 %
5 697
1 007 kpl
8,5 %
10 793
380 kpl
4,5 %
8 020
543 kpl
27 %
1 457
751 kpl
13,9 %
4 649
3 828 kpl
9,8 %
noin 34 972

Sammanfattning

Projektet LINKKI 2014 gav avloppsvattenråd till ca. 1 180 personer och nådde genom karterings- och rådgivningsbesöken totalt 901 fastigheter, vilket översteg målsättningen på 850 besök. Förhållningen till karteringsoch rådgivningsbesöken var positiv. Genom projektets karterings- och rådgivningsbesök steg de besökta objekten till nästan 4 000, och på basis av informationen som samlades in uppgjorde projektet en lägesrapport
över avloppsvattenreningen i Västra Nyland, den femte av sitt slag. Projektet uppgjorde sammanfattningar,
sk. områdeskort, över de genomgångna områdena. Områdeskorten fördes samman med Västra Nylands avloppsvattenprojektets områdesregister. Områdeskorten publicerades även på båda inhemska språken i ett
överskådligt kartformat på internet. Projektet utredde även utvecklingen av antalet avloppsvattentillstånd i
områdets kommuner. Projektet samlade och sammanställde alltså sådan information, som inte annars finns
tillgängligt och gav råd till så många som möjligt i behov av informationen.
Projektet stödde samspelet mellan kommunens olika sektorer och finslipade avloppsvattenfrågans tillvägagångssätt (kommunmöten), samt möjliggjorde samarbete mellan kommunerna (styrnings- och arbetsgruppsmöten). Projektet handhöll informering av avloppsvattenfrågor på sitt verksamhetsområde och främjade avloppsvattenfrågans systematiska planering genom att delta i flera utvecklingsprojekt och kampanjer.
Projektet strävade efter att lyfta fram behovet av professionell planering genom att ordna kampanjen Årets
Avloppsvattenplanerare. Därutöver skolade projektet nya kunniga inom avloppssektorn (rådgivare) samt erbjöd jobb och praktikplats för miljöbranschens studerande och nyutexaminerade. Vi kan alltså konstatera
att detta ettåriga projekt översteg sina målsättningar och därtill genomförde ett betydande utvecklingsarbete för att befrämja glesbygdens behandling av avloppsvatten på sitt verksamhetsområde. Trots en stor
arbetsinsats förblev utgifterna som planerat, och projektets jämförelsetal understeg rådgivningsprojektens
genomsnittliga jämförelsetal året innan.
Inom behandlingen av avloppsvatten har det inte skett någon större förbättring, men stämningen på fältet
var bättre än de tidigare åren. Invånare tycktes vara redo för den pågående reformen av avloppsvattenbehandling: deras frågor gällde hur man helt konkret skall gå tillväga, och ofta konstaterade de i slutet av
besöket, att avloppsvattenfrågan kommer att tas hand om följande år. Denna trend observerades även i
kommunerna, som fick förutom nya tillståndsansökningar, också konkreta frågor om lovförfarandet. Även
de övriga aktörerna i branschen, t.ex. avloppsvattenplanerare, berättade att förnyandet hade kommit i gång
under sommaren 2014. Tyvärr avbröt mediediskussionen på hösten denna utveckling nästan helt. Enligt
kommunerna har invånare t.o.m. dragit sina lovansökningar tillbaka, eftersom nyheterna tydde på att kraven skulle slopas. Diskussionerna i medierna syntes också i rådgivningsarbetet: lagstiftningens beständighet
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ifrågasattes och att genomgå detta tog tid på besöken. Däremot inverkade inte nyheterna på efterfrågan
på rådgivningen av nyheterna, utan samtal och förfrågningar kom in som vanligt under hösten och vintern.
Rådgivningen verkar ha en indirekt och fördröjd, men positiv inverkan på förnyelseåtgärder om man uppskattar inverkan som antalet åtgärdstillstånd. Vid uppskattning av rådgivningens effekter bör man i fortsättningen ta i beaktande även fastigheter som har anslutits till avloppsnätverket, förnyelsernas kvalitet och
inverkan på vattenkvalitet vid sidan av antalet åtgärdstillstånd. Mot rådgivningens positiva inverkan verkar
dock andra starka fenomen, såsom diskussionen i medierna och det politiska beslutsfattandet. Den negativa effekten av dessa fenomen bevisades igen under hösten 2014. Eftersom det finns så många inverkande
faktorer, och de fungerar sida vid sida i olika riktningar, kan uppskattning av rådgivningens inverkan vara
utmanande om inte t.o.m. omöjligt. Det är viktigt att fundera på hur mycket resurser det lönar sig att rikta
till att uppskatta rådgivningens inverkan i nuläge, där verktyg saknas för att uppfölja avloppsvattenreformen
i sin helhet.
En lyckad reform av glesbygdens avloppsvattenhantering förutsätter ett tydligt och långsiktigt lagstiftningsarbete, grundläggande rådgivning och olika utvecklingsåtgärder i samarbete med branschens aktörer. De viktigaste utvecklingsåtgärderna enligt LINKKI-projektet är bl.a.:
•
•
•
•
•
•

verktyg för uppföljning av reformen (hantering av lägesdata)
invånarnas motivering
ökad efterfrågan på branschens tjänster (planering, service)
säkerställd kvalitet på planering och förverkligande
demonstration av framgångsexempel
ibruktagande av modern informeringsverktyg.

Grundläggande rådgivningsarbete ska inte heller glömmas bort i framtiden, eftersom det fortfarande finns
tusentals, uppskattningsvis 35 000, fastigheter bara i västra Nyland som inte fått rådgivning (se tabell 6). Vidare arbete med de insamlade uppgifterna kombinerat med uppföljande stöd för fastigheter torde bidra till
både fastighetsvisa lösningar samt gemensamma lösningar.
Tabell 6. Uppskattning av LINKKI 2014 -projektets glesbygdsfastigheter inom verksamhetsområdet, och genomfört
rådgivningsarbete.

Kommun
Hangö
Ingä
Högfors
Kyrkslätt
Lojo
Raseborg
Sjundeå
Vichtis
Totalt
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Glesbygdsfastigheter totalt
(uppskattning)
900
3 200
1 300
5 800
11 800
8 400
2 000
5 400
38 800

Karterings- och
Fastigheter
rådgivningsbesök gjorda kvar att rådge
(2009–2014)
2015387 st
43 %
513
467 st
14,5 %
2 733
190 st
14,6 %
1 110
103 st
1,7 %
5 697
1007 st
8,5 %
10 793
380 st
4,5 %
8 020
543 st
27 %
1 457
751 st
13,9 %
4 649
3 828 st
9,8 %
ca 34 972
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Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

Liite 1. (1/10)

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2014
1/4

TIEDON KERÄYS
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus

PVM

Kiinteistönomistaja/edustaja:
Nimi ja allekirjoitus

Neuvontakäynnillä kerätyt tiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojelutoimen käyttöön

KIINTEISTÖN TIEDOT
Kiinteistörekisteritunnus
Katuosoite

Jätevesijärjestelmän sijainti, koordinaatisto/projektio
YKJ
KKJ2
EUREF/TM35FIN
P
I

Postinumero- ja toimipaikka

Tontin pinta-ala

KIINTEISTÖN LUVAT, lupanro

KIINTEISTÖN SIJAINTI

RAVA
TESU
YS
VL
Muu, mikä?

Pohjavesialueella
I
II
III
Ranta-alueella, etäisyys rantaan _________ m
Taajaan rakennetulla alueella
Potentiaalisella vesiosuuskunta-alueella
Muu, mikä?

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

Ympärivuotinen asuminen
Kesäasuminen, käyttö __________kk/vuosi
Ulkokäymälä (kunto: hyvä/huono)

Vapaa-ajan asuminen, käyttö _______pv/vuosi
Erillinen sauna
Vähäinen vesimäärä*
Muu rakennus, mikä? Käyttötarkoitus:

Asuinrakennuksen huoneistoala ___________m2 (mitattu/arvioitu)
VEDENHANKINTA

Vesijohto
Porakaivo
Järvi
Yhteinen kaivo

Kunnan
Rengaskaivo
Muu
Kantovesi

Asukkaita, _____ kpl
Vesiosuuskunnan

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.

Tunnistenumero:

________/__/__
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Liite 1. (2/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2014
2/4
VIEMÄRÖINTI

1-putkiviemäröinti
WC:n erillisviemäröinnin mahdollisuus
Virtsan erillisviemäröinti, mihin?

2-putkiviemäröinti
Kyllä
Ei
Ei tietoa
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
Toimenpidepäiväkirja
Huoltosopimus, yritys:
WC-vedet
Mitoituksen asukasmäärä
Puhdistustulos tutkittu
JÄTEVEDEN PÄÄSTÖ

Oja
Salaoja
Muu, mikä?

Päästön etäisyys vesistöön ______ m
Näytteenotto käsittelemättömästä vedestä
Erillinen näytteenottokaivo
YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY
Kivipesä tai imeytys kaivo (alleviivaa)
Tilavuus: _____ m3
Kasvillisuussaareke
Pinta-ala: _____m2
Saostussäiliö

SAOSTUSSÄILIÖ

Kaikki

Rakennusvuosi:
Tilavuus yhteensä: ___ m3
Muovi
Teräs
Muu, mikä?
T-haarat
Tarkistukset 5 vuoden välein

Käyttö- ja huolto-ohjeet
Kuitit
Harmaat vedet
Mitoituksen vesimäärä
Vuosi:
Maaperä (täytä myös yksinkertainen maaperäkäsittely)
Vesistö
Ei tietoa
Purku naapurin tontille
Rasite olemassa
Näytteenotto käsitellystä vedestä
Näytteenotto ei mahdollista
Imeytysputki
Pituus: ___m
Muu, mikä?

Musta

Harmaa

Osioita: ___ kpl
Nykyinen tyhjennysväli: ____ krt/vuosi
Tyhjentäjä:
Lasikuitu
Betoni
Ei tietoa
Pohja
Tunnistenumero:

________/__/__
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Liite 1. (3/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2014
3/4

PIENPUHDISTAMO

Valmistaja
Malli
Prosessi
Aktiiviliete
Biosuodin
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
Tiskikoneen vedet
Harmaat vedet
Muovi
Teräs
Muu, mikä?
Tilavuus: _________ m3
Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi
Tarkistukset 5 vuoden välein

Bioroottori

Virtsa
Kaikki jätevedet
Muuta, mitä?
Lasikuitu
Betoni
Ei tietoa
Täyttymishälytin
Tyhjentäjä:

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?
Tunnistenumero:

________/__/__
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HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
pöytäkirja 2014
4/4

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
WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi
lisäkäymäläksi
huuhtelukäymäläksi
Mietojen pesuaineiden käyttö
Fosforinpoiston tehostaminen
Saostussäiliöiden kunnostus
Saostussäiliöiden osioiden lisäys
Hälyttimen lisääminen umpisäiliöön
Muu, mikä?
Jätevesijärjestelmän uudistaminen, jätevesien johtaminen…
umpisäiliöön
maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija valitsee
maasuodattamoon
laitepuhdistamoon

mustat
imeytyskenttään
harmaavesisuodattimeen
muu, mikä?

harmaat

l
a Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä
Liittyminen viemäriverkostoon
i järjestelmässä
t Esite vaihtoehdoista jätetty kiinteistölle
e
p
u
h LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA
d
i
s
t
a
m
o Kuvien käyttöoikeus
o Saa käyttää verkkosivuilla ja neuvontatarkoituksiin (jos ihmisiä mukana)
n Saa käyttää vain yhdistyksen sisäisesti

Tunnistenumero:

________/__/__
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ARVIO

jätevesijärjestelmän
uusimistarpeesta

TAUSTATIEDOT:

Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus

Kiinteistökäynnin päivämäärä:

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

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

Nimi ja allekirjoitus

Selvitys jätevesijärjestelmästä
Käyttö- ja huolto-ohjeet
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset
olemassa □ kyllä □ ei
olemassa □ kyllä □ ei
olemassa □ kyllä □ ei
Kartoitus- ja neuvontakäynnillä päädyttiin pintapuolisen tarkastelun jälkeen siihen, että käytössä on

Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä asetuksen 209/2011 puhdistusvaatimuksia.
Jätevesijärjestelmän uusimista varten on tehtävä jätevesijärjestelmän suunnitelma ja
haettava toimenpidelupa.

Järjestelmää kunnostettava tai tehostettava
Järjestelmän toimivuutta seurattava

Suositellut toimenpiteet:

Järjestelmä kunnossa

Järjestelmän asianmukainen toimivuus edellyttää hyvää huoltoa käyttö- ja huoltoohjeiden mukaisesti.

Vähäinen jätevesimäärä

Puhdistusvaatimus (YSL 86/2000) ei koske tätä kohdetta nykyisellään.
Kuvaus jätevesimäärästä:
Suositellut pienet parannukset:
MUISTILISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ
Selvitys laaditaan
Jätevesisuunnitelma teetetään
Toimenpidelupa uudistamiseen haetaan
Järjestelmä uusitaan viimeistään ____________
Muuta:

*Johtopäätös tehty pintapuolisen tarkastelun ja
kiinteistökäynnillä saatujen tietojen perusteella. Jos tilanne
muuttuu, on uusimistarve arvioitava uudelleen.

JOHTOPÄÄTÖS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*:
Järjestelmä uusittava viimeistään 15.3.2016

Järjestelmän kunnostustoimet tehdään mahd. pian
Säiliöt tyhjennetään viimeistään _____________
Toimivuuden seurantatoimenpiteet tehdään
Määräaikaishuollot (Vna 209/2011):

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:
Tunnistenumero:

________/__/__
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2014
1/4

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

FASTIGHETENS UPPGIFTER
Fastighetsregisternummer
Gatuadress

Avloppssystemets läge, koordinater/projektion
YKJ
KKJ2
EUREF/TM35FIN
P
I

Postnummer och -anstalt

Tomtens areal

FASTIGHETENS LOV, lovnr

FASTIGHETENS LÄGE

RAVA
TESU
YS
VL
Annat, vad?
FASTIGHETENS ANVÄNDNING

Fast bosättning
Sommarboende, används _________mån/år
Utedass (skick: bra/dåligt)

Grundvattenområde
I
II
III
Strandområde, avstånd till stranden _________ m
Tätbebyggt område
Område potentiellt för vattenandelslag
Annat, vad?
Fritidsboende, används ________dygn/år
Skild bastu
Små vattenmängder*
Annan byggnad, vad? Användning:

Bostadshusets areal______________m2(uppmätt/uppskattad)
VATTENANSKAFFNING

Vattenledning
Borrbrunn
Sjö
Gemensam brunn

Kommunal
Ringbrunn
Annat
Bär in vatten

Invånare, _____ st.
Vattenandelslag

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?
Dusch
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.

Id-nummer

________/__/__
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2014
2/4
AVLOPPSSYSTEM

1-rörssystem
Separering av WC-vatten möjligt
Avskiljning av urin, vart?

2-rörssystem
Ja
Nej
Vet ej
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
Bruksdagbok
Underhållsavtal, företag:
WC-vatten
Dimensioneringens invånarantal
Reningsresultatet undersökts

Bruks- och underhållsanvisningar
Kvitton
Gråvatten
Dimensioneringens vattenmängd
År:

UTLOPP
Dike
Täckdike
Annat, vad?

Marken (fyll även i enkel markbehandling)
Vattendrag
Vet ej
Utlopp på grannens tomt
Servitut
Provtagning av det behandlade avloppsvattnet
Provtagning inte möjligt

Avstånd från utlopp till vattendrag ______ m
Provtagning av obehandlade avloppsvattnet
Skild provtagningsbrunn
ENKEL MARKBEHANDLING
Stenöga eller infiltreringsbrunn (strecka under)
Volym: _____ m3
Vegetationszon
areal: _____m2
Sedimenteringsbrunn

SEDIMENTERINGSBRUNN

Byggnadsår:
Volym totalt: ___ m3

Plast
Stål
Annat, vad?
T-stycken
Granskning med 5 års mellanrum

Infiltreringsrör
Längd: ___m
Annat, vad?

Allt

Svart

Grått

Delar: ___ st.
Nuvarande tömningsintervall: ____ ggr/år
Tömmare:
Glasfiber
Betong
Vet ej
Botten
Id-nummer

________/__/__
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2014
3/4

MINIRENINGSVERK

Tillverkare
Modell
Process
Aktivslam
Biofilter
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
Diskmaskinens vatten
Gråvatten
Plast
Stål
Annat, vad?
Volym: _________ m3
Nuvarande tömningsintervall: ______ ggr/år
Granskning med 5 års mellanrum

Biorotor

Urin
Allt avloppsvatten
Annat, vad?
Glasfiber
Betong
Vet ej
Överfyllnadslarm
Tömmare:

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?
Id-nummer

________/__/__
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AVLOPPSVATTEN
protokoll över
fastighetsbesök
2014
4/4

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 föreslagna till invånaren
Dokumentation av systemet/preliminär tidtabell
Uppgörande av utredning /
Uppgörande av plan /
Allmänna bruks- och underhållsanvisningar lämnades på fastigheten
Reparation av avloppssystemet/minskande av belastningen
Byte från WC till torrtoalett eller torrtoalett för
Byte från WC till en snålspolande vattenklosett
extrabruk
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?

l
a Behandling av avloppsvatten tillsammans med
Anslut till avloppsnät
i grannarna
t Broschyr över olika alternativ lämnad på
e fastigheten
p
u
h
d TILLÄGGSINFORMATION/MINNESANTECKNINGAR
i
s
t
a
m
o
o Rätt till att använda foton
n Foton får användas på nätsidor och i rådgivningssyfte (om människor med i bilden)
Foton får användas inom föreningen

Id-nummer

________/__/__
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BEDÖMNING

av avloppssystemets
förnyelsebehov

BAKGRUNDSINFORMATION:
Rådgivarens namn/organisation/underskrift:

Datum för fastighetsbesök:

Fastighetens adress, postnummer och -anstalt eller registernr:
Fastighetens användning:
□ fastbosättning
Namn och underskrift
□ fritidsbosättning, användning ____
Utredning över avloppssystemet
Bruks- och underhållsanvisningar Förutsättningar för befrielse på grund av
□ finns □ finns inte
□ finns □ finns inte
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.

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
Plan över avloppssystem uppgörs (av planerare)
Åtgärdstillstånd för förnyande ansöks
Systemet förnyas senast ____________
Övrigt:

*Slutsatsen grundar sig på en ytlig kontroll och information
som har fåtts under fastighetsbesöket. Om situationen
ändrar bör förnyelsebehovet utredas på nytt.

Fastighetsägare/representant:

Systemets reparationsåtgärder görs så fort som möjligt
Behållarna töms senast _____________
Funktionsdugligheten uppföljs
Tidsbundet underhåll (Srf 209/2011):

INFORMATION SOM GIVITS TILL FASTIGHETEN I FORM AV FÖLJANDE ANVISNINGAR OCH BROSCHYRER:
AVLOPPSVATTENGUIDE-broschyr/Sommarstugans
Broschyr om projekt
AVLOPPSVATTENGUIDE-broschyr
Allmänna bruks- och underhållsanvisningar
Modell på bruksdagbok
Kommunvis anvisning för åtgärdstillstånd
Lista över planerare
Lista över kraven på planens innehåll
Utredningsblankett
Annat:
Id-nummer:

________/__/__
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YHTEENVETO

3 .6 .2015
YHTEENVETO KIINTEISTÖKÄYNNEISTÄ
LINKKI 2014-hanke
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke (LINKKI 2014) toteutti jätevesineuvontaa kahdeksan kunnan
alueella vuonna 2014. LINKKI 2014-hanketta rahoitettiin osittain ympäristöministeriön
harkinnanvaraisilla neuvonta-avustuksilla. Avustukseen liittyvän yleissuunnitelman sekä
neuvojakoulutuksen ohessa annettujen ohjeiden mukaan Suomen Ympäristökeskukselle tulee
toimittaa erityinen yhteenveto kiinteistökäynneistä. Ohjeessa on annettu taulukko, jonne tulee
täyttää tietoja erilaisessa uudistamistarpeessa olevien järjestelmätyyppien lukumääriä ja
prosenttiosuuksia. Eri hankkeiden täyttämien taulukoiden pohjalta lienee tarkoitus vetää yhteen
jäteveden käsittelyn tilannetta valtakunnallisesti.
LINKKI 2014-hankkeessa kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin yhteensä 901 kiinteistöllä. Näillä
kiinteistöillä oli yhteensä 981 jätevesikohdetta*, joiden kuvaus on koottu ”Haja-asutuksen
jätevedet - Tilannekatsaus 2014”-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 (kohteet/kiinteistöt), voivat lukumäärät poiketa toisistaan.
Poikkeavuudet kohdistuvat todennäköisesti järjestelmiin, joissa WC-vedet ja muut jätevedet
käsitellään erikseen tai joissa wc-vesiä ei ole (kohta 2, vapaa-ajan asutus: merkitty harmaalla),
koska kiinteistöt, joilla yleisimmin on kaksi jätevesikohdetta ovat vapaa-ajan asuntoja joissa syntyy
vain harmaata jätevettä. Ikävapautetut kiinteistöt on sisällytetty kohteisiin.
* Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistuivat hankkeessa kiinteistöille, joilla voi olla selvityksen kannalta kiinnostavia
kohteita yksi tai useampia. Yksi kohde on kyseessä silloin, kun kiinteistöllä on vain yksi rakennus jossa syntyy jätevesiä,
nämä jätevedet johdetaan jätevesijärjestelmään, joka voi koostua joko yhdestä tai useammasta käsittelyjärjestelmästä
tai säilytysjärjestelmästä tai näiden yhdistelmästä. Kaksi kohdetta on esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä
on sekä kesämökki, että erillinen sauna, joissa molemmissa on käytössä oma jätevesijärjestelmänsä. Kuitenkin
kiinteistö, jossa on asuinrakennus ja vähäisen jätevesimäärän erillinen saunarakennus, on laskettu yhdeksi kohteeksi.
Useampia kohteita voi olla esimerkiksi kiinteistöllä, jossa harjoitetaan mökkivuokrausta. Myös kahdella kiinteistöllä voi
olla yksi yhteinen kohde.
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YHTEENVETO

3 .6 .2015
Taulukko 1. Yhteenveto kiinteistökäynneistä, LINKKI 2014-hanke.
1) Järjestelmä, jossa kaikki jätevedet käsitellään yhdessä (sis. vesi-wc)
Vakituinen
asutus
Saostussäiliö (1, 2 tai 3-osastoinen), joiden jälkeen ei
muuta käsittelyä
Muu (järjestelmä joka ei ole riittävä)
Järjestelmä riittämätön - yhteensä
Vanha maaperäkäsittely
Muu (pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu)
Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu yhteensä
Toimiva ja riittävä maaperäkäsittely
Toimiva ja riittävä laitepuhdistamo
Kaikki jätevedet umpisäiliöön
Muu (järjestelmä kunnossa)
Järjestelmä kunnossa - yhteensä
Neuvottuja kiinteistöjä
Ikävapautettujen kiinteistöjen määrä
Yhteensä
2) Järjestelmä, jossa wc-vedet ja muut jätevedet käsitellään
erikseen tai wc-vesiä ei ole

Vapaa-ajan
asutus

KPL kiinteistöjä*

159
12
171
27
22

25
1
26
3
19

49
12
36
1

22
1
2
4

49
269
30 -

7
55
55

Vakituinen
asutus

Vapaa-ajan
asutus

KPL kiinteistöjä*
Järjestelmä riittämätön - yhteensä
Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu yhteensä
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo
(harmaavesisuodatin)
Umpisäiliö + muu riittävä käsittely
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo
(harmaavesisuodatin)
Kuivakäymälä + muu riittävä käsittely
Muu (järjestelmä kunnossa)
Järjestelmä kunnossa - yhteensä
Jäteveden määrä vähäinen - yhteensä
Neuvottuja kiinteistöjä
Ikävapautetut kiinteistöt
Yhteensä
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93
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7
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KOOSTE

19.2.2015

PALAUTE KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEISTÄ
LINKKI 2013 ja 2014

LINKKI 2014-hankkeessa kerättiin palautetta kartoitus- ja neuvontakäyntien asiakkailta neuvonnan
kehittämiseksi ja parantamiseksi. Palautetta pyydettiin 175 kartoitus- ja neuvontakäynnin vuosina 2013 ja
2014 saaneilta asiakkailta. Palautepyyntö kohdistettiin jokaisen hankkeissa toimineiden kuuden neuvojan
yhdelle alueelle. Palautekyselyn kohdealueet olivat vuoden 2013 alueista Hangon Tvärminne, Karkkilan
Vähävesi ja Raaseporin Kvarnträsk ja vuoden 2014 alueista Vihdin Jokikunta, Lohjan Puujärvi ja Inkoon
Barösund. Kullekin alueelle lähetettiin 25–40 palautekyselyä. Anonyymin kyselyn vastaajat ryhmiteltiin
neuvojan ja uudistamistarpeen mukaan. Palautekysely toteutettiin syys-lokakuussa 2014, jolloin
kiinteistökäynnistä oli kulunut vaihtelevasti 1 kk-1,5 vuotta aikaa. Vastauksia tuli 67 kappaletta, eli
vastausprosentti oli 38,5 %. Yksi kirjeistä palautui virheellisen osoitteen takia.
Vastaajat
Vastaajista yli kolmannes (23 kpl) oli Lohjan alueelta, loput vastauksista jakautuivat hyvin tasaisesti muiden
kuntien ja alueiden kesken. Vastaajista jopa yli 40 % (28 kpl) oli vähäisen jätevesimäärän kohteita, 9:llä oli
järjestelmä nykyisellään kunnossa, 13:sta järjestelmä oli akuutin uudistamisen tarpeessa ja 17:sta
järjestelmä vaati pientä kunnostamista tai oli seurantaa vailla. Jakauma ei vastaa lähetettyjen
palautekyselyiden jakaumaa, vaan vastauksissa korostuvat erityisesti vähäisten jätevesimäärien kiinteistöt.
Toisaalta akuutissa uudistamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien omistajat vastasivat kyselyyn
harvemmin kuin muut uudistamistarveryhmät.

Lähetetyt

Akuutti uudistaminen
Pieni kunnostus tai seuranta
Järjestelmä kunnossa
Vähäinen jätevesimäärä

Vastanneet

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuva 1. Kohderyhmän ja vastanneiden uudistamistarve.
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Kiinteistökäynnin sujuminen
Kiinteistökäynti sujui pääosan vastaajien mielestä hyvin (66 %, 44 kpl) tai ok (13 %, 9 kpl). Yhden vastaajan
mielestä käynti sujui huonosti ja 13 vastaajaa ei ollut vastannut kysymykseen lainkaan. Eroa eri neuvojien ja
alueiden välillä ei ollut havaittavissa Puujärveä lukuun ottamatta, jossa ok-vastauksia on suhteessa
enemmän kuin muilla alueilla. Jätevesijärjestelmän uudistamistarpeella ei näytä olleen vaikutusta käynnin
sujumiseen.

2%
17 %
Hyvin
Ok
Huonosti
81 %

Kuva 2. Käynnin sujuminen kysymykseen vastanneiden mielestä (n=54).
Vastaajista 52 oli maininnut käynnin parhaita puolia ja 9 huonoja puolia. Käynnin parhaisiin puoliin oli joka
kolmas laskenut nykytilanteen läpikäynnin sekä varmistuksen järjestelmän kunnosta. Useat olivat
maininneet saaneensa hyviä tietoja tai neuvoja, ja useat arvostivat käynnin sekä neuvojan asiallisuutta.
Muita mainittuja parhaita puolia olivat mm. neuvonnan selkeys, aikataulu, toiminta yleisesti ja varmistus jo
tiedossa olleisiin asioihin. Vapaasanakenttiin oli vastattu kiitettävästi. Seuraavassa muutama ote annetuista
kommenteista:
x
x
x
x
x
x

Sain hyvää tietoa
Asiat tulivat kerralla selviksi, ei tarvitse pähkäillä ja etsiä tietoa eri lähteistä
Vahvisti tiedossa olevat
Oma mielipide vahvistui
Mutkatonta ja helposti ymmärrettävää informaatiota.
Huolellista, tarkkaa, asiantuntevaa työtä

Neuvontakäynnin huonoiksi puoliksi mainittiin mm. aikataulutus, järjestelmien korkeat hinnat tai
hintatiedon puute. Muutamat vastaukset koskivat myös neuvonnan sisältöä; joko käynti oli todettu
tarpeettomaksi tai se ei tuonut uutta tietoa. Muita ajatuksia tai huomautuksia käynnistä oli antanut 21
vastaajaa. Näistä valtaosa oli positiivisia ajatuksia, jotka koskivat kiinteistökäynnin asiallisuutta ja hyvän
tiedon antamista, käynnin tarpeellisuutta ja kiitoksia. Negatiiviset huomautukset koskivat käynnin
tarpeellisuutta, tai neuvojan riittämätöntä kannustavuutta. Osa huomautuksista koski kiinteistön
järjestelmää.
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Asukkailta kysyttiin monivalinnan muodossa ajatuksia ja tunnelmia neuvontakäynnin jälkeen. Kahta lukuun
ottamatta kaikki vastaajat olivat valinneet yhden tai useamman annetuista vastausvaihtoehdoista.
Ajatukset ja tunnelmat kiinteistökäynnin jälkeen olivat selvästi positiiviset, monivalintakysymykseen oli
annettu yhteensä 104 vastausta. 45 vastasi, että he olivat tyytyväisiä käynnin jälkeen ja 29 vastasi, että he
saivat tarvitsevansa tietoa. Lisäksi 13 oli vastannut että kiinteistökäynti antoi vahvistuksen suunnitelmiin.
Kymmenen vastasi olevansa helpottunut kiinteistökäynnin jälkeen. Muutama vastaaja koki olonsa sekavaksi
tai pettyneeksi käynnin jälkeen.

Tyytyväinen
Sain tarvitsemani tiedon
Sain vahvistuksen suunnitelmiini
Helpottunut
Sekava
Pettynyt
Muu
0

10

20

30

40

50

Kuva 3. Ajatukset ja tunnelmat käynnin jälkeen (n=104, vastaajia 66).
Vastaajilta kysyttiin myös mielipiteitä kiinteistökäynnillä annetusta neuvontamateriaalista. Lähes kaikki
vastanneet (59 kpl) mainitsivat materiaalin olevan ymmärrettävää. Lähes yhtä usein (57 kpl) materiaalin
mainittiin vastaavan tarvetta.

Vastasiko materiaali/tieto
tarvettasi

kyllä
ei
en osaa sanoa
Oliko neuvojan antama
materiaali ymmärettävää
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40 %
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Kuva 4. Vastanneiden mielipiteitä neuvontamateriaalista.
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Asukkailta kysyttiin, minkälaisen arvion neuvoja oli antanut kiinteistökäynnillä. Vastauksia tuli yhteensä 85
kpl. Vastauslomakkeita suuremman määrän selittää se, että osassa vastaaja oli valinnut useamman
vaihtoehdon. Vastauksista 48 vastasi neuvojan antamaa arviota. 12 vastaajaa muisti väärin ja neljä eivät
osanneet vastata. Useimmat arvion määrin muistaneet olivat vastanneet, että heidän vähäisten
jätevesimäärien kiinteistö on saanut vihreän arvio eli järjestelmä kunnossa. Myös monet olivat vastanneet
järjestelmän olevan kunnossa, vaikka se neuvojan arvion mukaan vaati pieniä parannuksia tai seurantaa. 17
vastaajaa olivat merkinneet monta vaihtoehtoa, joista suurimmassa osassa oli mukana myös oikea vastaus.
Toimenpiteet kiinteistökäynnin jälkeen
Asukkailta kysyttiin, millaisiin toimenpiteisiin he ovat ryhtyneet kiinteistökäynnin jälkeen.
Monivalintakysymykseen oli tullut yhteensä 102 vastausta 60 asukkaalta. Niissä 42 oli tutustunut
neuvontamateriaaliin, 12 oli tehnyt ehdotetut pienet kunnostukset/tehosteet ja 7 oli tehnyt ehdotetut
huoltotoimenpiteet. Lisäksi 7 ilmoitti, että ovat tehneet jätevesiselvityksen, 5 olivat olleet yhteydessä
jätevesisuunnittelijaan, 4 olivat teettäneet jätevesisuunnitelman ja 3 olivat hakeneet toimenpidelupaa
kunnalta. Kaksi vastasi, että he olivat uudistaneet jätevesijärjestelmää kokonaan, ja kirjoitti myös että tämä
oli tehty ennen kiinteistökäyntiä. Konkreettisiin uudistustoimenpiteisiin ryhtyneet kiinteistöt olivat kahta
lukuun ottamatta sellaisia kiinteistöjä, joilla muodostui vähäistä suurempia määriä jätevettä. Yksi ei osannut
vastata kysymykseen ja 17 vastasi, että asia ei koske heitä.

Olen tutustunut jaettuun materiaaliin
Ei koske minua
Olen tehnyt ehdotetut pienet…
Olen tehnyt ehdotetut huoltotoimenpiteet
Olen laatinut/teettänyt jätevesiselvityksen
Olen ollut yhteydessä jätevesisuunnittelijaan
Olen teettänyt jätevesisuunnitelman
Olen uusinut jätevesijärjestelmän kokonaan
Olen hakenut toimenpidelupaa kunnasta
En osaa sanoa
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Kuva 5. Neuvontakäynnin jälkeen tehtyjä toimenpiteitä (n=102, 60 vastaajaa).
Toimenpiteitä koskien kysyttiin vapaasti vastattavasti myös miksi ei ole ryhdytty toimenpiteisiin ja milloin
on aikomus viedä asia eteenpäin. Näihin kysymyksiin vastattiin vähiten koko kyselystä. Miksi eikysymykseen tuli 25 vastausta ja milloin-kysymykseen tuli 11 vastausta. 13 olivat vastanneet että
järjestelmä on kunnossa, 4 mainitsi syyksi aikapulan ja 2 rahapulan. Niistä vastaajista, joilla järjestelmä oli
heidän mielestään kunnossa, kolmella oli vähäiset jätevesimäärät. 6 asukasta vastasi, että heillä on aikomus
viedä asiaa eteenpäin vuonna 2015 ja yksi vastasi vuonna 2016. Yksi oli vastannut ei koskaan, ja kaksi
vastasi, että heillä ei ole tarvetta viedä jätevesiasiaa eteenpäin.
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Terveiset
Viimeisessä osassa vastaajat pystyivät jättämään terveisiä hankkeelle. Tähän osaan tuli 17 vastausta, joista
suurimassa osassa oli todettu neuvontahanke tarpeelliseksi ja käynti hyödylliseksi. Muutamassa
vastauksessa oli selostettu omaa järjestelmää tai elämäntilannetta tarkemmin. Osa oli myös antanut
kritiikkiä kiinteistökäynnistä tai jätevesiasiasta yleisesti. Seuraavassa muutama ote annetuista
kommenteista:
x Tarpeellinen hanke. Toivottavasti naapurit saivat tarpeellista tietoa. Kunnan virkamiesten valvonta
ala-arvoista.
x On hyvä seurata, mitä haja-asutusalueella tapahtuu jätevesin suhteen
x Hanke on hyvä ja asiallinen.
x Jalkautuminen kiinteistöille oli erittäin asiakaslähtöistä
x Ottakaa laajempi asiakasmäärä tutkittavaksi
x Keskittyisivät alueellisiin päästöjen aiheuttajiin, kuten maatalouteen. Ja jättäisivät muut kansalaiset
rauhaan.
Viimeisessä osassa sai vapaasti kommentoida jätevesiasian uutisointia. Tähän osaan oli tullut yhteensä 24
vastausta, joista suurimmassa osassa kommentoitiin asian sekavuutta ja epäselvää tilannetta sekä
mainittiin politiikan osuus asiaan. 4 vastasi että koko asia on tärkeä. Seuraavassa muutama ote annetuista
kommenteista:
x Ei muuta kuin ihmiset eivät aina ole valmiit hoitamaan asioita kuntoon, vaikka se on kaikkien
yhteinen etu!
x Epäselvä, säännöt sekavat
x Asetuksen vaatimukset ovat useissa tapauksissa liian kovat varsinkin kun kiinteistökohtaisten
putsareiden pitkäaikaisesta toiminnasta ei ole varmuutta. Pienissä, vähän vettä käytettävissä
kiinteistössä puhdistusvaatimukset voisivat olla pienemmät. (sininen arvio)
x Positiva att alla skall laga det för att rena östersjön och grundvatten.
x Taitaa olla hieman hätiköityä tuo valtion tekeminen. Ei selvää, mitä tulisi tehdä ja milloin.
x Sekavia, koska kukaan ei tunnu tietävän totuutta, ja lopullista päätöstä.
x Politikassa jätevesiasetuksen sekavuus ja tulevaisuus?
x Liikaa politikointia ja turhan usein virheellistä uutisointia.
x Att det är bra att alla får information och att det blir omskött.
x Se on Suomen yhteinen asia.
Johtopäätökset saadusta palautteesta
Palautteen kerääminen asukkaille kotiin lähetettävällä lomakkeella on perinteinen tapa toteuttaa
palautekysely. Tämän tyyppisellä toimintamallilla on mahdollista saada suuntaa-antavia vastauksia
yksilöityihin kysymyksiin ja sitä kautta helpottaa mahdollisten kehitysehdotusten toteuttamista.
Toteuttamalla palautekysely usealla alueella, joissa on käynyt eri neuvoja, saatiin myös varmistus tehdyn
työn laadusta, mikä on tärkeä osa hankkeen laatutyötä.
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Yleiskatsaus palautteesta
Vuonna 2013 Linkki-hankkeessa toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) jätevesineuvonnan
vaikuttavuutta selvittävä palautekysely. Tästä johtuen vuoden 2014 kyselyssä kerättiin palautetta vuosien
2013 ja 2014 aikana tehdyistä kartoitus- ja neuvontakäynneistä. Vuonna 2014 saatu palaute vastasi
tuloksiltaan aikaisempina vuosina (2012 ja 2011) tehtyjä palautekyselyitä. Tosin vuonna 2014
vastausprosentti (38,5 %) oli hieman korkeampi kuin aikaisempina vuosina (24–30 %). Tämä voi johtua siitä,
että valitut alueet oli läpikäyty kahden vuoden aikana. Luultavasti myös syksyllä 2014 mediassa olleet huhut
mahdollisista haja-asutuksen lainsäädännön muutoksista aktivoivat asukkaita vastaamaan palautekyselyyn
ja tuomaan omaa mielipidettään asiasta esiin. Mahdollisesti yhtenä syynä korkeampaan
vastausaktiivisuuteen voi myös olla kompakti vastauslomake.
Vastaajat
Kyselyyn saadut vastaukset vahvistivat aikaisemmissa palautekyselyissä havaitun käsityksen siitä, että
asukkaat, joiden jätevesijärjestelmä on akuutissa uudistamistarpeessa, vastaavat muita harvemmin
kyselyihin. Edelleen on toivottavaa, ettei näiden asukkaiden alhainen vastausaktiivisuus palautekyselyyn
ilmennä heidän suhdettaan jätevesijärjestelmän uudistamishalukkuuteen. Vuonna 2014 vähäisten
jätevesimäärien kohteiden vastausaktiivisuus (yli 40 %) oli suurempaa kuin aikaisemmissa
palautekyselyissä. Tämä johtunee siitä, että vapaa-ajan asutuksen, jossa vähäisten jätevesimäärien
kiinteistöjä pääasiassa on, määrä läpikäydyistä kiinteistöistä vuonna 2014 oli suurempi kuin aikaisempina
vuosina.
Vastaajien tyytyväisyys käynteihin
Vastaajat olivat aikaisempien palautekyselyiden mukaisesti edelleen hyvin tyytyväisiä toteutettuun
neuvontaan. Eroa eri neuvojien, alueiden tai eri uudistamistarpeessa olleiden vastaajien välillä ei ollut
havaittavissa Puujärveä lukuun ottamatta, jossa ok-vastauksia on suhteessa enemmän kuin muilla alueilla.
Tämän voi olettaa ilmentävän enemmänkin alueellista suhtautumistapaa kuin neuvojaa, koska alueella
pääosa kiinteistöistä oli vähäisten jätevesimäärin kohteita. Poikkeuksia tyytyväisyydestä oli kahdessa
palautteessa, joita selvennetty seuraavassa.
Yhden vastaajan mielestä neuvontakäynti sujui huonosti. Hän kuitenkin sai mielestään tarvittavaa tietoa
jätevesiasioista ja kartoitus- ja neuvontakäynnillä jaettu materiaali oli ymmärrettävää ja informatiivista.
Käynnin sujumisen arvioon vaikutti todennäköisesti asukkaan pohdinta kiinteistön myyntiinlaittamisesta,
josta hän myös mainitsee palautteessa. Toisessa tapauksessa neuvontakäynti oli sujunut asukkaan mielestä
ok:sti, mutta hän oli ainut kyselyyn vastanneista, joka koki olevansa pettynyt käynnin jälkeen. Palautteen
mukaan asukas piti käyntiä sekä jaettua materiaalia itselleen tarpeettomana. Kritiikkiä sai myös se, että
neuvojalla ei ollut rakennusvalvonnalta saatua tietoa kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista. Tällaista
kritiikkiä ei muissa vastauksissa eikä aikaisemmissa palautekyselyissä ole esitetty, joten voitaneen katsoa
nykyinen malli, jossa kiinteistön tiedot kysytään paikanpäällä omistajalta tai edustajalta, on toimivin
ratkaisu.
Toimenpiteisiin ryhtyminen
Lopuksi palautekyselyssä selvitettiin, kuinka moni asukas on kiinteistökäynnin jälkeen ryhtynyt
toimenpiteisiin jätevesiasioita koskien. Suurin osa vastaajista oli tutustunut käynnillä jaettuun materiaaliin.
Moni vastaaja myös koki, ettei asia koske heitä. Lähinnä näitä vastauksia tuli asukkailta, joilla
jätevesimäärät olivat vähäiset. Pieniä parannuksia ja korjauksia sekä huoltotoimenpiteitä oli tehty
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suhteellisen monella kiinteistöllä. Konkreettisiin uudistamistoimenpiteisiin oli kuitenkin kyselyn
toteuttamisen aikaan ryhtynyt vain muutama vastaaja. Usein perusteluksi kerrottiin aikapula tai
järjestelmien kallis hinta. Myös siirtymäajan loppumista tunnuttiin odoteltavan.
Vaikka varsinaisiin parannustoimenpiteisiin ei tämän palautekyselyn perusteella ole suuressa mittakaavassa
ryhdytty, voidaan kuitenkin olettaa, että neuvonnan tuloksena asukkaat saavat tarvitsemaansa tietoa
jätevesiasioista ja osaavat sen pohjalta tarkastella asiaa oikeasta näkökulmasta. Toivottavasti neuvonnan
jälkeen asukkaat vaativat tarvittaessa laadukasta suunnittelua ja jätevesijärjestelmien toteutusta.
Palautteen perusteella vaikutta myös siltä, että valtakunnallinen uutisointi, joka viittaa mahdollisiin
muutoksiin lainsäädännössä, heikentää ihmisten halukkuutta tarttua toimenpiteisiin.
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2014

______________________________________________________________________________________

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, minkä jälkeen sitä on täydennetty vuosittain. Vuosina 2009-2013 aluekortteja on
tehty 80 alueelta ja ne kattavat noin 3000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä.
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.
Tämä kortisto täydentää alkuperäistä kortistoa LINKKI 2014-hankkeessa tehdyillä 901 käynnillä kerätyllä
tiedolla. Kortisto täydentyy 20 aluekortilla, joista kahdella alueella neuvontaa on jatkettu edellisten vuosien
pohjalta. LINKKI-hankkeita rahoittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja sen jäsenkunnat (Hanko,
Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kartoitus- ja neuvontakäyntien taustatiedot
Tietoa alueen asutuksen luonteesta, vedenhankinnasta ja dokumentoinnin tilasta*
Kuvaaja jätevesijärjestelmien uudistamistarpeesta*
Kuvaaja jätevesijärjestelmätyypeistä*
Kuvaaja järjestelmien ikäjakaumasta*
Vapaasanainen kuvaus tilanteesta
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 2014

______________________________________________________________________________________

4

1

5

2
6

7
3
4
5

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

_______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

Sisällysluettelo

(lihavoidulla tekstillä päivitetyt kortit)
Numero

Alue

Kunta

59/2013
71/2013

Degerby
Talpela

Inkoo
Lohja

81/2014
82/2014
83/2014
84/2014
85/2014
86/2014
87/2014
88/2014
89/2014
90/2014
91/2014
92/2014
93/2014
94/2014
95/2014
96/2014
97/2014
98/2014

Ekö
Barösund
Innanbäck
Kärrby
Onkimaanjärvi
Vaskijärvi
Kylmälä
Ikkala
Osuniemi
Puujärvi
Kuivasto
Kahvimaa
Suitia
Moksjärvi
Averia
Jokikunta
Olkkala
Vesikansa

Hanko
Inkoo
Inkoo
Inkoo
Karkkila
Karkkila
Kirkkonummi
Lohja
Lohja
Lohja
Raasepori
Siuntio
Siuntio
Vihti
Vihti
Vihti
Vihti
Vihti

_______________________________________________________________________________________
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INKOO, DEGERBY

X
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

59/2013

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 59 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 elo-lokakuu 2013 /huhtitoukokuu 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 47 kiinteistöä
 50 kohdetta
 toteuma 76 %

V2 T1
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
kpl
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
50/0
Asukasmäärä
152
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
35/14
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
18/6
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
26/24
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
14/36
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
13/37
Laittomat tapaukset

%
100/00

12; 24
%

21; 42
%

71/29
75/25
52/48
25/72
26/74

YHTEENVETO
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 vuotta 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.

17; 34
%
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=40)
4; 8 %
15; 30 %

11; 22 %

2; 4 %

6; 12 %

3; 6 %
3; 6 %

6; 12 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=40)

27%

25%

ennen 1980

1980−2000

48%
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=38)

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

X
X

LINKKI 2014
Områdesregister

59/2013

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 59 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 augusti-oktober 2013/april-maj
2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 47 fastigheter
 50 objekt
 förverkligande 76 %

V2 T1

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
50/0
Invånarantal
152
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
35/14
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
18/6
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
26/24
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
14/36
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
13/37
Olagliga fall

12; 24 %

%
100/00

21; 42 %

71/29
75/25
52/48
25/72
26/74
17; 34 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 40)

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.

4; 8 %
15; 30 %

11; 22 %

2; 4 %

6; 12 %

3; 6 %
3; 6 %

6; 12 %
Bild 2. Typ av system (n=40)

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.

27%

25%

före 1980

1980−2000

48%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=38)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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LOHJA, TALPELA
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

71/2013
Alueen kiinteistömäärä: n. 50 kpl

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

Kartoitus- ja neuvontakierros:
 Lokakuu 2013, elokuu 2014
 Virve Kohijoki, Henrika
Lundberg/ LUVY
 37 kiinteistöä
 38 kohdetta
 toteuma 74 %

V3 T3
8; 21 %

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTA KÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
15/23
86
0/33
20/7
5/12
16/22
5/33

%
39/61

15; 39 %

0/100
74/26
19/71
42/58
13/87

YHTEENVETO
Talpelan alueella sijaitsevat ranta-alueet kuuluvat
Hormajärveen ja Lohjanjärven Outamonjärveen.
Kartoitetuista kiinteistöistä enemmistö on
vapaa-ajan käytössä. Kaikki kiinteistöt käyttävät
vedenhankintaan omia kaivoja. Valtaosa alueen kaivoista
on porakaivoja.
Yli kolmasosalla alueen kiinteistöistä muodostuu vain
vähäisiä määriä jätevesiä. Yhteensä puolet
jätevesijärjestelmistä on uudistamistarpeessa tai vaatii
pieniä parannuksia tai seurantaa. Yleisimpiä
jätevesijärjestelmiä ovat saostuskaivot, joista purku
maaperään tai ojaan, umpisäiliö kaikille vesille tai
kaksoisviemäröidyt kohteet, joissa on umpisäiliö ja
maasuodattamo sekä 1980-luvulta peräisin olevat
laitepuhdistamot. Neljää kartoitetuista kiinteistöistä
koskee ikävapautus.

11; 29 %
4; 11 %
Kuva 1. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve (n=38)
2; 9 %
1; 4 %
7; 31 %
3; 13 %

2; 9 %

1; 4 %
1; 4 %
3; 13 %

3; 13 %

Kuva 2. Jätevesijärjestelmätyypit (n=23)

22%
ennen 1980

39%

39%

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Jätevesijärjestelmien ikäjakauma(n=23)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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LOJO, TALPELA
X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

71/2013

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 27 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 Oktober 2013, augusti 2014
 Virve Kohijoki, Henrika
Lundberg/LUVY
 37 fastigheter
 38 objekt
 förverkligande 74 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
15/23
Invånarantal
86
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/33
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
20/7
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/12
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
16/22
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
5/33
Olagliga fall

%
39/61

8; 21 %
15; 39 %

0/100
74/26
19/71
42/58
13/87

11; 29 %
4; 11 %
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=38)

SAMMANDRAG
Strandområdena inom Talpela området går från
Hormasjön och Lojo sjö till Outamo sjö. Av de karterade
fastigheterna är merparten fritidsbostäder. Alla
fastigheter använder egna brunnar för anskaffning av
hushållsvatten. Största delen av brunnarna i området är
borrbrunnar.
På över en tredjedel av fastigheterna uppstår endast
små avloppsvattenmängder. Totalt är hälften av
fastigheterna i akut förnyelsebehov eller kräver små
förbättringar eller uppföljning. Vanligt förekommande
system är slambrunnar från vilka utloppet går i marken
eller i dike, sluten tank för allt avloppsvatten eller
tvårörssystem med sluten tank och markbädd samt
minireningsverk som härstammar från 1980-talet. Fyra
av de karterade fastigheterna innefattas av
åldersundantaget.

2; 9 %
1; 4 %
7; 31 %
3; 13 %

2; 9 %

1; 4 %
1; 4 %
3; 13 %

3; 13 %
Bild 2. Typ av system (n=23)

22%
ennen 1980

39%

39%

1980−2000

2000 jälkeen

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=23)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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HANKO, EKÖ
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

81/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 75 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
x heinä- elokuu 2013
x Henrika Lundberg, Minttu
Peuraniemi/ LUVY
x 53 kiinteistöä
x 55 kohdetta
x toteuma 71 %

V3 T0
7; 13 %

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
1/54
108
0/42
33/9
0/0
4/51
3/52
2

3; 5 %

%
2/98
0/100
79/21
0/0
7/93
5/95
3,5

2; 4 %

43; 78 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=55)

YHTEENVETO
Ekön saarella on yhtä kiinteistöä lukuun ottamatta vain vapaa-ajan
asutusta. Valta-osa saa talousvetensä omasta kaivosta, mutta
monelle mökille tuodaan kaikki käyttövesi tai talousvesi muualta
(mantereelta). Rakennukset sijoittuvat pääasiassa rannan
tuntumaan.
Kolme neljäsosaa kartoitetuista kohteista on vähäisten
jätevesimäärien kohteita. Yleisimmät järjestelmät alueella ovat
imeytyskaivo tai kivipesä harmaille vesille, myös muutamia
harmaavesisuodattimia on käytössä. Akuutissa uudistamistarpeessa
olevia järjestelmiä on 14 %. Nämä ovat pääasiassa yksinkertaisia
maaperäkäsittelyitä harmaille vesille. Saarella ei synny mustia
jätevesiä. Noin puolella kiinteistöistä on käytössään nykyaikainen,
kompostoiva ulkokäymälä.
Vesivarustelun tasoa ei nykyisellään oltu muuttamassa, muutamaan
poikkeusta lukuun ottamatta, joten jäteveden käsittelyn tarve
pysynee nykyisen kaltaisena myös jatkossa. Alueella oli kaksi
kohdetta joiden jäteveden käsittely voidaan tulkita nykyisellään
laittomiksi, kun saunan vesiä valui kalliota pitkin rantaveteen.

1; 7 %
4; 29 %

9; 64 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=14)

36%

36%

29%

ennen 1980

1980о2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=14)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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HANGÖ, EKÖ
X

LINKKI 2014
Områdesregister

81/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 75 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
x juli- augusti 2014
x Henrika Lundberg, Minttu
Peuraniemi/LUVY
x 53 fastigheter
x 55 objekt
x förverkligande 71 %

V3 T0
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
1/54
Invånarantal
108
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/42
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
33/9
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
0/0
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
4/51
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
3/52
Olagliga fall
2

7; 13 %

%
2/98
0/100
79/21
0/0
7/93
5/95
3,5

SAMMANDRAG
Ekö är fritidsbosatt, med undantag av en fastighet. Majoriteten
av fastigheterna får sitt hushållsvatten från egen brunn, men till
flera stugor hämtas allt hushållsvatten från fastlandet.
Bosättningen på Ekö finns främst belägen nära stranden.

3; 5 %
2; 4 %

43; 78 %
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 55)
1; 7 %
4; 29 %

Tre fjärdedelar av de karterade objekten är objekt med små
mängder vatten. De vanligast förekommande systemen på
området är infiltrationsbrunn eller stenöga för gråvatten, även
några gråvattenfilter förekommer. 14 % av systemen är i akut
förnyelsebehov. De här är främst enkla markbehandlingar för
gråvatten. På ön uppstår inte svartvatten.
Ca hälften av fastigheterna har ett modernt, komposterande
utedass. Ändringar i utrustningsnivån var inte på kommande,
med undantag av enstaka fall, så behovet av
avloppsvattenbehandling torde hållas på samma nivå även i
framtiden. På området fanns två objekt vars
avloppsvattenbehandling i nuläget kan tolkas som olaglig,
eftersom bastuvattnet rann längs med berget till strandvattnet.

9; 64 %
Bild 2. Typ av system (n=14)

36%
före 1980

36%
1980-2000

29%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=14)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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INKOO, BARÖSUNDBERGVALLA
X
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

82/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 35 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 elokuu 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 25 kiinteistöä
 28 kohdetta
 toteuma 71 %

V2 T2
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
13/15
60
0/27
21/6
13/15
7/21
3/25
2

7; 25 %
10; 36 %

%
46/54
0/100
78/22
46/54
25/75
11/89
1

YHTEENVETO
Barösund-Bergvalla on melko tiivisti asuttua ranta-aluetta
Inkoon saaristossa. Aluetta ollaan kaavoittamassa, jolloin myös
vesihuoltoasioihin haetaan ratkaisua. Vesi saadaan kiinteistöillä
omista talousvesikaivoista, niistä yleisin on porakaivo.
Vajaa puolet kohteista on akuutissa uudistamistarpeessa tai
vaatii pieniä parannuksia tai seurantaa. Lisäksi reilulla
neljäsosalla kohteista on järjestelmä kunnossa ja neljäsosalla
syntyy vähäisiä jätevesimääriä. Yleisimmät järjestelmät ovat
umpisäiliö wc-vesille sekä maasuodattamo/maahanimeytys tai
saostussäiliö harmaille vesille sekä laitepuhdistamot.
Ikävapautus koskee yhtä kiinteistöä.
Alueella oli kaksi kohdetta, joiden jäteveden johtaminen
voidaan tulkita nykyisellään laittomaksi: toisella kohteella
harmaat jätevedet johdettiin 1-osaisen saostussäiliön kautta
vesistöön, toisella saunavesiä johdettiin kallion pintaa myöten
vesistöön.
Kaavoituksen ja mahdollinen vesihuollon eteneminen
aiheuttanee tiedotustarvetta myös jäteveden käsittelyn osalta.

8; 28 %
3; 11 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=28)
1; 5 %

3; 14 %

2; 9 %

4; 19 %

6; 29 %

1; 5 %
4; 19 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=21)

5%
ennen 1980

47%

47%

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=19)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (12/44)
Aluekortisto 2014

INGÅ, BARÖSUNDBERGVALLA
X
X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

82/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 35 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 augusti 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 25 fastigheter
 28 objekt
 förverkligande 71 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
13/15
Invånarantal
60
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/27
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
21/6
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
13/15
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
7/21
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
3/25
Olagliga fall
2

%
46/54

7; 25 %
10; 36 %

0/100
78/22
46/54
25/75
11/89
1

8; 28 %
3; 11 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=28)

Barösund-Bergvalla är ett relativt tätbebyggt strandområde i Ingå
skärgård. Området är under planläggning, där man även söker
lösningar för vattentjänsterna. Fastigheterna får sitt hushållsvatten
från egna brunnar varav den vanligaste brunnstypen är borrbrunn.
Knappa hälften av fastigheterna är i akut förnyelsebehov eller kräver
små förbättringar eller uppföljning. Utöver det är en dryg fjärdedel
av fastigheternas system i skick och på en fjärdedel uppstår små
avloppsvattenmängder. De vanligaste systemen är sluten tank för
wc-vatten samt markbädd/infiltration eller slamavskiljare för
gråvatten samt minireningsverk. Åldersundantaget berör en
fastighet.
I området fanns två objekt vars avloppsvattenhantering kan tolkas
vara olagligt som sådant i dagsläget: på det ena objektet leddes
gråvattnet via en 1-delad slamavskiljare direkt i vattendraget, på det
andra leddes bastuvattnet längs med berget direkt i vattendraget.
Planläggningen och eventuellt framskridande i utveckling av
vattentjänster kan orsaka ett informeringsbehov också vad gäller
avloppsvattenbehandlingen.

1; 5 %

3; 14 %

2; 9 %

4; 19 %

6; 29 %

1; 5 %
4; 19 %
Bild 2. Typ av system (n=21)

5%
ennen
1980
före 1980

47%

47%

1980−2000
1980-2000

2000
jälkeen
efter
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=19)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (13/44)
Aluekortisto 2014

INKOO, INNANBÄCK

X
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

83/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 40 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 syyskuu 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 38 kiinteistöä
 39 kohdetta
 toteuma 95 %

V2 T3
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
31/8
82
0/39
25/12
5/33
7/22
3/36

4; 10 %

%
79/21

6; 15 %

0/100
68/32
14/86
44/56
8/92

YHTEENVETO
Innanbäckin alue on osittain tiheästi rakennettua hajaasutusaluetta. Aluetta on ehdotettu vesihuollon
kehittämisalueeksi. Suurin osa kiinteistöistä on
ympärivuotisessa käytössä, mutta myös muutama
vapaa-ajan asunto löytyy. Kiinteistöt saavat
talousvetensä omista kaivoista, josta yleisin on
porakaivo.
Kolme neljäsosaa kiinteistöistä on akuutissa
uudistamistarpeessa tai vaatii pieniä
parannuksia/seurantaa. Yleisin järjestelmä on
saostussäiliö kaikille jätevesille, josta päästö ojaan tai
maahan. Uudempia laitepuhdistamoita ja
kaksoisviemäröintijärjestelmiä löytyy myös.
Ikävapautus koskee yhtä kiinteistöä.

23; 59 %

6; 16 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=39)
3; 9 %
6; 17 %

18; 51 %
2; 6 %
1; 3 %
2; 6 %
3; 8 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=35)

29%

35%

35%

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=34)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Aluekortisto 2014

INGÅ, INNANBÄCK

X
X

LINKKI 2014
Områdesregister

83/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 40 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 september 2014
 Karolina Örnmark / LUVY
 38 fastigheter
 39 objekt
 förverkligande 95 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
31/8
Invånarantal
82
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/39
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
25/12
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/33
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
7/22
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
3/36
Olagliga fall

4; 10 %

%
79/21
0/100
68/32
14/86
44/56
8/92

6; 15 %

23; 59 %

6; 16 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=39)

SAMMANDRAG
Innanbäck är delvis ett tätbebyggt glesbygdsområde.
Området är föreslaget som utvecklingsområde för
vattentjänster. Största delen av fastigheterna är året runt
bosättning men en del fritidsbostäder finns.
Fastigheterna får sitt dricksvatten från egna brunnar av
vilka den vanligaste brunnstypen är borrbrunn.
Två tredjedelar av fastigheterna är i akut förnyelsebehov
eller kräver små förbättringar eller uppföljning. Det
vanligaste systemet är slamavskiljare för allt
avloppsvatten med utlopp i dike eller marken, några
minireningsverk samt tvårörssystem hittas också.
Åldersundantaget gäller en fastighet på området

3; 9 %
6; 17 %

18; 51 %
2; 6 %
1; 3 %
2; 6 %
3; 8 %
Bild 2. Typ av system (n=35)

29%

35%

35%

ennen
1980
före 1980

1980−2000
1980-2000

2000
jälkeen
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=34)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (15/44)
Aluekortisto 2014

INKOO, KÄRRBY

X

LINKKI 2014
Aluekortisto

84/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 50 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 toukokuu 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 40 kiinteistöä
 42 kohdetta
 toteuma 80 %

V2 T3
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
34/8
92
2/40
28/10
28/15
14/28
8/34

2; 5 %

%
81/19

5; 12 %
16; 38 %

5/95
74/26
65/35
33/67
19/81
19; 45 %

YHTEENVETO
Kärrbyntien alue on osittain tiiviisti asuttua. Asutus on
enimmäkseen ympärivuotista, mutta myös muutama
vapaa-ajan kiinteistö löytyy. Valtaosa kiinteistöistä saa
talousvetensä omista talousvesikaivoista, muutama
Degerbyn vesiosuuskunnalta.
Alueella vajaa 40 % kartoitetuista järjestelmistä on
akuutissa uudistamistarpeessa. Lisäksi lähes puolet
järjestelmistä vaatii pieniä parannuksia tai seurantaa.
Näistä suurin osa on umpisäiliöitä, joista puuttuu
täyttymishälytin. Järjestelmätyyppien välillä on paljon
hajontaa, mutta yleisimmät järjestelmät ovat pelkät
saostussäiliöt kaikelle jätevedelle; umpisäiliö wcvedelle ja maasuodattamo/imeytyskenttä tai
saostussäiliö harmaalle vedelle sekä laitepuhdistamot.
Neljää kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=42)
4; 10 %
12; 30
%

2; 5 %
5; 13 %

2; 5 %
1; 3 %
2; 5 %

5; 12 %

6; 15 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=40)

1; 2 %

55%
20%

25%

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=40)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Aluekortisto 2014

INGÅ, KÄRRBY

X

LINKKI 2014
Områdesregister

84/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 50 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 maj 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 40 fastigheter
 42 objekt
 förverkligande 80 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
34/8
Invånarantal
92
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
2/40
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
28/10
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
28/15
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
14/28
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
8/34
Olagliga fall
SAMMANDRAG
Kärrbyvägen är ett delvis tätbebyggt område.
Bosättningen är till större del fast bosättning, men även
en del fritidsbosättning finns. Största delen av
fastigheterna får sitt dricksvatten från egna brunnar,
några från Degerby vattenandelslag.
På området är knappa 40 % av de karterade
fastigheterna i akut förnyelsebehov. Utöver det är
närmare hälften av systemen i behov av små
förbättringar eller uppföljning. Av dessa är största delen
slutna tankar som saknar överfyllnadslarm. Det finns en
stor spridning mellan olika system men de vanligaste är
endast slamavskiljare för allt avloppsvatten, sluten tank
för wc-vatten och infiltreringsanläggning/markbädd eller
slamavskiljare för gråvatten samt reningsverk. Fyra
fastigheter på området berörs av åldersundantaget.

2; 5 %

%
81/19

5; 12 %
16; 38 %

5/95
74/26
65/35
33/67
19/81

19; 45 %
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=42)
4; 10 %

12; 30 %

2; 5 %
5; 13 %

2; 5 %
1; 3 %
2; 5 %

5; 12 %
6; 15 %

1; 2 %

Bild 2. Typ av system (n=40)

55%
20%

25%

före 1980
ennen
1980

1980-2000
1980−2000

efterjälkeen
2000
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=40)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Aluekortisto 2014

KARKKILA, ONKIMAANJÄRVI
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

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

85/2014
Alueen kiinteistömäärä: n. 15 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 elokuu 2014
 Virve Kohijoki LUVY
 13 kiinteistöä
 14 kohdetta
 toteuma 87 %

V3 T3
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
0/14
26
0/10
2/8
1/1
2/12
0/14

3; 22 %

%
0/100
0/100
20/80
50/50
14/86
0/100

8; 57 %
2; 14 %

1; 7 %

YHTEENVETO
Kaikki Onkimaanjärven Nummenrannan kiinteistöt ovat vapaa-ajan
käytössä ja ne sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta ranta-alueella.
Kiinteistöjen veden hankinta perustuu omiin kaivoihin ja monilla
kiinteistöllä käytetään järvivettä. Suurimmaksi osaksi kiinteistöillä on
kantovesi. Usein talousvesi tuodaan muualta.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=14)

Yli puolella kartoitetuista kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä
jätevettä. Näillä kohteilla jätevedet useimmiten johdetaan purkuna
maahan tai kivipesään tai viemäröintiä ei ole lainkaan vaan vedet
kannetaan ulos. Kolme alueen jätevesijärjestelmistä on akuutissa
uudistamistarpeessa. Näissä kohteissa harmaiden vesienkäsittely on
puutteellista. Kaksi jätevesijärjestelmistä vaatii seurantaa ja pieniä
parannuksia. Yksi järjestelmä on nykyisellään kunnossa.
Vesivarustelun tasoa ei nykyisellään oltu muuttamassa, joten
jäteveden käsittelyn tarve pysynee nykyisen kaltaisena myös
jatkossa.

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
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vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
0/14
Invånarantal
26
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/10
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
2/8
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
1/1
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
2/12
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
0/14
Olagliga fall

Områdets fastighetsmängd: ca 15 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 augusti 2014
 Virve Kohijoki/LUVY
 13 fastigheter
 14 objekt
 förverkligande 87 %

V3 T3

%
0/100
0/100
20/80
50/50
14/86
0/100

3; 22 %

8; 57 %
2; 14 %

1; 7 %

SAMMANDRAG
Alla fastigheter vid Onkimaanjärvi är i fritidsbruk och alla förutom
en befinner sig på strandområde. Fastigheternas
vattenanskaffning kommer från egna brunnar och vid flera
fastigheter används sjövatten. Största delen av fastigheterna har
bärvatten. Oftast medtas hushållsvatten.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 14)

Vid över hälften av de karterade fastigheterna uppstår endast små
mängder avloppsvatten. På dessa objekt leds avloppsvattnet
oftast i marken eller stenöga, eller så finns det inget avlopp utan
vattnet bärs ut. Tre av områdets avloppsvattensystem har ett akut
förnyelsebehov. På dessa objekt är behandlingen av gråvatten
bristfällig. Två avloppsvattensystem kräver uppföljning och små
förbättringar. Ett system är i nuläget i skick.
Det fanns inte planer på att utöka utrustningen på området så
behovet av avloppsvattenbehandling torde förbli på samma nivå
även i fortsättningen.

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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KARKKILA, VASKIJÄRVI
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

86/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 43 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 elo - syykuu 2014
 Virve Kohijoki/ LUVY
 25 kiinteistöä
 26 kohdetta
 toteuma 60 %

V3 T3
1; 4 %

4; 15 %

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
1/25
57
0/19
4/15
5/1
9/17
6/20

%
4/96
0/100
21/79
83/17
35/65
23/77

YHTEENVETO
Vaskijärvellä kaikki paitsi yksi kartoitetuista kohteista on vapaaajan käytössä. Kiinteistöjen vedenhankinta perustuu omiin
kaivoihin ja rengaskaivot ovat porakaivoja yleisempiä. Monessa
kohteessa on kantovesi. Alueella on myös yhteinen lähdekaivo,
jota osa kiinteistöistä käyttää vedenhankintaan.
Yli puolet kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien
kiinteistöjä. Näillä kohteilla jätevedet menevät usein purkuna
maaperään tai kivipesään. Korjaus- tai uudistamistarve koski
alueella lähinnä harmaan jäteveden käsittelyä. Nykyisellään
kunnossa olevat kohteet olivat viime vuosina uusittuja
järjestelmiä ja ne perustuivat kaksoisviemäröintiin ja harmaiden
vesien maasuodatukseen.
Kartoitus- ja neuvontakäyntien alhainen toteuma alueella
selittynee vähäisellä varustelutasolla sekä uudehkolla
järjestelmäkannalla.

15; 58 %

6; 23 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=26)
1; 9 %
3; 27 %

4; 37 %
1; 9 %

1; 9 %

1; 9 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=11)

0%

27%

73%

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=11)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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86/2014
Områdets fastighetsmängd: ca 43 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 augusti – september 2014
 Virve Kohijoki/LUVY
 25 fastigheter
 26 objekt
 förverkligande 60 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
1/25
Invånarantal
57
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/19
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
4/15
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/1
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
9/17
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
6/20
Olagliga fall

1; 4 %

4; 15 %

%
4/96
0/100
21/79
83/17
35/65
23/77

15; 58 %

6; 23 %

SAMMANDRAG
Vid Vaskijärvi är alla av de karterade objekten i fritidsbruk,
med undantag av ett. Fastigheternas vattenanskaffning
kommer från egna brunnar och ringbrunnar är mer allmänna
är borrbrunnar. Många objekt har bärvatten. I området finns
även en gemensam källbrunn, som en del fastigheter
använder.
Över hälften av de karterade objekten är fastigheter med
små mängder avloppsvatten. Vid dessa objekt leds
avloppsvattnen i marken eller i stenöga. Förbättrings- eller
förnyelsebehovet gäller främst gråvattenbehandlingen på
området. De objekt som var i skick var under de senaste åren
förnyade system som bestod av tvårörssystem och markbädd
för gråvatten.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 26)
1; 9 %
3; 27 %

4; 37 %
1; 9 %

1; 9 %

1; 9 %

Bild 2. Typ av system (n=11)

Det låga förverkligandet på området kunde förklaras med
den låga utrustningsnivån samt relativt nya system.
0%
före 1980

27%
1980-2000

73%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=11)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (21/44)
Aluekortisto 2014

KIRKKONUMMI, KYLMÄLÄ
X
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

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

87/2014
Alueen kiinteistömäärä: n. 158 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 kesä-syyskuu 2014
 Sofie Lundin, Minttu
Peuraniemi, Karolina Örnmark,
Virve Kohijoki/ LUVY
 103 kiinteistöä
 115 kohdetta
 toteuma 65 %

V2 T2
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
47/69
272
0/107
90/24
66/40
32/83
2/113

%
40/60

33; 29 %

40; 35 %

0/100
79/21
62/38
28/82
2/98

YHTEENVETO
Kylmälän alueella löytyy sekä kiinteästi asuttuja kiinteistöjä että
vapaa-ajan asutusta. Kaikki kartoitetut kiinteistöt saavat
talousveteensä omista kaivoista, jotka yleensä ovat porakaivoja.
Kylmälän asutus on pääasiassa ranta-alueella, missä kunnan
ympäristösuojelumääräykset ovat voimassa.
Uudistamistarve jakautuu lähes tasan vähäisen jätevesimäärän,
akuutin uudistamistarpeen sekä pienemmän kunnostuksen ja
seurannan kesken. Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä on
muutamia. Uudistamistarve koskee yleisimmin harmaan
jäteveden käsittelyä ja pieni kunnostaminen umpisäiliön
täyttymishälytintä. Kaksoisviemäröinti onkin tavallista alueella.
Kahta kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.
Kartoitus- ja neuvontakäyntien alhainen toteuma alueella
selittynee mahdollisesti meneillään olevalla sukupolven
vaihdoksella, mistä syystä kiinteistöjen käyttö jatkossa on
epäselvää. Kaavoituksen ja viemäröinnin tulevaisuus oli alueella
epäselvää ja aiheuttanee tiedotustarvetta myös jatkossa.

37; 32 %

5; 4 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=115)
5; 7 %
3; 4 %
17; 22 %
1; 1 %
1; 1 %
10; 13 %
3; 4 %
6; 8 %

19; 25 %

11; 15 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=76)

31%

31%

39%

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=62)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (22/44)
Aluekortisto 2014

KYRKSLÄTT, KYLMÄLÄ
X
X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

87/2014
Områdets fastighetsmängd: ca 158 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 juni-september 2014
 Sofie Lundin, Minttu Peuraniemi,
Karolina Örnmark, Virve Kohijoki/
LUVY
 110 fastigheter
 115 objekt
 förverkligande 67 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
47/69
Invånarantal
272
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/107
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
90/24
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
66/40
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
32/83
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
2/113
Olagliga fall

%
40/60
0/100
79/21
62/38
28/82
2/98

33; 29 %

40; 35 %

5; 4 %
37; 32 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 115)

SAMMANDRAG
I Kylmälä området finns både fast bosatta fastigheter och
fritids bosättning. Alla karterade fastigheter får sitt
bruksvatten från egna brunnar, som vanligtvis är borrbrunnar.
Bosättningen vid Kylmälä är i huvudsak på strandområde, där
kommunens miljöskyddsföreskrifter är i kraft.

3; 4 %

5; 7 %

17; 22 %

1; 1 %
1; 1 %
10; 13 %
3; 4 %

Förnyelsebehovet fördelar sig nästan jämt mellan små
avloppsvattenmängder, akut förnyelsebehov samt små
förbättringsbehov och uppföljning. Några system finns som
redan i nuläget är i skick. Förnyelsebehovet gäller oftast
gråvattenbehandling samt små förbättringar slutna tankars
överfyllnadslarm. Tvårörssystem är vanligast på området. Två
av fastigheterna berörs av åldersundantaget.

6; 8 %

19; 25 %

11; 15 %

Det låga förverkligandet av kartering och rådgivning kunde
eventuellt förklaras genom ett generationsskifte som pågår på
området och att en del fastigheters framtid är oklar.
Planläggningens och kommunalteknikens framtid på området
var oklar och kan komma att orsaka informeringsbehov även i
fortsättningen.

Bild 2. Typ av system (n=76)

31%

31%

39%

ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980-2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=62)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (23/44)
Aluekortisto 2014

LOHJA, IKKALA/POHJOINEN
X
X

X

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

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

88/2014
Alueen kiinteistömäärä: n. 72 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 lokakuu 2014
 Virve Ståhl/ LUVY
 54 kiinteistöä
 57 kohdetta
 toteuma 75 %

V1 T1
8; 14 %

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
39/15
120
0/54
30/24
13/41
14/40
1/53

35; 62 %

%
72/28
0/100
56/44
24/76
26/74
2/98

YHTEENVETO
Ikkalan alueella yli puolet kartoitetuista kohteista sijaitsee
pohjavesialueella ja joka kymmenes ranta-alueella. Suurin osa
alueella kartoitetuista kohteista on kiinteästi asuttuja. Kaikki kohteet
saavat käyttövetensä omasta kaivosta. Pora- ja rengaskaivot ovat
lähes yhtä yleisiä. Alueella on monia yhteiskäytössä olevia kaivoja.
Vähäisen jätevesimäärän kohteet ovat vapaa-ajan käytössä.
Kohteista puolessa jäteveden käsittely perustuu pelkkään
sakokaivokäsittelyyn, josta purku on maaperään tai ojaan. Näin ollen
uudistamistarvetta on alueella paljon. Lisäksi osa järjestelmistä ei
täytä ympäristönsuojelumääräysten vaatimustasoa. Joka viides
jätevesijärjestelmistä vaatii seurantaa tai pieniä parannuksia, joista
yleisin on täyttymishälyttimen lisääminen umpisäiliöön. Vain
muutama alueen jätevesijärjestelmistä vaikuttaa nykyisellään olevan
kunnossa. Viittä kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.
Alueella olemassa oleva viemäröinti vaikuttaa kiinnostavan alueen
asukkaita, joskin liittymisen teknisen puolen hoitamisesta voi olla
tarpeen järjestää tiedostusta.

3; 5 %

11; 19 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=57)
6; 13 %
25; 51 %

2; 4 %
3; 6 %

5; 10 %
1; 2 %
4; 8 %
3; 6 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=49)

38%

36%

27%

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=45)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 259/2015

67

Liite 4. (24/44)
Aluekortisto 2014

LOJO, IKKALA/NORRA
X
X

X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

88/2014
Områdets fastighetsmängd: ca 72 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 oktober 2014
 Virve Ståhl/LUVY
 54 fastigheter
 57 objekt
 förverkligande 75 %

V1 T1
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
39/15
Invånarantal
120
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/54
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
30/24
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
13/41
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
14/40
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
1/53
Olagliga fall

8; 14 %

%
72/28
0/100
56/44
24/76
26/74
2/98

35; 62 %
3; 5 %

11; 19 %

SAMMANDRAG
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 57)

Över hälften av de karterade objekten befinner sig på
grundvattenområde och var tionde på strandområde. Största
delen av de karterade objekten är fast bosatta. Alla objekt får
sitt bruksvatten från egen brunn. Borr- och ringbrunnar är
närapå lika vanliga. I området finns flera brunnar som är i
gemensamt bruk.

6; 13 %
25; 51 %

2; 4 %
3; 6 %

De objekt som har små mängder avloppsvatten är i fritidsbruk.
Av objekten med större avloppsvattenmängd har hälften endast
slamavskiljning med utlopp i marken eller dike. Det här betyder
att förnyelsebehovet på området är stort. Utöver det uppfyller
en del av fastigheterna inte miljöskyddsföreskrifterna. Vart
femte system kräver uppföljning eller små förbättringar, av vilka
det vanligaste är att tillägga överfyllnadslarm. Endast ett fåtal
system verkar i nuläget vara i skick. Fem av de karterade
fastigheterna berörs av åldersundantaget.

5; 10 %
1; 2 %
4; 8 %
3; 6 %
Bild 2. Typ av system (n=49)

Anslutning till den befintliga avloppsledningen på området
verkar intressera områdets invånare och informering om hur
detta är tekniskt möjligt skulle eventuellt behövas.

38%

före 1980

36%
1980-2000

27%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=45)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (25/44)
Aluekortisto 2014

LOHJA, OSUNIEMI
X

X

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

89/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 96 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 huhti-toukokuu 2014
 Virve Kohijoki/ LUVY
 86 kiinteistöä
 92 kohdetta
 toteuma 90 %

V2 T2
13; 14 %

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
63/29
227
0/86
64/22
15/77
43/49
21/71

30; 33 %

%
68/32
0/100
70/30
16/84
47/53
22/78

21; 23 %

28; 30 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=92)
YHTEENVETO
Osuniemen alueella on pääasiassa kiinteää asutusta. Kiinteistöjen
vedenhankinta perustuu omiin kaivoihin ja porakaivot ovat
rengaskaivoja yleisempiä. Jollain kiinteistöillä käytetään järvivettä ja
osalla vesi tuodaan muualta. Vapaa-ajan asutus on usein rantaalueella ja kiinteä asutus ranta-alueen ulkopuolella.
Noin puolet vapaa-ajan asutuksesta on vähäisen jätevesimäärän
kohteita. Joka kolmas kiinteistöiden jätevesijärjestelmistä on akuutissa
uudistamistarpeessa. Nämä järjestelmät ovat pääasiassa
saostussäiliöitä kaikille jätevesille tai yksinkertaisia maaperäkäsittelyjä
harmaille vesille. Joka kolmas järjestelmistä vaatii seurantaa, kuten
iäkkäät imeytyskentät, tai niissä on pieniä puutteita, joista yleisin on
täyttymishälyttimen puuttuminen umpisäiliöstä. Alueella on myös
monia nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä, joista yleisimpiä ovat
viime vuosina asennetut pienpuhdistamot kaikille jätevesille.
Neljätoista kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.
Osuniemen alue on mainittu vesihuollon kehittämissuunnitelmassa
kehittämisalueeksi, jossa viemäröinnin toteuttaminen edellyttää
asukkaiden aktiivisuutta. Jätevesiasioista ja viemäröinnistä
tiedottaminen voisi olla ajankohtaista 5 – 10 vuoden päästä, kun
seurantaa vaativat järjestelmät tulevat uudistettaviksi.

7; 9 %
2; 3 %
9; 11 %

25; 32 %

2; 2 %

15; 19 %

7; 9 %
3; 4 %

4; 5 % 3; 4 %

2; 2 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=79)

20%
ennen 1980

43%

37%

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=76)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (26/44)
Aluekortisto 2014

LOJO, ORSNÄS
X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

89/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 96 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 maj 2014
 Virve Kohijoki/LUVY
 86 fastigheter
 92 objekt
 förverkligande 90 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
63/29
Invånarantal
227
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/86
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
64/22
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
15/77
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
43/49
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
21/71
Olagliga fall

13; 14 %

%
68/32
0/100
70/30
16/84
47/53
22/78

30; 33 %

21; 23 %

SAMMANDRAG

28; 30 %

I området vid Osuniemi finns i huvudsak fast bosättning.
Fastigheternas vattenanskaffning kommer från egna brunnar och
borrbrunnar är mer allmänna än ringbrunnar. På en del
fastigheter använder man sjövatten och på en del tas vatten med.
Fritidsbosättningen är oftast på strandområde och fastbosättning
utanför strandområde.
Ca hälften av fritidsbosättningen är objekt med små
avloppsvattenmängder. Vart tredje av fastigheternas
avloppssystem är i akut förnyelsebehov. De här systemen är
främst slamavskiljare för allt avloppsvatten eller enkel
markbehandling för gråvatten. Vart tredje system kräver
uppföljning, till exempel gamla infiltrationsanläggningar eller så
krävs små förbättringar, som tillägg av överfyllnadslarm i slutna
tankar. På området finns även många system som i nuläget är i
skick, av vilka de vanligaste är minireningsverk för allt
avloppsvatten som installerats under de senaste åren. Fjorton av
de karterade fastigheterna berörs av åldersundantaget.
Osuniemi är nämnt i utvecklingsplanen för vattentjänster som ett
utvecklingsområde för vattentjänster, var förverkligandet av
avlopp förutsätter aktivitet av invånarna. Informering i
avloppsfrågor och om förverkligande av avloppsvattenledning kan
vara aktuellt inom 5-10 år då de system som kräver uppföljning
bör förnyas.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 92)
7; 9 %
2; 3 %
9; 11 %

25; 32 %

15; 19 %

2; 2 %

3; 4 % 4; 5 % 3; 4 %

7; 9 %
2; 2 %

Bild 2. Typ av system (n=79)

20%
före 1980

43%
1980-2000

37%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=76)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Aluekortisto 2014

LOHJA, PUUJÄRVI LÄNTINEN
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

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

90/2014
Alueen kiinteistömäärä: n. 59 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 kesä-elokuu 2014
 Henrika Lundberg/ LUVY
 44 kiinteistöä
 44 kohdetta
 toteuma 75 %

V3 T3

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
7/37
100
0/28
10/18
7/8
9/35
5/39

8; 18 %

%
17/84
0/100
36/64
47/53
20/80
11/89

YHTEENVETO
Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistettiin Puujärven läntiselle
rannalle, joka on pääasiassa vapaa-ajan asutusta. Valta-osa
kiinteistöistä saa talousvetensä omasta kaivosta. Lisäksi monelle
mökille tuodaan kaikki käyttövesi muualta tai käytetään järven vettä.
Puujärven asutus on pääasiassa ranta-alueella.
Yli puolet kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien
kohteita. Yleisimmät järjestelmät alueella ovat imeytyskaivo tai
kivipesä harmaille vesille sekä umpisäiliö tai saostussäiliöt kaikelle
vedelle. Noin joka viides järjestelmä on akuutissa
uudistamistarpeessa. Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle
jätevedelle tai yksinkertaisia maaperäkäsittelyitä harmaille vesille.
Pienen parannuksen tarpeessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista
puuttuu hälytin. Yhtä kartoitetuista kiinteistöistä koskee
ikävapautus.

8; 18 %

25; 57 %

3; 7 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=44)
1; 5 %
5; 26 %

3; 16 %

2; 11 %

4; 21 %

2; 11 %
2; 10 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=19)

Alueen asukkailla olisi kiinnostusta liittyä viemäriverkostoon, mikäli
sellainen mahdollisuus olisi tarjolla.

28%
32%1980
ennen

50%
47%
1980−2000

22%
21%
2000
jälkeen

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=19)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (28/44)
Aluekortisto 2014

LOJO, PUUJÄRVI VÄSTRA
X
X

LINKKI 2014
Områdesregister

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

90/2014
Områdets fastighetsmängd: ca 59 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
x juni-juli 2014
x Henrika Lundberg/LUVY
x 44 fastigheter
x 44 objekt
x förverkligande 75 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
7/37
Invånarantal
100
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/28
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
10/18
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
7/8
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
9/35
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
5/39
Olagliga fall

8; 18 %

%
17/84
0/100
36/64
47/53
20/80
11/89

8; 18 %

25; 57 %

3; 7 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 44)

Katerings- och rådgivningsbesöken riktades till den västra
stranden som i huvudsak är fritidsbosättning. Största delen av
fastigheterna får sitt dricksvatten från egna brunnar. Utöver
det hämtar många med hushållsvatten annanstans ifrån eller
använder sjövatten. Puujärvis bosättning finns främst på
strandområden.
Över hälften av de karterade objekten har små
avloppsvattenmängder. De vanligaste systemen på området är
infiltrationsbrunn eller stenöga för gråvattnet samt sluten tank
eller slamavskiljare för allt avloppsvatten. Ungefär vart femte
system är i akut förnyelsebehov. De här är främst
slamavskiljare för allt avloppsvatten eller enkel
markbehandling för gråvatten. System med små
förbättringsbehov är främst slutna tankar från vilka det saknas
överfyllnadslarm. En av de karterade fastigheterna berörs av
åldersundantaget.

1; 5 %
5; 26 %

3; 16 %

2; 11 %

4; 21 %

2; 11 %
2; 10 %
Bild 2. Typ av system (n=19)

Områdets invånare skulle ha intresse av att ansluta sig till det
kommunala avloppsnätet om en sådan möjlighet skulle ges.

32%
före 1980

47%
1980-2000

21%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=19)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Aluekortisto 2014

RAASEPORI, KUIVASTO
X
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

91/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 138 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 kesä-heinäkuu 2014
 Karolina Örnmark, Sofie
Lundin/LUVY
 91 kiinteistöä
 121 kohdetta
 toteuma 66 %

V2 T3
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
15/106
317
0/111
87/31
33/88
22/99
5/117

%
12/88
0/100
74/26
27/73
18/82
14/96

46; 38 %

40; 33 %

14; 12 %
21; 17 %

YHTEENVETO
Kuivasto on osittain tiheästi asuttua ranta-aluetta. Valtaosa alueen
kiinteistöistä on vapaa-ajan käytössä. Kiinteistöt saavat
talousvetensä pääosin omista kaivoista, osa tuo juomavetensä
mukanaan. Alue on rakennuskannaltaan ja kiinteistöt
varustelutasoltaan vaihtelevia: alueelta löytyy sekä perinteisiä
kesämökkiä että uudempia vapaa-ajan asuntoja.
Kolmasosalla kartoitetuista kiinteistöistä muodostuu vain vähäisiä
jätevesimääriä. Näillä kohteilla jätevedet useimmiten johdetaan
kivipesään tai imeytyskaivoon tai pelkästään maahan. Akuutissa
uudistamistarpeessa tai pienten parannusten tai seurannan
tarpeessa on reilu puolet jätevesijärjestelmistä.
Järjestelmätyyppien välillä on paljon hajontaa, mutta yleisimmät
järjestelmät ovat yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille vesille
sekä saostussäiliö kaikille jätevesille. Kolmea kartoitetuista
kiinteistöistä koskee ikävapautus.
Kartoituksen ulkopuolelle jäi 40–50 kiinteistä, joiden osalta
johtopäätösten tekeminen edellyttää tarkempaa selvitystä
esimerkiksi valvonnan keinoin.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=121)
10; 12 %

14; 17 %

4; 5 %
19; 24 %
9; 11 %

8; 10 %

13; 16 %
1; 1 %

3; 4 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=81)

14%
ennen 1980

40%

46%

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=63)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Aluekortisto 2014

RASEBORG, KVIGOS
X
X

LINKKI 2014
Områdesregister

91/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 138 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 juni-juli 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 91 fastigheter
 121 objekt
 förverkligande 66 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
15/106
Invånarantal
317
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/111
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
87/31
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
33/88
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
22/99
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
5/117
Olagliga fall

%
12/88

40; 33 %

0/100
74/26
27/73
18/82
14/96

46; 38 %

14; 12 %
21; 17 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=121)

Kvigos är delvis tätbebyggt strand område. Största delen av
fastigheterna på området är fritidsbostäder. Fastigheterna får
huvudsakligen sitt dricksvatten från egna brunnar, en del hämtar
med dricksvattnet. Det finns stor variation i byggnadsbeståndet
och utrustningsnivån på karteringsområdet med både traditionella
sommarstugor och nyare fritidsbostäder.
På en tredjedel av de karterade fastigheterna uppstår endast små
mängder avloppsvatten. På de här fastigheterna leds
avloppsvattnet oftast i en infiltrationsbrunn, ett stenöga eller
direkt i marken. Dryga hälften av fastigheterna är i akut
förnyelsebehov eller i behov av små förbättringar/uppföljning. Det
finns en stor fördelning av olika systemtyper men de vanligast
förekommande är enkel markbehandling för gråvatten och
slamavskiljare för allt avloppsvatten. Tre av de karterade
fastigheterna berörs av åldersundantaget.
Utanför karteringen blev ca 40-50 fastigheter. För att dra
slutsatser om dessa krävs en noggrannare utredning t.ex. genom
övervakning.

10; 12 %

14; 17 %

4; 5 %
19; 24 %
9; 11 %

8; 10 %

13; 16 %
1; 1 %

3; 4 %

Bild 2. Typ av system (n=81)

14%
före 1980
ennen

40%

46%

1980-2000
1980−2000

efter
2000 2000
jälkeen

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=63)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.

74

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 259/2015

Liite 4. (31/44)
Aluekortisto 2014

SIUNTIO, KAHVIMAA

X

LINKKI 2014
Aluekortisto

92/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 84 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 huhti-toukokuu 2014
 Sofie Lundin/ LUVY
 53 kiinteistöä
 58 kohdetta
 toteuma 63 %

V2 T3

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
36/17
103
0/55
26/25
15/38
15/38
9/44

%
67/33
0/100
51/49
28/72
28/72
17/83

11; 20 %
23; 41 %

10; 18 %

12; 21 %

YHTEENVETO
Kahvimaan alueella on pääasiassa kiinteä asutusta. Valtaosalla on käytössä oma talousvesikaivo. Jakautuma on
melko tasainen pora- ja rengaskaivojen välillä. Alue on
tavallinen haja-asutusalue, mistä löytyy myös vapaa-ajan
kiinteistöjä.
Miltei 40 % kartoitetuista kohteista on akuutissa
uudistamistarpeessa, ja yli 20 % tarvitsevat seurantaa tai
pieniä parannuksia. Pienen parannuksen puutteessa on
erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin.
Nykyisellään kunnossa olevat järjestelmät ovat 2000luvulla rakennettuja maasuodattamoita ja
laitepuhdistamoita. Yleisimmät järjestelmät alueella ovat
pelkät saostussäiliöt kaikille jätevesille, mistä purku
maaperään tai kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet
johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet
imeytyskenttään.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=58)
4; 9 %
1; 2 %

2; 4 %
15; 32 %

2; 4 %
5; 11 %

2; 4 %
1; 2 %
3; 6 %

7; 15 %
5; 11 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=47)

18%
ennen 1980

45%

38%

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=40)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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SJUNDEÅ, KAFFELANDET

X

LINKKI 2014
Områdesregister

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

92/2014
Områdets fastighetsmängd: ca 84 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 april-maj 2014
 Sofie Lundin/LUVY
 53 fastigheter
 58 objekt
 förverkligande 63 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
36/17
Invånarantal
103
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/55
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
26/25
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
15/38
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
15/38
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
9/44
Olagliga fall

11; 20 %

%
67/33
0/100
51/49
28/72
28/72
17/83

23; 41 %

10; 18 %

SAMMANDRAG
Kaffelandets område är i huvudsak fast bosättning.
Merparten har egen hushållsvattenbrunn i bruk.
Fördelningen är tämligen jämn mellan borr- och
ringbrunnar. Området är ett vanligt
glesbygdsområde, där det även förekommer
fritidsbosättning.
Närapå 40 % av de karterade objekten har ett akut
förnyelsebehov, och över 20 % kräver uppföljning
eller små förbättringar. Små förbättringar är oftast
slutna tankar som saknar överfyllnadslarm. Två av de
avloppsvattensystemtyper som i nuläget är i skick är
minireningsverk eller markbäddar byggda under
2000-talet. De vanligaste systemen i området är
slamavskiljare för allt avloppsvatten, med utlopp i
marken eller tvårörssystem där wc-vattnen leds i
sluten tank och gråvatten i infiltreringsanläggning.

12; 21 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=58)
4; 9 %
1; 2 %

2; 4 %
15; 32 %

2; 4 %
5; 11 %

2; 4 %
1; 2 %
3; 6 %

5; 11 %

7; 15 %

Bild 2. Typ av system (n=47)

18%
ennen 1980
före 1980

45%

38%

1980−2000
1980-2000

2000 jälkeen
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=40)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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SIUNTIO, SUITIA
X
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

93/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 34 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 lokakuu 2014
 Karolina Örnmark/ LUVY
 23 kiinteistöä
 25 kohdetta
 toteuma 68 %

V1 T2
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
23/2
54
14/11
2/9
21/4
6/19
3/22

3; 12 %

%
92/8
56/44
19/81
84/16
24/76
12/88

5; 20 %

14; 56 %
3; 12 %

YHTEENVETO
Alue on osittain tiiviisti asuttua, valtaosa kiinteistöistä
sijaitsee pohjavesialueella. Siuntion kunnassa valmisteilla
olevien ympäristönsuojelumääräysten mukaan alue kuuluisi
ohjeellisten, tiukennettujen puhdistusvaatimusten piiriin.
Alueella sijaitsee kunnan vedenottamo. Valtaosa
asutuksesta on ympärivuotista. Reilu puolet kiinteistöistä
saa talousvetensä vesijohdosta ja loput omista kaivoista.
Alueella valtaosa kartoitetuista järjestelmistä on akuutissa
uudistamistarpeessa tai pienen parantamisen tai seurannan
tarpeessa. Yleisin järjestelmä on saostussäiliö, josta on
purku joko ojaan tai maaperään. Muita järjestelmiä ovat
laitepuhdistamot sekä umpisäiliö wc-vedelle ja
maasuodattamo/imeytyskenttä tai saostussäiliö harmaalle
vedelle. Kahta kartoitetuista kiinteistöistä koskee
ikävapautus.
Alueelle mahdollisesti voimaan tulevat tarkennetut
puhdistusvaatimukset tuonevat tarpeen tiedottaa alueen
asukkaita.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=25)
1; 5 %
1; 5 %
3; 14 %

1; 4 %
13; 59 %

1; 4 %
2; 9 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=22)

50%
27%
ennen 1980

23%
1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=22)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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SJUNDEÅ, SVIDJA
X
X

LINKKI 2014
Områdesregister

93/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 34 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 oktober 2014
 Karolina Örnmark/LUVY
 23 fastigheter
 25 objekt
 förverkligande 68 %

V1 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
23/2
Invånarantal
54
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
14/11
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
2/9
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
21/4
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
6/19
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
3/22
Olagliga fall

3; 12 %

%
92/8
56/44
19/81
84/16
24/76
12/88

5; 20 %

14; 56 %
3; 12 %

SAMMANDRAG
Området är delvis tätt bebyggt grundvattenområde. På
området finns kommunens vattentag. Enligt de
miljöskyddsbestämmelser som är under uppgörande i
Sjundeå kommun skulle området höra till det riktgivande,
strängare reningskravet. Största delen av bosättning är
året runt bosättning. Dryga hälften av fastigheterna får sitt
dricksvatten från vattenledningsnätet och resten från egna
brunnar.
På området är största delen av fastigheterna i akut
förnyelsebehov eller i behov av små
förändringar/förbättringar. Det vanligaste systemet är
slamavskiljare för allt avloppsvatten med utlopp i antingen
dike eller marken. Övriga system är minireningsverk samt
sluten tank för wc-vatten och infiltration/markbädd eller
slambrunnar för gråvattnet. Åldersundantaget berör två
fastigheter på området.
De specificerade bestämmelserna som eventuellt är på
kommande i området för också med sig ett behov av att
informera invånarna.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 25)
1; 5 %
1; 5 %
3; 14 %

1; 4 %
13; 59 %

1; 4 %
2; 9 %
Bild 2. Typ av system (n=22)

27%
ennen
före1980
1980

50%
23%
1980−2000
1980-2000

2000 2000
jälkeen
efter

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=22)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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VIHTI, MOKSJÄRVI
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

94/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 44 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 heinä- elokuu 2014
 Henrika Lundberg/ LUVY
 35 kiinteistöä
 38 kohdetta
 toteuma 80 %

V3 T3

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
2/36
95
0/30
18/13
6/5
4/34
2/36
1

11; 29 %

%
5/95
0/100
58/42
55/45
19/81
5/95
2,6

23; 60 %
3; 8 %
1; 3 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=38)
YHTEENVETO
Moksjärven alueella on pääasiassa vapaa-ajan asutusta. Valtaosa saa talousvetensä omasta kaivosta, mutta osa käyttää myös
järvivettä. Monelle mökille tuodaan kaikki käyttövesi muualta.
Moksjärvellä asutus on pääasiassa ranta-alueella.
Kahdessa kolmesta kohteessa syntyy vain vähäisiä
jätevesimääriä. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia
järjestelmiä on alle kolmannes. Nämä ovat pääasiassa
yksinkertaisia maaperäkäsittelyitä harmaille vesille ja
saostussäiliöitä kaikille jätevesille. Pienen parannuksen tarpeessa
on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Yleisimmät
järjestelmät alueella ovat imeytyskaivo tai kivipesä harmaille
vesille sekä umpisäiliö tai saostussäiliöt kaikelle vedelle.
Alueella oli yksi kohde, joka voidaan tulkita
nykyisellään laittomaksi: saunan vedet johdettiin putkella
rantaviivalle.

2; 13 %

2; 13 %

1; 6 %
1; 7 %
4; 27 %

1; 7 %

4; 27 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=15)

27%
ennen 1980

47%
1980−2000

27%
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=15)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Aluekortisto 2014

VICHTIS, MOKSJÄRVI
X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

94/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 44 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 juli-augusti 2014
 Henrika Lundberg/LUVY
 35 fastigheter
 38 objekt
 förverkligande 80 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
Olagliga fall

st.
2/36
95
0/30
18/13
6/5
4/34
2/36
1

11; 29 %

%
5/95
0/100
58/42
55/45
19/81
5/95
2,6

23; 60 %
3; 8 %
1; 3 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 38)

SAMMANDRAG

2; 13 %

På Moksjärvi området finns främst fritidsbosättning. Största
delen får sitt hushållsvatten från egna brunnar, men en del
använder även sjövatten. Till många stugor hämtas även
bruksvattnet med annanstans ifrån. Vid Moksjärvi är
bebyggelsen i huvudsak på strandområde.
På två av tre objekt uppstår endast små
avloppsvattenmängder. Under vart tredje objekt är i akut
förnyelsebehov. De här är i huvudsak enkel markbehandling
för gråvatten samt slamavskiljare för allt avloppsvatten.
System som kräver små förbättringar är främst slutna
tankar som saknar överfyllnadslarm. De vanligaste
systemen på området är infiltrationsbrunn eller stenöga för
gråvatten samt sluten tank eller slamavskiljare för allt
avloppsvatten.

2; 13 %

1; 6 %
1; 7 %
4; 27 %

1; 7 %

4; 27 %

Bild 2. Typ av system (n=15)

På området fanns ett system som i nuläget kan tolkas som
olagligt: bastuvattnet leddes med rör till strandkanten.
27%
före 1980

47%

1980-2000

27%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=15)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Aluekortisto 2014

VIHTI, AVERIA
X

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

95/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 73 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 kesäkuu 2014
 Virve Kohijoki/ LUVY
 52 kiinteistöä
 54 kohdetta
 toteuma 74 %

V2 T3
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
23/31
127
0/53
32/21
14/40
22/32
6/48

%
43/57
0/100
60/40
26/74
40/60
11/89

YHTEENVETO
Averia-järven ympäristössä asutus on jakautunut suhteellisen
tasaisesti kiinteän ja vapaa-ajan asutuksen välillä. Kaikki kiinteistöt
saavat talousvetensä omasta kaivosta ja porakaivot ovat hieman
yleisempiä kuin rengaskaivot. Noin puolet alueen kiinteistöistä
sijaitsee ranta-alueella.
Noin joka kolmas alueen kartoitetuista kohteista on vähäisten
jätevesimäärien kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa on
neljännes jätevesijärjestelmistä. Näistä pääosa on saostussäiliöitä
kaikille jätevesille. Joka kolmas järjestelmistä on seurannan tai
pienten parannusten tarpeessa. Yleisin puute on umpisäiliön
täyttymishälytin. Jätevesijärjestelmien kirjo alueella on laaja. Yleisin
järjestelmä on saostussäiliöt, joista on purku maaperään tai ojaan.
Seuraavaksi yleisin järjestelmä on kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet
menevät umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytyskenttään. Neljää
kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.

13; 24 %

17; 31 %

8; 15 %

16; 30 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=54)
3; 8 %

2; 5 %

11; 30
%

4; 11 %

4; 11 %

1; 2 %
6; 16 %

4; 11 %
1; 3 %

1; 3 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=37)

27%
ennen 1980

49%
24%
1980−2000 2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=34)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Aluekortisto 2014

VICHTIS, AVERIA
X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

95/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 73 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 juni 2013
Virve Kohijoki/LUVY
 52 fastigheter
 54 objekt
 förverkligande 74 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
23/31
Invånarantal
127
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/53
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
32/21
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
14/40
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
22/32
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
6/48
Olagliga fall

%
43/57
0/100
60/40
26/74
40/60
11/89

8; 15 %

Ca vart tredje av de karterade objekten har små
avloppsvattenmängder. I akut förnyelsebehov är vart
fjärde system. Av dessa är största delen slamavskiljare för
allt avloppsvatten. Vart tredje system är i behov av små
förbättringar eller uppföljning. Vanligast är att
överfyllnadslarmet i slutna tanken saknas. Det finns en
stor variation på systemen på området. Det vanligaste är
slamavskiljare varifrån utloppet går till marken eller diket.
Det näst vanligaste systemet är tvårörssystem var wcvattnet går i sluten tank och gråvattnet till infiltration. Fyra
av de karterade objekten berörs av åldersundantaget.

16; 30 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 54)

SAMMANDRAG
Bosättningen kring Averia-sjön fördelar sig ganska jämnt
mellan fast- och fritidsbosättning. Alla fastigheter får sitt
hushållsvatten från egen brunn och borrbrunnar är
aningen mer allmänna än ringbrunnar. Cirka hälften av
områdets fastigheter befinner sig på strandområde.

13; 24 %

17; 31 %

3; 8 %

2; 5 %

11; 30
%

4; 11 %

4; 11 %

1; 2 %
6; 16 %

4; 11 %
1; 3 %

1; 3 %

Bild 2. Typ av system (n=37)

27%
före
1980
ennen
1980

49%
24%
1980-2000 2000
efter
2000
1980−2000
jälkeen

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=34)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Aluekortisto 2014

VIHTI, JOKIKUNTA

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

96/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 48 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 elokuu 2014
 Virve Kohijoki/ LUVY
 34 kiinteistöä
 34 kohdetta
 toteuma 71 %

V2 T3
3; 9 %

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
27/7
96
0/34
21/13
17/17
12/22
2/32

13; 38 %

5; 15 %

%
79/21
0/100
62/38
50/50
35/65
6/94

13; 38 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=34)
YHTEENVETO
Jokikunnan alueella valtaosa kartoitetuista kiinteistöistä on
kiinteästi asuttuja. Kaikki alueen kiinteistöt saavat käyttövetensä
omasta kaivosta. Porakaivot ovat rengaskaivoja yleisempiä.
Noin puolet vapaa-ajan kiinteistöistä on vähäisten
jätevesimäärien kiinteistöjä. Kolmella neljäsosalla järjestelmistä
on suurempaa tai pienempää korjaustarvetta. Akuutissa
uudistamistarpeessa on pääasiassa saostussäiliö kaikille jätevesille
tai kaksoisviemäröinti, joissa harmaat vedet käsitellään vain
saostussäiliöillä. Pienen parantamisen osalta on kyse
täyttymishälyttimen puuttumisesta umpisäiliössä. Nykyisellään
kunnossa olevia jätevesijärjestelmiä ovat kaksoisviemäröidyt
kohteet, joissa on umpisäiliö ja maasuodattamo, 2000-luvulla
tehty imeytyskenttä tai umpisäiliö kaikille jätevesille.
Kaksoisviemäröinti umpisäiliöllä ja imeytyskentällä on alueen
yleisin jätevesijärjestelmä. Yhtä kartoitetuista kiinteistöistä koskee
ikävapautus.

1; 3 %
5; 16 %

4; 13 %

4; 13 %

10; 32 %

3; 10 %
4; 13 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=31)

12%
ennen 1980

54%
1980−2000

35%
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=27)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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VICHTIS, JOKIKUNTA

LINKKI 2014
Områdesregister

X

96/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 48 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 augusti 2014
 Virve Kohijoki/LUVY
 34 fastigheter
 34 objekt
 förverkligande 71 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
27/7
Invånarantal
96
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/34
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
21/13
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
17/17
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
12/22
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
2/32
Olagliga fall

3; 9 %

%
79/21

13; 38 %

5; 15 %

0/100
62/38
50/50
35/65
6/94
13; 38 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 34)

SAMMANDRAG

1; 3 %

I Jokikunta område är merparten av de karterade
fastigheterna fast bosatta. Samtliga fastigheter i området får
sitt bruksvatten från egna brunnar. Borrbrunnar är mer
allmänna än ringbrunnar.

5; 16 %

4; 13 %

Ca hälften av fritidsbosättningen är objekt med små
avloppsvattenmängder. Tre fjärdedelar av systemen är i större
eller mindre förbättringsbehov. I akut förnyelsebehov är i
huvudsak slamavskiljare för allt avloppsvatten eller
tvårörssytem där gråvattnet endast går i slamavskiljare. Små
förbättringsåtgärder gäller främst tillägg av överfyllnadslarm i
slutna tanken. System som i nuläget är i skick är tvårörssytem
med sluten tank och markbädd, infiltrationsanläggningar
gjorda på 2000-talet samt slutna tankar för allt avloppsvatten.
Det vanligaste systemet på området är tvårörssystem med
sluten tank och infiltration. En av de karterade fastigheterna
berörs av åldersundantaget.

4; 13 %

10; 32 %

3; 10 %
4; 13 %
Bild 2. Typ av system (n=31)

54%
12%
före 1980

1980-2000

35%
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=27)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Aluekortisto 2014

VIHTI, OLKKALA

LINKKI 2014
Aluekortisto

X

97/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 31 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 kesä- heinäkuu 2014
 Virve Kohijoki/ LUVY
 27 kiinteistöä
 27 kohdetta
 toteuma 87 %

V2 T3
3; 11 %

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
18/9
50
0/27
19/8
12/15
14/13
6/21

9; 34 %

%
67/33
0/100
70/30
45/55
52/48
22/78

YHTEENVETO
Olkkalan alueella suurin osa kiinteistöistä on kiinteästi asuttuja.
Kaikki kiinteistöt saavat käyttövetensä omasta kaivosta.
Porakaivot ovat yleisempiä kuin rengaskaivot.
Olkkalan alueella jätevesijärjestelmiä on laaja kirjo. Selvästi yleisin
järjestelmä on kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet menevät
umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytyskenttään. Kolmasosa
alueen jätevesijärjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa ja
saman verran on järjestelmiä, jotka vaativat seurantaa tai pieniä
parannuksia. Yleisin uudistamistarpeessa oleva järjestelmä on
käyttöikänsä pään saavuttava harmaille vesille tarkoitettu
imeytyskenttä. Umpisäiliön täyttymishälyttimen puute oli yleisin
pienempi parannustarve. Nykyisellään kunnossa oleva järjestelmä
on yleensä viime vuosina hankittu pienpuhdistamo. Kolmea
kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.

6; 22 %

9; 33 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=27)
2; 8 %
1; 4 %

4; 17 %

4; 17 %

1; 4 %
9; 38 %

1; 4 %
2; 8 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=24)

48%
22%
ennen 1980

1980−2000

30%
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=23)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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VICHTIS, OLKKALA

LINKKI 2014
Områdesregister

X

97/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 31 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 juni - juli 2014
 Virve Kohijoki/LUVY
 27 fastigheter
 27 objekt
 förverkligande 87 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
18/9
Invånarantal
50
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/27
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
19/8
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
12/15
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
14/13
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
6/21
Olagliga fall

3; 11 %

%
67/33
0/100
70/30
45/55
52/48
22/78

9; 34 %

6; 22 %

9; 33 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 27)

I Olkkala området är största delen fast bosatta
fastigheter. Alla fastigheter får sitt bruksvatten från egen
brunn. Borrbrunnar är mer allmänna än ringbrunnar.
På Olkkala området finns det stor variation mellan
avloppssystemen. Det klart vanligaste är tvårörssystem
var wc-vattnet går i sluten tank och gråvattnet till
infiltration. En tredjedel av områdets system är i akut
förnyelsebehov och en lika stor del kräver uppföljning
eller små förbättringar. Det vanligaste systemet i
förnyelsebehov är gammal infiltration för gråvatten.
Avsaknad av överfyllnadslarm i slutna tanken är det
vanligaste förbättringsbehovet. De system som är i skick
är under senaste år skaffade minireningsverk. Tre av de
karterade fastigheterna berörs av åldersundantaget.

2; 8 %
1; 4 %

4; 17 %

4; 17 %

1; 4 %
9; 38 %

1; 4 %
2; 8 %
Bild 2. Typ av system (n=24)

48%
22%
ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980-2000

30%
2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=23)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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X
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Pohjavesialue
Ranta-alue
Taajaan asuttu alue
Vedenottamon suoja-alue
Vesihuollon kehittämisalue
Muu erityisalue
Asetuksesta poikkeavat määräykset

Alueen kiinteistömäärä: n. 53 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
 heinäkuu 2014
 Virve Kohijoki/ LUVY
 45 kiinteistöä
 47 kohdetta
 toteuma 85 %

V2 T3
TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)
Asukasmäärä
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)
Laittomat tapaukset

kpl
12/35
97
0/47
31/16
12/7
26/21
4/43

8; 17 %

16; 34 %

%
25/75
0/100
66/34
63/37
55/45
9/91

YHTEENVETO
Vesikansan alueella sijaitsevista kiinteistöistä suurin osa on
vapaa-ajan käytössä ja loput kiinteistöistä on kiinteästi asuttuja.
Kaikki alueen kiinteistöt saavat käyttövetensä omasta kaivosta.
Yleisimmin kaivot ovat porakaivoja.
Alueen yleisimpiä järjestelmiä ovat saostussäiliöt, joista purku
maaperään tai ojaan sekä kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet
menevät umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään
imeytyskentässä. Jopa kolmasosa kartoitetuista kiinteistöistä on
vähäisten jätevesimäärien kiinteistöjä. Lopuista suurin osa vaatii
pieniä parannuksia ja/tai seurantaa. Yleisin puute on
täyttymishälyttimen uupuminen umpisäiliöstä. Lisäksi monet
alueen imeytyskentät vaativat seurantaa ikänsä vuoksi. Neljää
kartoitetuista kiinteistöistä koskee ikävapautus.

20; 43 %

3; 6 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=47)
2; 7 %
2; 7 %
1; 3 %

9; 29 %

6; 19 %

1; 3 %
10; 32 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=31)

61%
26%
ennen 1980

13%
1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=31)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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VICHTIS, VESIKANSA
X

LINKKI 2014
Områdesregister

X

98/2014

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Skyddsområde för vattentag
Utvecklingsområde för
vattentjänster
Annat specialområde
Från förordningen avvikande
bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 53 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 juli 2014
 Virve Kohijoki/LUVY
 45 fastigheter
 47 objekt
 förverkligande 85 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
12/35
Invånarantal
97
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/47
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
31/16
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
12/7
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
26/21
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
4/43
Olagliga fall

%
25/75

8; 17 %

16; 34 %

0/100
66/34
63/37
55/45
9/91
20; 43 %

3; 6 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 47)

Fastigheterna vid Vesikansa är till största del i
fritidsbruk och resterande av fastigheterna är fast
bosatta. Alla områdets fastigheter får sitt bruksvatten
från egna brunnar. Vanligaste brunnen är borrbrunn.
De vanligaste systemen på området är slamavskiljare
med utlopp i marken eller diket samt tvårörssystem var
wc-vattnet går i sluten tank och gråvattnet behandlas i
infiltration. Till och med en tredjedel av de karterade
fastigheterna har små mängder vatten. Av de
resterande kräver största delen uppföljning/små
förbättringar. Vanligaste bristen är avsaknad av
överfyllnadslarm i sluten tank. Utöver det kräver
många infiltrationsanläggningar på området uppföljning
på grund av sin höga ålder. Fyra av de karterade
fastigheterna berörs av åldersundantaget.

2; 7 %
2; 7 %
1; 3 %

9; 29 %

6; 19 %

1; 3 %
10; 32 %

Bild 2. Typ av system (n=31)

61%
26%
ennen
1980
före 1980

13%
1980−2000
1980-2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=31)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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KOOSTE

30.10.2014

PUHELINNEUVONTAKAMPANJA
LINKKI 2014-hanke järjesti puhelinneuvontaa kampanjaluontoisesti kenttäkauden 2014 loppuvaiheessa.
Neuvontapuhelimen päivystysaika oli maanantaisin klo 9-15, aikavälillä 15.9. – 31.10.2014. Puheluihin
vastattiin myös muina aikoina mahdollisuuksien mukaan. Neuvontapuhelinnumerona käytettiin neuvojan
puhelinnumeroa. Kampanjasta tiedotettiin paikallislehdistöä 10.9.2014. Puhelun aikana selvitettiin,
minkälainen tilanne kiinteistöllä on jätevesien suhteen sekä mikä jätevesijärjestelmä kiinteistöllä on
käytössä tällä hetkellä. Saatujen tietojen perusteella annettiin tarvittavat neuvot.
Yhteensä kampanjan aikana kertyi 54 neuvontapuhelua. 45 puhelua eli yli 80 % puheluista tuli
päivystysaikaan. Eniten puheluita tuli kampanjan alussa, syyskuussa, johtuen oletettavasti asian
paikallisesta uutisoinnista sekä puhelinneuvonnan uutuudesta. Puheluita tuli kaikista LINKKI 2014hankkeessa mukana olleista kunnista; Raaseporista 17 kpl, Lohjalta 13 kpl, Vihdistä 7 kpl, Inkoosta 5 kpl ja
muista kunnista noin 3 kpl/kunta. Kaikissa puheluissa ei käynyt selväksi, missä kunnassa soittajan
neuvontaa tarvitseva kiinteistö sijaitsi.
Kaikki puhelut koskivat jätevesineuvontaa. Yleisimmät neuvontapuhelimeen tulleet kysymykset koskivat
jätevesijärjestelmän uudistamistarvetta. Kysymyksistä kävi selvästi ilmi, että asukkaat olivat ymmärtäneet
oman jätevesijärjestelmän uudistamistarpeen sekä miettineet miten jätevesienkäsittely tulisi hoitaa omalla
kiinteistöllä. Vapaa-ajan asunnon jätevesiasiat sekä asetuksen ikävapautus kiinnostivat myös useaa
soittajaa. Puhelut jakautuivat melko tasaisesti kiinteästi asuttujen ja vapaa-ajan kiinteistöjen välille. Usein
soittajat kysyivät neuvoa niin kiinteästi asutun kiinteistön kuin vapaa-ajan kiinteistönkin jätevesiasioista.
Jotain kysymyksiä tuli myös kuntien ympäristönsuojelumääräyksistä, lupahakemuksista sekä
jätevesisuunnittelijoista.
Yleisin järjestelmätyyppi, joka oli soittajalla käytössä, oli vanhat, 2- tai 3-osastoiset saostuskaivot. Nämä
järjestelmät eivät nykyisellään täytä asutuksen puhdistusvaatimuksia (kuva 1). Vähäisten jätevesimäärien
kohteita oli 12 kpl, joissa oli useimmiten kantovesi. Kaksoisviemäröintejä, joissa wc-vedet menivät
umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytyskenttään tai saostussäiliöhin, oli seitsemällä soittajalla.
Hieman yli puolet (30 kpl) puheluista johtivat hankkeen kannalta jatkotoimenpiteisiin. Neljän puhelun
pohjalta toteutettiin neuvontakäynti kiinteistölle. Näissä tapauksissa soittajalla oli usein epäselvyyttä
jätevesijärjestelmän kunnosta. Pyyntökäyntien lisäksi 26 soittajalle lähetettiin neuvontapaketti tai
neuvontamateriaalia postitse tai sähköpostitse. Yleisesti ottaen soittajat vaikuttivat olevan tyytyväisiä
puhelun aikana saatuihin neuvoihin.
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11; 26 %

22; 53 %
3; 7 %

6; 14 %

Kuva 1. Puhelinneuvonnassa selvitettyjen jätevesijärjestelmienjärjestelmien uudistamistarve (n=42).
Punainen = akuutti uudistamistarve, keltainen= järjestelmä vaatii pieniä kunnostuksia tai seurantaa, vihreä
= järjestelmä on kunnossa ja sininen = vähäinen jätevesimäärä.
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TIEDOTE

13.5.2014
KAKSI KESÄÄ JÄLJELLÄ LAITTAA JÄTEVESIASIAT KUNTOON
Kartoitus- ja neuvontakierrokset käynnistyneet Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla
Noin 850 kiinteistöä saa ohjeet paikan päällä jätevesijärjestelmänsä kuntoon saattamiseksi, kun LINKKIhankkeen jätevesineuvojat jalkautuvat haja-asutusalueille tänä kesänä. Yhteistyössä kuntien kanssa on
valittu kunnittain 1-3 kpl jätevesien kannalta herkkää aluetta. Näillä alueilla jätevesien käsittelyn tilaa
selvitellään tontilla asti, yhdessä asukkaiden kanssa. Tarkoituksena on antaa asukkaille neuvot, joiden avulla
he voivat tarvittaessa ryhtyä kunnostamaan järjestelmiään, niin että valtakunnallisen jätevesiasetuksen
(209/2011) sekä kuntakohtaiset vaatimukset täyttyvät annetun siirtymäajan loppuun mennessä
(15.3.2016).
Tänä vuonna kartoitus- ja neuvontakäynnit on aloitettu jo huhtikuun puolivälissä. 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.
Neuvojat liikkuvat nyt Siuntion Kahvimaalla ja Lohjan Osuniemessä sekä Inkoon Degerbyssä. Myöhemmin
alkukesästä neuvojat siirtyvät Raaseporin Kuivastoon ja Averia-järven rannalle Vihtiin. Kirkkonummella
kartoitus- ja neuvontakäynnit alkavat tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja sitä kohdistetaan Kylmälän
alueelle. Käyntejä tehdään lokakuulle asti, ja alustavat kohdealueet löytyvät verkkokartalta osoitteesta:
www.hajavesi.fi/fi/neuvonta/kartoitus. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehdään tänä vuonna myös
yhteistyössä Hiidenveden kunnostus-hankkeen kanssa. Viikolla 20 vietetään valtakunnallista
Jätevesiviikkoa, ja neuvojat ovat tavattavissa Raaseporinmessuilla Karjaalla 16.-17.5.
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeeseen (LINKKI) osallistuu ensimmäistä kertaa alueen kaikki 8 kuntaa:
Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti ja tuoreimpana osallistujana Kirkkonummi. Kuntien
lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien
hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan.
Hankkeen koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, ja neuvojina ovat Karolina Örnmark, Virve
Kohijoki, Sofie Lundin ja Henrika Lundberg. Neuvojien yhteystiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta
osoitteesta www.hajavesi.fi.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui maaliskuussa 2011. 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 2014.
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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PRESSMEDDELANDE

13.5.2014

TVÅ SOMMRAR KVAR ATT SE ÖVER AVLOPPSVATTENSYSTEMET
Kartläggnings- och rådgivningsrundorna har påbörjats i glesbygden i västra Nyland.
Cirka 850 fastigheter får instruktioner på plats om hur iståndsättningen av avloppssystemet skall ske då
LINKKI-projektets avloppsrådgivare ger sig ut på glesbygden denna sommar. I samarbete med kommunerna
har det valts ut 1-3 stycken områden per kommun som är känsliga för avloppsvattnet. På dessa områden
utreds fastighetens avloppshantering med fastighetsägarna. Syftet är att ge instruktioner åt invånarna, med
vilka de kan iståndsätta sitt avloppssystem, så att kraven för den landsomfattande
avloppsvattenförordningen (209/2011) och de kommunvisa kraven uppfylls vid den angivna
övergångsperiodens slut (15.3.2016).
Detta år har kartläggnings- och rådgivningsbesöken påbörjats i mitten av april. Fastigheterna var
rådgivningen utförs, kontaktas per brev var en tidpunkt föreslås. På kartläggnings- och rådgivningsbesöken
kontrolleras det nuvarande avloppsbehandlingssystemet och skräddarsydda anvisningar ges både muntligt
och skriftligt. Under besöket får fastighetsägaren även en skriftlig bedömning av avloppssystemets
förnyelsebehov. Rådgivarna rör sig nu i Sjundeås Kaffeland, Orsnäs i Lojo och Degerby i Ingå. Under
försommaren förflyttar sig rådgivarna till Kvigos i Raseborg och stränderna vid Averia sjön i Vichtis. I
Kyrkslätt påbörjas kartläggnings- och rådgivningsbesöken för första gången, och de riktas till Sjökulla. Besök
görs ända in på oktober, och de preliminära områdena finns på en nätkarta på adressen
www.hajavesi.fi/se/radgivning/kartering. Kartläggnings- och rådgivningsbesöken görs detta år även i
samarbete med projektet Hiidenveden kunnostus. Under vecka 20 firas den nationella
Avloppsvattenveckan, och rådgivarna är anträffbara under Raseborgsmässan i Karis 16.-17.5.
I västra Nylands avloppsvattenprojekt (LINKKI) deltar för första gången områdets alla 8 kommuner: Hangö,
Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis och nykomlingen Kyrkslätt. Utöver kommunernas insats
finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas
samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets
landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra-Nylands vatten och miljö r.f., och som
rådgivare är Karolina Örnmark, Virve Kohijoki, Sofie Lundin och Henrika Lundberg. Rådgivarnas
kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.glesbygdensvatten.fi.
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. De här landsomfattande kraven har gjorts mer skäliga och det lönar sig nu
för var och en att ta reda på om vad gäller kraven på de egna åtgärderna har kommit någon ändring. Med
detta hjälper västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI.
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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TIEDOTE
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ANTTI HEINONEN VALITTIIN VUODEN JÄTEVESISUUNNITTELIJAKSI 2014
Insinööri Antti Heinonen viettää tänä vuonna 10-vuotistaivaltaan haja-asutuksen jätevesijärjestelmien
suunnittelun parissa. Hän on kunnostautunut haja-asutuksen jätevesiasioiden edistämisessä koko EteläSuomen alueella. Nimityksen teki Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2014 ja sen ohjausryhmä.
Vuoden Jätevesisuunnittelija julkistettiin ja palkittiin tänään perjantaina 13.6. Vihdissä. Vuoden
jätevesisuunnittelijan nimeämisen lisäksi ohjausryhmä päätti antaa saukkolalaiselle Jarkko Pulkkiselle
kunniamaininnan hänen ansiokkaasta toiminnastaan vesiosuuskuntasektorilla.
Vastanimetyn Vuoden Jätevesisuunnittelijan työpäivä kuluu pitkälti kentällä. Hän vierailee kiinteistöillä,
joilla jätevesijärjestelmää ollaan rakentamassa tai muuttamassa. Kiinteistöllä hän mm. mittaa
maastonmuotoja ja selvittää maaperän laatua sekä haastattelee asukkaita heidän vesivarustelustaan ja
toiveistaan jätevesien suhteen. – Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistön olosuhteiden mukaan yhdessä
asukkaiden kanssa, toteaa Heinonen. Kenttäkäyntien välillä on toimistopäiviä, jolloin tehdyt mittaukset
siirretään sähköiseen muotoon ja lopputuotteena syntyy jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelma
toimitetaan kuntaan toimenpidelupahakemuksen mukana ja se toimii rakentamisohjeena ja selvityksenä
jätevesijärjestelmästä.
Vuoden Jätevesisuunnittelijan 2014 meriitteihin kuuluu noin 500 jätevesijärjestelmän suunnittelu.
Heinonen on osakas Insinööritoimisto HYS Oy:ssä, joka tarjoaa asiakkaille täyttä palvelua suunnittelusta
valvontaan ja urakointiin sekä jopa huoltosopimuksiin. HYS:n ja Heinosen työn tuloksille ominaista ovat
kattavat ja laadukkaat asiakirjat, joista on pitkäaikaista hyötyä maan alle rakennettujen järjestelmien
toiminnan ylläpidossa. Heinosella on myös nk. FISE A-pätevyys haja-asutuksen vesihuollon järjestämisestä,
mikä merkitsee, että häneltä onnistuu suurempienkin hankekokonaisuuksien, kuten kyläkohtaisen
jäteveden käsittelyn toteuttaminen. Heinosen ennakkoluuloton asennoituminen myös vaihtoehtoisten
jätevesiratkaisujen suunnittelussa vie alaa eteenpäin – Uskaliain kokeilumme liittyi yksivesiviemäröinnin
muuttamiseen kaksivesiviemäröinniksi, valottaa Heinonen ja toteaa, että ratkaisu säästi sekä rahaa että
vaivaa ja asukkaat ovatkin olleet ratkaisuun tyytyväisiä. Heinonen osallistuu aktiivisesti alan toimijoiden
yhteistyöhön, joista yksi merkittävimpiä on toiminta HaVeSu ry:ssä. Heinosen koti on Hämeenlinnassa,
mutta työtilaukset vievät häntä ympäri eteläistä Suomea, myös Länsi-Uudenmaan alueelle, jossa HYS:n
suunnitelmat ovat tuttuja rakennusvalvonnalle. – Hyvä suunnitelma helpottaa toimenpidelupaprosessia,
toteaa rakennustarkastaja Ilkka Juvankoski Vihdin kunnasta; lupakäsittely nopeutuu ja jätevesijärjestelmän
ehtii saada kuntoon ennen siirtymäajan päättymistä.
Kunnollinen suunnittelutyö on avain onnistuneeseen jäteveden käsittelyyn. Jätevesijärjestelmän
rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan kunnasta (MRA 895/199, muutos 437/2005), ellei
kunnan rakennusjärjestyksessä asiaan määritellä käytettävän ilmoitusmenettelyä. Talousjätevesiasetuksen
(209/2011) mukaan lupahakemukseen tai ilmoitukseen on liitettävä jätevesijärjestelmän muuttamista
koskeva suunnitelma. Suunnitelmalle on esitetty kattavat vaatimukset hajajätevesiasetuksen liitteessä.
Suunnittelijan pätevyydestä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetussa Suomen
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rakentamismääräyskokoelmassa (osa A2). Suunnittelijan pätevyyden määrittävät koulutus ja kokemus,
rakennusvalvontaviranomainen arvioi pätevyyden riittävyyden hankekohtaisesti suunnittelukohteen
vaativuuden mukaan. Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoille on myös erityinen sertifiointijärjestelmä,
FISE-pätevyys, joka perustuu vapaaehtoisuuteen.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (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
ympäristövalvonnoista, 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 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi
hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan
2014-2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. 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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ANTTI HEINONEN VALDES TILL ÅRETS AVLOPPSVATTENPLANERARE 2014
Ingenjör Antti Heinonen firar i år 10 år inom avloppsvattenplanering på glesbygden. Han är engagerad i en
förbättring av glesbygdens avloppsvatten i hela södra Finland. Utnämningen gavs av västra Nyland
avloppsvattenprojekt LINKKI och dess styrgrupp. Årets Avloppsvattenplanerare offentliggjordes och
premierades idag fredagen den 13 juni i Vichtis. Utöver valet av Årets Avloppsvattenplanerare beslöt
styrgruppen att ge ett hedersomnämnande till saukkolabon Jarkko Pulkkinen för hans förtjänstfulla
verksamhet inom vattenandelssektorn.
Den nylige utnämnda Årets Avloppsvattenplanerarens arbetsdag spenderas till stor del ute på fält. Han
besöker fastigheter vars avloppsvattensystem är under uppbyggnad eller förändring. På fastigheten gör han
bl.a. mätningar av och utreder jordmånens kvalitet samt intervjuar invånarna om deras vattenutrustning
och önskemål angående avloppsvattnen. – Avloppsvattensystemet väljs på basen av förhållandena på
fastigheten tillsammans med fastighetens invånare, konstaterar Heinonen. Mellan fältbesöken spenderas
en dag på kontoret då de utförda mätningarna överförs i elektroniks form och slutresultatet är en plan över
avloppssystemet. Planen ges till kommunen i samband med åtgärdstillståndsansökan och fungerar som
byggnadsanvisning och utredning för avloppssystemet.
Till Årets Avloppsvattenplanerares meriter 2014 hör planering av omkring 500 avloppssystem. Heinonen är
delägare i Insinööritoimisto HYS Oy, som erbjuder full service till sina kunder från planering och
övervakning till byggnation och till och med underhållsavtal. HYS och Heinonens arbete kännetecknas av
heltäckande och kvalitativa dokument, vilket utgör en långsiktig nytta för underhåll av system byggda i
marken. Heinonen har även den s.k. FISE A-behörigheten för ordnande av avloppsvattenlösningar på
glesbygden, vilket betyder att han även kan planera större helheter som till exempel byavisa
avloppslösningar. Heinonens fördomsfria inställning till alternativa lösningar för branschen framåt. – Den
mest vågade lösningen var ett ettrörssystem som ändrades om till tvårörssystem, berättar Heinonen och
konstaterar sedan att lösningen både sparade pengar och besvär och att invånarna har varit nöjda med
lösningen. Heinonen deltar aktivt i samarbete inom branschen, av vilket en av de viktigaste är
verksamheten i HaVeSu rf. Heinonen bor i Tavastehus men hans arbetsbeställningar tar honom runt om i
södra Finland, även till västra Nyland var HYS planer är bekanta för byggnadstillsyn. – En bra plan
underlättar åtgärdstillståndsprocessen konstaterar byggnadsinspektör Ilkka Juvankoski från Vichtis
kommun; lovprocessen snabbas upp och man hinner få avloppssystemet i skick före övergångsperiodens
slut.
En gedigen planering är nyckeln till en lyckad avloppsvattenbehandling. Ändring eller byggande av
avloppssystem kräver åtgärdstillstånd från kommunen (MBF 895/1999, ändring 437/2005), om inte det i
kommunens byggnadsbestämmelser bestämts att endast en anmälan räcker. I enlighet med
hushållsavloppsvattenförordningen (209/2011) skall det till lovansökan eller anmälan bifogas en plan över
ändring av avloppssystemet. För planen finns heltäckande krav presenterade i förordningens bilaga. I
Finlands byggbestämmelsesamling (del A2) som är given på basen av markanvändnings- och bygglagen
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finns stiftat om planerarens behörighet. Planerarens behörighet bestäms på basen av skolning och
erfarenhet, byggnadstillsyn avgör planerarens behörighet projektvist enligt hur utmanande
planeringsobjektet är. För planerare för glesbygdens vattentjänster finns även ett specifikt
certifieringssystem, FISE-behörighet, som är frivilligt.
LINKKI-projektet som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. (LUVY) uppmuntrar både
planerare och invånare till goda avloppsvattenslösningar genom att välja ”Årets Avloppsvattenplanerare”.
Förslag till ”Årets Avloppsvattenplanerare” frågade projektet av LUVYs medlemskommuners byggnads- och
miljötillsyn, eftersom de behandlar byggnadslov och åtgärdstillstånd och avloppsplaner som hör till dem.
Som väljarråd för ” Årets Avloppsvattenplanerare” fungerar projektets styrgrupp, till vilken finansiärernas
representanter samt LUVYs avloppsvattensakkunniga hör. Västra Nylands avloppsvattenprojekt
LINKKI syftar till att främja glesbygdens behandling av avloppsvatten genom kommunalt samarbete. I
projektet deltar områdets 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 2014-2021 samt
miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Huvudarbetet inom projektet består av karteringsoch rådgivningsbesök till fastigheter på glesbygden.
Tilläggsinformation fås av: 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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4.8.2014
JÄTEVESINEUVONNAN KYSYNTÄ KASVUSSA
LINKKI 2013-hankkeen loppuraportti julkaistu
Noin 20 000 jätevesijärjestelmää läntisellä Uudellamaalla on suuremman tai pienemmän remontin
tarpeessa nyt, kun on enää kaksi kesää jäljellä laittaa jäteveden käsittely kuntoon. Tilanne vaihtelee kylästä
toiseen ja eri kuntien kesken. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI kartoitti vuonna 2013 yhteensä
1 100 jätevesijärjestelmää seitsemän kunnan alueella ja kokosi tuloksista katsauksen jäteveden käsittelyn
tilaan haja-asutusalueilla. Kartoituskäynneillä asukkaille annettiin puolueetonta ja maksutonta neuvontaa
jätevesijärjestelmää ja sen mahdollista remontointia koskien. Erityisesti herkille alueille suunnattujen
kartoitus- ja neuvontakäyntien lisäksi tehtiin neuvontakäyntejä myös asukkaiden pyynnöstä enemmän kuin
aiempina vuosina. Hanketta rahoittivat alueen kunnat ja Uudenmaan ELY-keskus.
Hankealueella on vuodesta 2009 tehty yli 3 000 jätevesikartoitus- ja neuvontakäyntiä. Määrä on suuri ja
kerätyn tiedon perusteella on saatu hyvä käsitys Länsi-Uudenmaan jätevedenkäsittelyn nykytilasta.
Neuvottavien kohteiden määrä on suuri myös neuvonnan toteutuksen kannalta ja vielä useampi avun
tarvitsija on saanut tietoa asiasta hankkeen verkkosivuilta, puhelimitse, lehtijutuista tai yleisötilaisuuksista.
Kuitenkin vielä arviolta yli 30 000 kiinteistön jätevesiasiat on selvittämättä. Monet asukkaat ovatkin omaaloitteisesti yhteydessä neuvojiin ohjeiden saamiseksi. Joskus puhelinsoitto johtaa käyntiin tontilla, mutta
usein seuraavat askeleet käyvät selviksi myös puhelimitse. Erityisesti näin on silloin, kun kiinteistöllä on
käytössään pelkät saostuskaivot ja jätevesijärjestelmän remontointi tulee selkeästi tarpeeseen. Silloin
paikalle on kutsuttava jätevesisuunnittelija, jonka kanssa laaditaan suunnitelma järjestelmän
kunnostamiseksi ja haetaan toimenpidelupa kunnasta, toteaa jätevesineuvoja Virve Kohijoki. Hän
tarkentaa, että neuvoja ei tee jätevesisuunnitelmia eikä myy laitteistoja. Myös noin puolta vapaa-ajan
asukkaista voidaan neuvoa puhelimitse. Kun veden käyttö on vähäistä ja mökin varustelu vaatimatonta, ei
jätevettä tarvitse erityisesti käsitellä vaan sen voi johtaa maaperään, huomauttaa Kohijoki. Moni
mökkiläinen kaipaa kuitenkin apua jätevesiselvityksen tekemiseen, hän täydentää.
Vuonna 2014 LINKKI-hanke jatkuu ja tavoitteena on tehdä n. 900 kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Tänäkin
vuonna neuvontapyyntöjä on tullut edellisvuosia enemmän, kertoo jätevesineuvoja Henrika Lundberg.
Ehkäpä asukkaat ovat heräämässä siirtymäajan päättymisen lähestymiseen? Nk. hajajätevesiasetuksen
mukaiselle puhdistusvaatimusten täyttymiselle on olemassa oleville kiinteistöille annettu 15.3.2016 asti
ulottuva siirtymäaika. Lainsäädännön tavoitteena on lähivesistöjen rehevöitymisen hillitseminen sekä
juomavesikaivojen pilaantumisen ehkäiseminen. Jätevesineuvonnan tarkoituksena on parantaa
jätevesiuudistusten laatua pitkällä aikavälillä varsinkin jätevesille herkillä alueilla. LINKKI-hankkeeseen
osallistuu alueen kaikki 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti.
Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021. Hanketta koordinoi LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry.
x
x
x
x

Tilannekatsaus Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn 2013
Tilannekatsaukset jätevesien käsittelyyn alueittain, eli ”aluekortit”
LINKKI 2013-hankkeen loppuraportti
Neuvojien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.hajavesi.fi

Lisätietoa antaa: projektipäällikkö Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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4.8.2014
EFTERFRÅGAN PÅ AVLOPPSRÅDGIVNING VÄXER
LINKKI 2013-projektets slutrapport publicerad
Ca 20 000 avloppsvattensystem i västra Nyland är i behov av större eller mindre renovering, då det endast
är två somrar kvar att iståndsätta avloppssystemet. Läget skiljer sig mellan olika byar och kommuner.
Västra-Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt LINKKI kartlade år 2013 allt som allt 1 100 avloppssystem
i sju kommuner och resultaten samlades i en sammanfattning om läget för behandlingen av avloppsvattnet
på glesbygden. Under kartläggningsbesöken gavs opartisk och avgiftsfri rådgivning angående
avloppssystemet och dess eventuella renovering. Utöver kartläggnings- och rådgivningsbesöken på speciellt
känsliga områden gjordes även fler än tidigare rådgivningsbesök på invånarnas begäran. Projektet
finansierades av områdets kommuner och Nylands NTM-central.
På projektområdet har sedan år 2009 gjorts över 3 000 avloppskarterings- och rådgivningsbesök. Mängden
är stor och enligt den samlade informationen finns det en bra uppfattning om nuläget av behandlingen av
avloppsvattnet i västra Nyland. Även antalet objekt som fått rådgivning är stor, och ännu fler kunder har
fått information om avloppsvattenfrågor via projektets nätsidor, per telefon, via pressmeddelanden eller i
allmänna evenemang. Dock finns det uppskattningsvis ännu över 30 000 fastigheter där avloppsfrågorna är
outredda. Flera invånare har på eget initiativ varit i kontakt med rådgivarna för att få anvisningar. Ibland
leder telefonsamtalet till ett besök på fastigheten, men oftast klarnar de följande stegen i telefon. Detta är i
synnerhet då fastigheterna endast har sedimenteringsbrunnar och behovet av avloppssystemets
renovering är klart. Då behöver man kalla på plats en avloppsvattenplanerare, med vem man gör upp en
plan för saneringen av avloppsvattensystemet och söker åtgärdstillstånd av kommunen, konstaterar
avloppsvattenrådgivaren Virve Kohijoki. Hon specificerar att rådgivaren inte gör avloppsplaner eller säljer
apparater. Även till cirka hälften av fritidsbosättningens invånare kan man ge råd via telefon. Då
vattenanvändningen är ringa och stugans utrustning är anspråkslös, behöver avloppsvattnet inte särskilt
behandlas utan det kan ledas i marken, anmärker Kohijoki. Många stugägare behöver dock hjälp med att
göra upp utredningen över avloppsvattnet, tillägger hon.
År 2014 fortsätter LINKKI-projektet och målsättningen är att göra ca 900 kartläggnings- och
rådgivningsbesök. Även detta år har besöken på begäran ökat jämfört med tidigare år, berättar
avloppsvattenrådgivaren Henrika Lundberg. Kanske invånarna har vaknat då övergångsperioden närmar sitt
slut? Den sk. glesbygdens avloppsvattenförordningen och dess krav på reningsnivån för fastigheterna har
en övergångsperiod som sträcker sig till 15.3.2016. Syftet med lagstiftningen är hämma närvattendragens
eutrofiering och förebyggandet av dricksvattenbrunnarnas förstöring. Syftet med avloppsrådgivningen är
att förbättra kvaliteten på avloppsvattenförnyelsen i det långa loppet, särskilt på känsliga områden. I
LINKKI-projektet deltar områdets alla 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå
och Vichtis. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten
i västra Nyland 2014-2021. Projektet koordineras av Västra-Nylands vatten och miljö r.f..
x
x
x
x

Lägesrapport om glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2013
Lägesrapporter områdesvist, d.v.s. ”områdesregister”
LINKKI 2013-projektets slutrapport
Rådgivarnas kontaktuppgifter finns på www.glesbygdensvatten.fi

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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10.9.2014
KYSY NEUVOA JÄTEVESISTÄ!
LINKKI-hanke avaa neuvontapuhelimen
Haja-asutusalueella asuvia tai mökkeileviä askarruttaa laaja kirjo jätevesiaiheisia kysymyksiä. Osalle
asukkaista on epäselvää riittääkö nykyinen käsittelyjärjestelmä täyttämään lainsäädännön vaatimukset. Osa
miettii, hyväksyykö kunta jo ajatuksissa olevan jätevesiratkaisun. Osa etsii sopivaa asiantuntijaa
jätevesiuudistuksen toteuttamiseen. Haja-asutuksen jätevesilainsäädännön siirtymäaika jatkuu 15.3.2016
asti. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI tarjoaa nyt asukkaille mahdollisuuden kysyä neuvoa
jätevesiasioissa puhelimitse. Hankkeen neuvontapuhelin palvelee haja-asutusalueiden asukkaita syyslokakuun 2014 ajan:

LINKKI-hanke on kartoittanut vuodesta 2009 lähtien yli 3000 jätevesijärjestelmän tilanteen kentällä ja
antanut asukkaille ohjeet asiassa etenemiseen. Näitä kartoitus- ja neuvontakäyntejä tullaan jatkamaan
alueella tänä vuonna lokakuun lopulle asti mm. Inkoon Innanbäckissä, Siuntion Suitialla ja Lohjan Ikkalassa.
Hankkeen tarjoama neuvonta on puolueetonta ja asiakkaalle maksutonta. Neuvontapuhelimen avaamisella
on tarkoitus palvella kartoitus- ja neuvontakäyntien ulkopuolelle jääviä asukkaita. Neuvontapuhelimeen
soittamisen kulu on normaali puhelinverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.
LINKKI-hankkeeseen osallistuvat kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori,
Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen
jätevesineuvontaan. Hankkeen koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, ja neuvojina ovat Karolina
Örnmark, Virve Ståhl ja Sofie Lundin. Neuvojien yhteystiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta
www.hajavesi.fi.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui maaliskuussa 2011. 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.
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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RÅDFRÅGA OM AVLOPPSVATTEN!
LINKKI-projektet öppnar avloppsrådgivningstelefon

Glesbygdens bosatta och stugbor tampas med en rad knepiga frågor angående avloppsvatten. För en del
invånare är det oklart om det nuvarande systemet räcker till för att uppfylla lagstiftningen krav. En del
funderar om kommunen kommer att godkänna deras planerade avloppsvattenlösning. Andra letar efter en
lämplig sakkunnig som kan förverkliga avloppssystemets förnyelse. Övergångstiden för glesbygdens
avloppsvattenlagstiftning pågår fram till 15.3.2016. Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI erbjuder nu
invånare möjlighet att rådfråga om avloppsvatten per telefon. Projektets rådgivningstelefon betjänar
glesbygdsinvånarna under september-oktober 2014:

LINKKI-projektet har sedan år 2009 kartlagt över 3000 avloppsvattensystem ute i fält och gett råd åt
invånare hur man framskrider i saken. Dessa karterings- och rådgivningsbesök kommer man att fortsätta
med i området till slutet av oktober i år, bl.a. i Innanbäck i Ingå, Svidja i Sjundeå och Ikkala i Lojo. Rådgivning
som projektet erbjuder är opartisk och avgiftsfri för kunden. Syftet med avloppsrådgivningstelefonen är att
erbjuda tjänster för de invånare som inte nås av karterings -och rådgivningsbesöken. Samtal till
avloppsrådgivningstelefonen kostar som vanliga telefonsamtal.
I LINKKI-projektet deltar västra Nylands kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis
och Kyrkslätt. Utöver kommunernas insats finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet är
kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 20142021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra-Nylands
vatten och miljö r.f., och rådgivare är Karolina Örnmark, Virve Ståhl och Sofie Lundin. Rådgivarnas
kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.glesbygdensvatten.fi.
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.
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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INVESTOINTI JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN EI OLE TURHA
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä vähennetään luontoon joutuvien haitallisten aineiden määrää .
Asianmukainen jäteveden käsittely estää haitta-aineiden joutumisen juomaveteen, pihapiiriin ja
lähivesistöihin . Jätevesijärjestelmän uudistamisessa on useimmiten kyse kymmeniä vuosia vanhojen
jätevesirakenteiden korjaamisesta . Epäselvissä tilanteissa neuvoa voi kysyä paikallisilta asiantuntijoilta .
LINKKI-hankkeen neuvojien mukaan länsiuusimaalaiset haja-asutusalueiden asukkaat ovat sisäistäneet
edellä mainitut tavoitteet pääosin hyvin. Tällä hetkellä julkisuudessa käytävässä keskustelussa keskitytään
usein lainsäädännön yksityiskohdista kiistelyyn ja väläytellään jopa lainsäädännön muuttamista.
Ristiriitainen viestintä hämmentää asukkaita, joiden on voitava tehdä kiinteistönsä arvon kannalta tärkeitä
ratkaisuja pitkällä tähtäimellä.
LINKKI-hankkeen neuvojat ovat kartoittaneet vuodesta 2009 lähtien noin 3700 jätevesijärjestelmän
tilanteen kentällä ja antanut asukkaille ohjeet asiassa etenemiseen. Valtaosa nk. akuutissa
uudistamistarpeessa olevista jätevesijärjestelmistä on 30-50 vuotta vanhoja sakokaivoja ilman
jatkokäsittelyä. Tällainen järjestelmä pidättää parhaimmillaankin vain kiintoainesta ja valtaosa jäteveden
sisältämistä ravinteista ja haitta-aineista jatkaa matkaansa luontoon. Monet asukkaat ovat jo päivittäneet
jäteveden käsittelynsä kuntoon hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä. Useat muut ovat ryhtyneet
toimiin järjestelmiensä parantamiseksi saadessaan neuvonnasta ohjeita etenemiseen. LINKKI-hanke
kannustaakin asukkaita jatkamaan jäteveden käsittelyn parantamista ja kiittää jo asian hoitaneita hyvästä
esimerkistä. Investointi parempaan jäteveden käsittelyyn ei ole ollut eikä ole turha – onhan se
vuosikymmeniä kestävä sijoitus parempaan elinympäristöön.
Jos oman jäteveden käsittelyn vaatimuksien osalta on epävarmuutta, voi hankkeen neuvojiin olla
yhteydessä esimerkiksi puhelimitse. LINKKI-hanke jatkuu vielä ensi vuoden puolelle ja hankkeen
jätevesineuvontapuhelin palvelee vielä lokakuun ajan maanantaisin klo 9-15 numerossa 019-5682975.
LINKKI-hankkeen tarjoama neuvonta on puolueetonta ja asiakkaalle maksutonta. Hankkeeseen osallistuvat
kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi.
Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien
hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan.
Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, ja neuvojina ovat Karolina Örnmark, Virve Ståhl
ja Sofie Lundin. Neuvojien yhteystiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.
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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DET ÄR INTE ONÖDIGT ATT INVESTERA I AVLOPPSVATTENBEHANDLING
Genom behandling av glesbygdens avloppsvatten minskas de skadliga ämnen som kommer ut i naturen.
Korrekt avloppsvattenbehandling hindrar skadeämnen från att hamna i dricksvatten, kring gårdsområdet
eller ut i närvattendrag. Att förnya ett avloppsvattensystem handlar oftast om att reparera
avloppskonstruktioner som är tiotals år gamla. I oklara fall kan man fråga råd av de lokala experterna.
Enligt LINKKI-projektets rådgivare har de västnyländska invånarna på glesbygden tagit till sig dessa
ovanstående målsättningar huvudsakligen väl. I den pågående offentliga diskussionen fokuseras det på att
debattera om detaljer i lagstiftningen och man går till och med så långt som att ta upp en ändring av
lagstiftningen. Motstridig information förvirrar invånare som ska kunna göra långsiktigt viktiga beslut som
rör sin fastighets värde.
LINKKI-projektets rådgivare har sedan år 2009 karterat cirka 3700 avloppsvattensystem ute på fält och gett
instruktioner åt invånare hur man för saken framåt. Merparten av avloppssystemen med s.k. akut
förnyelsebehov är 30-50 år gamla slambrunnar utan efterbehandling. Ett sådant system håller i bästa fall
kvar fasta partiklar medan merparten av avloppsvattnet med dess näringsämnen och skadeämnen
fortsätter ut i naturen. Många invånare har redan uppdaterat behandlingen av sitt avloppsvatten i god tid
innan slutet av övergångstiden. Flera andra har vidtagit åtgärder efter att ha fått instruktioner via
rådgivning om hur man går tillväga. LINKKI-projektet uppmuntrar invånare att fortsätta förbättra
behandlingen av avloppsvatten och tackar de som redan gjort slag i saken för ett gott exempel. Det har inte
varit onödigt, och är inte onödigt att investera i bättre behandling av avloppsvatten – trots allt är det frågan
om en investering som håller i tiotals år, för en bättre livsmiljö.
Om det finns oklarheter gällande kraven på behandlingen av det egna avloppsvattnet, kan man vara i
kontakt med projektets rådgivare, till exempel per telefon. LINKKI-projektet fortsätter in på nästa år och
projektets avloppsrådgivningstelefon betjänar ännu under oktober månad varje måndag kl. 9-15 på numret
019-568 29 75.
Rådgivningen som erbjuds av LINKKI-projektet är opartisk och avgiftsfritt för kunden. I projektet deltar
västra Nylands kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis och Kyrkslätt. Utöver
kommunernas insats finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet är kopplat till Strategin för
kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt
miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra-Nylands vatten och
miljö r.f., och rådgivare är Karolina Örnmark, Virve Ståhl och Sofie Lundin. Rådgivarnas kontaktuppgifter
finns på projektets hemsida www.glesbygdensvatten.fi.
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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SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY.

FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

TIEDOTE
5.12.2014

Eduskuntaryhmien ja
eduskuntapuolueiden puheenjohtajat
ASUKKAAT OVAT VALMIITA JÄTEVESIEN KÄSITTELYN UUDISTAMISEEN

Keskustelu haja-asutuksen jätevesiasioiden ympärillä on jälleen virinnyt syksyn aikana. Eniten julkisuutta on saanut käsitys, jonka mukaan asukkaat kokisivat haja-asutusalueen jätevesivaatimukset
kohtuuttomina, ja että uudistettuihin järjestelmiin oltaisiin tyytymättömiä. Kielteissävytteiset yksittäistapaukset ovat saaneet valtamediassa kohtuuttoman paljon huomiota. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n (jäljempänä SVYL) jäsenyhdistykset ovat tehneet eri puolilla Suomea työtä jätevesien
puhdistamisen parantamiseksi jo vuosikymmeniä. Viime vuosina yhdistykset ovat toteuttaneet lähes
koko maan kattavaa haja-asutuksen jätevesineuvontatyötä yhteistyökumppaneineen yli 26 000 kiinteistöllä sekä lisäksi lukuisissa yleisötilaisuuksissa. SVYL haluaa tämän tiedotteen myötä varmistaa,
että päätöksentekijöillä on mahdollisimman todenmukainen käsitys kentän tilanteesta.
Kiinteistökäyntien perusteella asukkaiden asenteet eivät ole suinkaan niin synkät kuin tämänhetkisestä keskustelusta voisi päätellä. Suurin osa asukkaista tiedostaa, että heidän jätevesijärjestelmänsä on
vuosikymmeniä vanha, ja että sen toimintateho ei enää vastaa tämän päivän vaatimuksia. Vanhat
rakenteet alkavat olla aikansa eläneet. Erityisesti oman talousvesikaivon varassa olevat ja vesistöjen
läheisyydessä asuvat ymmärtävät jätevesijärjestelmän uusimistarpeen oikein hyvin. Omasta lähiympäristöstä huolehtiminen on asukkaille kunnia-asia. Kohtuuttomaksi jätevesisäädökset tuntevat yleensä hyvin iäkkäät asukkaat ja he, joiden kiinteistö on muutenkin huonokuntoinen tai vähällä käytöllä.
Nämä asukkaat ovatkin olleet hyvin tyytyväisiä neuvojien kerrottua lainsäädäntöön sisällytetystä ikävapautuksesta ja lykkäyksenhakumahdollisuudesta.
Pitkäjänteisen neuvontatyön tulokset alkavat pikku hiljaa näkyä myös käytännön toimina. Vuosi 2014
on ollut käänteen tekevä vuosi niin jätevesineuvojien kuin kuntaviranomaisten kertoman mukaan: mm.
toimenpidelupien määrä on pitkästä aikaa lähtenyt nousuun. Asiakaskohtaamiset käydään hyvässä
hengessä ja asukkaiden kysymykset koskevat konkretiaa. Ennen kysyttiin pitääkö ostaa ja rakentaa
uusi järjestelmä ja miksi, nykyään kysymykset koskevat lähinnä sitä, millä tavalla järjestelmää tulisi
uudistaa. Asukkaat tuntuvat olevan tyytyväisiä, kun asia viimein on nytkähtämässä eteenpäin. He
vaikuttavat siis olevan valmiita tähän muutokseen, jossa vanhasta, monestikin 1960-luvun tekniikasta
siirrytään nykyaikaan. Kunnilla on myös valmius tulkita ja toteuttaa lainsäädäntöä joustavasti huomioiden kiinteistön ominaisuudet. Tätä kehitystä ei ole syytä uusilla säädösmuutoksilla sekoittaa eikä
varsinkaan pysäyttää.
Syksyllä käyty mediakeskustelu mahdollisesta lainsäädännön muutoksesta pysäytti jätevesiasian etenemisen hetkessä. Tässä tilanteessa keskeistä on nopeasti palauttaa asukkaiden ja toimijoiden luottamus lainsäätäjään ja ohjauksen johdonmukaisuuteen. Haja-asutuksen jätevesipykäliä on tarkasteltu
valtakunnallisesti jo kahdesti; viime kerralla vaatimuksia lievennettiin ja joustavuutta lisättiin. Kentällä
on halu ja valmius toimia lainsäädännön mukaan. Toivomme siis pysymistä yhdessä valitulla linjalla ja
säästämään maaseudun asukkaita jatkuvalta epävarmuudelta. Muistutamme, että haja-asutuksen
jätevesien käsittelyllä vähennetään haitta-aineiden pääsyä pihapiiriin, lähivesistöihin ja luontoon sekä
estetään juomaveden pilaantuminen.
Kiinteistön jätevesien asianmukainen käsittely on tarpeen lakipykälistä riippumatta.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Jukka Koski-Vähälä
Toiminnanjohtaja, MMT
jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi
+358 500 848 171
Yrittäjäntie 24
70150 Kuopio

Puhelin: 017-2647 200
Telefax: 017-2647 217
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MEDDELANDE

Riksdagsgruppernas och
riksdagspartiernas ordförande

5.12.2014

INVÅNARNA ÄR REDO FÖR FÖRNYELSE AV AVLOPPSVATTENBEHANDLINGEN
Diskussionen kring glesbygdens avloppsvatten har igen tagit fart under hösten. Mest publicitet har
uppfattningen om att invånarna upplever kraven för glesbygdens avloppsvatten som oskäliga och att
man skulle vara missnöjd över sitt förnyade system fått. Enskilda negativa fall har fått oskäligt mycket
uppmärksamhet i medierna. Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s (härefter SVYL)
medlemsföreningar har redan i årtionden arbetat för att förbättra avloppsvattenbehandlingen runt om i
Finland. Under de senaste åren har föreningarna tillsammans med sina samarbetspartners utfört så
gott som landsomfattande avloppsrådgivning på glesbygden på över 26 000 fastigheter samt på otaliga offentliga tillställningar. SVYL vill genom det här meddelandet säkerställa, att beslutsfattarna har
en så realistisk uppfattning om läget på fältet som möjligt.
På basen av fastighetsbesöken är invånarnas inställning inte alls så dyster som den nuvarande diskussionen får det att låta. Största delen av invånarna är medvetna om att deras system är flera årtionden gamla och att effektiviteten inte mera uppfyller dagens krav. De gamla konstruktionerna har så
småningom kommit till slutet av sin livslängd. Framför allt de, vars egen dricksvattenbrunn är i fara
och de som bor nära ett vattendrag förstår vikten av förnyandet av avloppssystemet mycket bra. Att ta
hand om den egna närmiljön är för invånarna en hederssak. De som anser avloppslagstiftningen
oskälig är ofta äldre invånare och de, vars fastighet i övrigt är i dåligt skick eller i liten användning. De
här invånarna har varit väldigt nöjda då rådgivarna har berättat om åldersundantaget och möjligheten
till tidsbundet undantag som lagstiftningen möjliggör.
Resultat av det långsiktiga rådgivningsarbetet börjar så småningom synas även i praktiken. År 2014
har varit en vändpunkt både enligt vad rådgivarna och kommunmyndigheterna har berättat: bl.a. åtgärdstillståndens antal har för första gången på länge börjat öka. Mötet med kunderna görs i god
anda och invånarnas frågor är konkreta. Förut frågades om det är nödvändigt att köpa och bygga ett
nytt system och varför, nuförtiden handlar frågorna mest om på vilket sätt systemet skall förnyas. Invånarna verkar vara nöjda då saken äntligen går framåt. De verkar således vara redo för den här förändringen, var en gammal, ofta från 1960-talet gammal teknik byts ut till nutida teknik. Kommunerna
har även beredskap att tolka och förverkliga lagstiftningen på ett flexibelt sätt med hänsyn till fastighetens egenskaper. Det finns inte skäl till att komplicera och speciellt inte stoppa den här utvecklingen genom nya ändringar i bestämmelserna.
Höstens diskussion om en eventuell lagändring stannade genast upp avloppsfrågan. I denna situation
är det väsentligt att snabbt återfå invånarnas och aktörernas förtroende för lagstiftaren och att de styrande är konsekventa. Paragraferna gällande glesbygdens vatten är redan två gånger granskade på
en nationell nivå; senast gjordes kraven mer skäliga och flexibiliteten utökades. På fältet finns viljan
och färdigheten att handla utgående från lagstiftningen. Vi önskar således att den gemensamt valda
linjen bibehålls och att invånarna på glesbygden besparas från den fortsatta osäkerheten. Vi påminner om att behandlingen av glesbygdens avloppsvatten minskar på de skadliga ämnen som hamnar
på gårdsområdet, i närvattendragen och i naturen samt förhindrar nedsmutsning av dricksvattnet.
Behandlingen av fastighetens avloppsvatten är nödvändig oberoende av lagparagrafer.
Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf.

Jukka Koski-Vähälä
Verksamhetsledare, AFD
jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi
+358 500 848 171
Yrittäjäntie 24
70150 Kuopio
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27.3.2015
JÄTEVESIREMONTTIEN SIIRTYMÄAIKA JATKUU 15 .3 .2018 ASTI

Neuvontahanke odottelee rahoituspäätöstä
Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan
pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti. Siirtymäajan piiriin
kuuluvat ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä vaatii parantamistoimia.
Perusteena siirtymäajan pidentämiselle on arviot siitä, että kaikki kiinteistöt eivät ehtisi toteuttaa
edellytettyjä parantamistoimia aiemman siirtymän aikana, eli 15.3.2016 mennessä.
LINKKI-hankkeen arvion mukaan läntisellä Uudellamaalla on noin 13 000 jätevesijärjestelmää, jotka tulee
saattaa puhdistusvaatimukset täyttäviksi siirtymäajan loppuun mennessä. Valtaosa näistä kohteista on 30–
50 vuotta vanhoja sakokaivoja ilman jatkokäsittelyä, jotka sijaitsevat pilaantumiselle herkillä alueilla, kuten
ranta-alueilla, pohjavesialueilla sekä asutustiivistymillä, jossa ei ole viemäriverkostoa. Tällainen järjestelmä
pidättää parhaimmillaankin vain kiintoainesta ja valtaosa jäteveden sisältämistä ravinteista ja haittaaineista jatkaa matkaansa luontoon. LINKKI-hanke kannustaakin asukkaita jatkamaan jäteveden käsittelyn
parantamista ja kiittää jo asian hoitaneita hyvästä esimerkistä.
LINKKI 2015-hankkeelle on haettu neuvonta-avustusta, jotta se voisi toteuttaa tänäkin vuonna
puolueetonta ja asiakkaille maksutonta neuvontaa alueen haja-asutusalueiden asukkaille. Hanke odottaa
tällä hetkellä vasta rahoituspäätöstä, mutta kesän kenttätöiden valmistelu on täydessä vauhdissa.
Hankkeeseen osallistuvat kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja,
Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja
ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry. LINKKI-hankkeessa on viime vuosina tehty noin 4 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä, joka
vastaa noin 10 % alueen hajakiinteistöjen kokonaismäärästä. Ensi kesän tavoitteeksi on asetettu n. 1 000
neuvontakäynnin toteuttaminen kuntien kanssa valituilla herkillä alueilla. Neuvonnan yhteystiedot sekä
tällä viikolla julkistettu tilannekatsaus viime vuoden käyntien tuloksista löytyvät hankkeen verkkosivuilta
osoitteesta www.hajavesi.fi.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä vähennetään luontoon joutuvien haitallisten aineiden määrää.
Asianmukainen jäteveden käsittely estää haitta-aineiden joutumisen juomaveteen, pihapiiriin ja
lähivesistöihin. Jätevesijärjestelmän uudistamisessa on useimmiten kyse kymmeniä vuosia vanhojen
jätevesirakenteiden korjaamisesta. Epäselvissä tilanteissa neuvoa voi kysyä paikallisilta asiantuntijoilta,
läntisellä Uudellamaalla asukkaita palvelee tässä asiassa maksutta LINKKI-hanke.
Lisätietoa antaa: Karolina Örnmark, 019 568 2970, karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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27.3.2015
AVLOPPSFÖRNYELSENS ÖVERGÅNGSPERIOD FORTSÄTTER TILL 15 .3 .2018

Rådgivningsprojektet väntar på finansiering
Statsrådet har godkänt förlängningen av övergångsperioden i glesbygdens avloppsvattenförordning.
Övergångsperioden förlängs med två år fram till 15 mars 2018. Fastigheter som omfattas av
övergångsperioden är fastigheter byggda före 2004, vars avloppsvattenbehandling bör förnyas.
Motiveringen till en förlängning av övergångsperioden är en uppskattning om att de förnyelseåtgärder som
krävs, inte skulle hinna göras på alla fastigheter inom den tidigare övergångsperioden, till 15.3.2016.
Enligt LINKKI-projektets uppskattning finns det i västra Nyland ca 13 000 avloppssystem, som bör förnyas
för att uppfylla reningskraven till slutet av övergångsperioden. Största delen av dessa är 30-50 år gamla
slambrunnar utan efterbehandling, som befinner sig på områden känsliga för förorening, så som
strandområden, grundvattenområden samt tätbebyggda områden utanför avloppsnätverket. Ett sådant här
system håller i bästa fall kvar endast de fasta partiklarna medan största delen av näringsämnena och de
skadliga ämnena i avloppsvattnet fortsätter ut i naturen. LINKKI-projektet uppmuntrar invånarna att
fortsättningsvist förbättra sin avloppsvattenbehandling och tackar de som redan har föregått med gott
exempel och skött saken.
För LINKKI-2015 projektet har ansökts om projektfinansiering, så att man igen kan utföra opartisk, och för
kunderna avgiftsfri rådgivning till glesbygdens invånare i området. Projektet väntar för tillfället på
finansieringsbeslut, men planeringen av sommarens fältarbete är redan i full gång. I projektet deltar alla
västra Nylands kommuner: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet är
kopplat till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 20142021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. I LINKKI-projektet har de senaste åren
gjorts ca 4000 karterings- och rådgivningsbesök, vilket motsvarar ca 10 % av totala antalet fastigheter på
glesbygden i området. Nästa sommars målsättning är ca 1000 rådgivningsbesök på känsliga områden
utvalda tillsammans med kommunerna. Kontaktuppgifter till rådgivarna samt lägesrapporten om förra
årets karteringsresultat, som har publicerats denna vecka finns på projektets hemsida
www.glesbygdensvatten.fi.
Genom behandling av avloppsvatten minskas mängden skaldliga ämnen som hamnar i naturen. en sakenlig
avloppsvattenbehandling hindrar skadeämnena från att hamna i dricksvattnet, i närmiljön på den egna
gården och i vattendragen. Förnyandet av avloppssystemet handlar ofta om att restaurera ett tiotals år
gammalt system. I oklara fall kan råd fås av sakkunniga i området, i västra Nyland betjänar LINNKI-projektet
sina kunder avgiftsfritt.
Tilläggsinformation: Karolina Örnmark, 019 568 2970, karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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OHJELMA
23.3.2015

TERVETULOA
JÄTEVESISEMINAARIIN
Aika:
Paikka:

Maanantai 23.3.2015 klo 14–20
Lohjan kirjasto, Järnefeltinsali
Karstuntie 3, 08100 Lohja

Jätevesilainsäädännön viimeisimmät käänteet ja miten hoidan jätevesiasiat keskitetysti?
LINKKI-hankkeen loppuseminaari on jaettu kahteen osaan. Alkuosassa käymme läpi alan ajankohtaisia asioita ja LINKKI 2014- hankkeen tuloksia. Jälkimmäisessä osassa keskitytään vesihuoltoteemaan paikallisten vesihuolto-osuuskuntahankkeiden näkökulmasta.
Tule mukaan koko seminaariin tai vain sinua kiinnostavaan osuuteen!

SEMINAARIOHJELMA
Kahvitarjoilu ennen seminaarin alkamista
14.00

Seminaarin avaus

14.15

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla, LINKKI-hankkeen tulokset 2014
Virve Ståhl / Karolina Örnmark, LUVY ry
Muuttuuko lainsäädäntö taas? Jätevesilainsäädännön ajankohtaiset
Minttu Peuraniemi, LUVY ry
Miten rakennan kuivakäymälän? Uudistunut kuivakäymälä RT-kortti
Raini Kiukas, Huussi ry
Uudistunut vesihuoltolaki ja ajankohtaisia asioita Uudenmaan ELY:ltä
Teemu Haapala, Uudenmaan ELY-keskus

15.15
15:45

Keskustelua/kahvitus
16:45
17:45
18:15
19.00

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä, ja mitä tapahtuu kun kaikki ei
mene ihan putkeen?
Vesa Arvonen, SVOSK ry
Miten saada osakkaat mukaan?
Bernhard Lundström.
Kokemuksia osuuskunnan ajasta alusta loppuun
Leikkiläntien vesiosuuskunnan puheenjohtaja tai sihteeri
Keskustelua päivän aiheista
Seminaarin yhteenveto ja päätös

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2014. Tilaisuus on maksuton.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 16.3.2015.
Ilmoittautumiset sähköisesti: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen -Jos sähköinen
ilmoittautuminen ei onnistu, voit ilmoittautua puhelimitse: 019 5682 945. Ohjelman esitykset ovat
suomeksi, mutta keskustelua voi käydä myös ruotsiksi.
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PROGRAM
23.3.2015

VÄLKOMMEN TILL
AVLOPPSVATTENSEMINARIET
Tid:
Plats:

Måndag 23.3.2015 kl. 14–20
Lojo bibliotek, Järnefeltsalen
Karstuvägen 3, 08100 Lojo

Senaste svängarna i lagstiftningen och hur sköta avloppsfrågorna centraliserat?
LINKKI-projektets slutseminarium är indelat i två delar. I början går vi igenom branschens aktuella
frågor och LINKKI-projektets resultat. I den senare delen koncentrerar vi oss på
vattenförsörjningstemat ur lokala vattenandelslags synvinkel.
Delta i hela seminariet eller i den del som intresserar dig!

SEMINARIEPROGRAM
Kaffeservering före seminariet inleds
14.00

Seminariet öppnas

14.15

Glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland, LINKKI-projektets resultat 2014
Virve Ståhl / Karolina Örnmark, LUVY r.f.
Ändrar lagstiftningen igen? Aktuellt inom avloppslagstiftningen
Minttu Peuraniemi, LUVY r.f.
Hur bygga en torrtoalett? Det förnyade RT-kortet gällande torrtoaletter
Raini Kiukas, Huussi ry
Den förnyade vattenförsörjningslagstiftningen och nyheter från Nylands NTM-central
Teemu Haapala, Nylands NTM-central

15.15
15:45

Diskussion/kaffeservering
16:45
17:45
18:15
19.00

Byggande av ett vattenandelslag och dess vardag, och vad händer då allting inte går
enligt planerna?
Vesa Arvonen, SVOSK ry
Hur få delägare med?
Bernhard Lundström.
Erfarenheter av ett vattenandelslag från början till slut
Leikkilävägens vattenandelslags ordförande eller sekreterare
Diskussion om dagens ämnen
Sammanfattning och avslutning

Tillställningen arrangeras av Västra Nylands avloppsvattenprojekt – LINKKI 2014. Tillställningen är
avgiftsfri. Med tanke på kaffeserveringen bör du anmäla dig till tillställningen senast 16.3.2015.
Anmälningar elektroniskt: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen - om den elektroniska
anmälningen inte fungerar, kan du anmäla dig via telefon: 019 5682 945. Programmets föredrag
hålls på finska, men diskussionen är även öppen på svenska
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JÄTEVESISEMINAARI 23 .3 .2015 Lohjalla
Nimi

Organisaatio

Tehtävä/nimike

Auli Kokkonen
Bernhard Lundström
Christine Perjala
Eija Kanninen
Iiris Koivula
J.E.Stordell
Jaana Pönni
Juhana Jalkanen
Kalle Harjuranta
Karolina Örnmark
Linda Wendén
Markku Lindfors
Matti Napari
Matti Pirhonen
Minttu Peuraniemi
Raimo Tamminen
Raini Kiukas
Risto Murto
Rolf Wikström
Sanna Hilska
Sanna Laakso
Satu Riski
Suvi Strandberg
Taisto Lappalainen
Tanja Mikkola
Teemu Haapala
Timo Koskinen
Tommy Laakso
Vesa Arvonen
Virve Ståhl

Lohjan ympäristövalvonta

johtava ympäristötarkastaja

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta
Lohjan kaupunki

jäteasiamies
ympäristötarkastaja

milljöbyrån, Raseborg
LUVY ry
Kirkkonummen kunta
LUVY ry
Länsi-Uudanmaan jätelautakunta
Perttulan vesiosuuskunta
Karkkilan kaupunki, rakennusvalvonta
Ykkös-Lohja
LUVY ry

miljöinspektör
Toiminnanjohtaja
ympäristötarkastaja
Leikkiläntien vesiosuuskunta
Jätevesineuvoja
jätehuoltoassistentti
puheenjohtaja
LVI-tarkastaja
Free-Toimittaja
Hankepäälikkö

DT-keskus/Kopli Oy
Lohjan kaupunki

ympäristöpäällikkö

Vihdin kunta
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Suunnittelupalvelu Riski Oy
Tapio Stranderg Oy
Järvenpäänkylän Vesiosuuskunta
Vihdin kunta
Uudenmaan ELY-keskus
Laitamaan vesiosuuskunta
SVOSK ry
LUVY ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 259/2015

ympäristötarkastaja
Vanhempi hajajätevesineuvoja
Jätevesisuunnittelija
Ympäristösuunnittelija
Hallituksen puheenjohtaja
ympäristötarkastaja

Jätevesineuvoja
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MUISTIO

9 .4 .2014

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN JUHLASEMINAARI
Aika: Tiistai 8.4.2014 klo 12-16
Paikka: Lohjan yhteislyseon lukion auditorio, Karstuntie 6, Lohja
Järjestäjä: Länsi-Uudenmaan hajajätevesi LINKKI
Lohjan yhteislyseon lukion auditoriossa juhlistettiin Länsi-Uudenmaan kuntien kymmenvuotista
yhteistyötä haja-asutuksen jätevesien parissa. Tilaisuus oli avoin kaikille osallistujille ja sinne oli
erityisesti kutsuttu yhteistyön osapuolia sekä sidosryhmiä. Osallistujamäärä tapahtumassa oli
kohtuullinen, 32 henkilöä.
Juhlaseminaarin avasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni. Hän
toivotti kaikki tervetulleiksi ja jakoi kiitokset juhlaseminaarin pohjana olevalle yhteistyölle. Tämän
lisäksi projektipäällikkö Minttu Peuraniemi selosti käytännön asioista seminaarin kulusta.
Tapahtuman aluksi ja sen aikana auditoriossa oli tarjolla esitteitä aiheeseen liittyen sekä LINKKI
2013-hankkeen tilannekatsaus, joka julkistettiin seminaarissa.
Juhlaseminaarin ensimmäisenä juhlapuhujana oli Helsingin yliopiston dosentti Simo Laakkonen. Hän
piti luennon otsikolla Kuinka vessa saapui Suomeen – Kurkistus vesiensuojelun ja vesikäymälän
historiaan. Esitys lähti liikkeelle 1800-luvun lopun Suomesta ja painottui vesikäymälöiden historiaan
Suomen suurimassa kaupungissa Helsingissä. Lähtökohtana vesikäymälöiden saapumiselle
Suomeen olivat kaupungistumisen kehitys ja sen mukana hygieeninen ideologia sekä vesi-ja
viemäriverkostojen muodostumien vuodesta 1876 alkaen. Vesikäymälät kuitenkin kiellettiin lähes
heti vesi- ja viemäriverkostojen rakentamisen aloittamisen jälkeen vuonna 1878. Vuonna 1888
silloiset käymälöiden asiantuntijat, Albert Palmberg ja Ossian Aschan, väittelivät Helsingin
käymälävaihtoehdoista vesivessan ja kuivakäymälän välillä. Tällöin päätettiin jatkaa
kuivakäymälöillä ja vesivessat alkoivat yleistyä vasta vuoden 1904 jälkeen, jolloin säädöksiä
lievennettiin. Vesivessat yleistyivät nopeasti kaupunkirakenteen muuttuessa ja elintason noustessa,
ja jo 1910 vesivessoja oli yli 10 000 kpl. Vesiensuojelun ja käymälävaihtoehtojen yhteys muodostuu
kahdesti em. ajanjakson aikana. Aluksi kuivakäymälöiden valintaan vaikutti osaltaan vesien
pilaantumisen estäminen, jolloin toiminta oli ennakoivaa. Lopulta vesivessat kuitenkin sallittiin ja
samalla hyväksyttiin vesiensuojelun kannalta kestämättömät periaatteet. Mielenkiintoisen aiheen
lisäksi esitys oli interaktiivinen ja osallistujat pääsivät luennoitsijan kysymyksiin vastatessaan
ottamaan kantaa mm. käymälävalintoihin.
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Kuva 1: dosentti Simo Laakkonen kertoo Palmbergin ja Aschanin roolista suomalaisen vesihuollon kehityksessä.

Dosentti Marko Reinikainen Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteelliseltä asemalta jatkoi
otsikolla Ja kuinkas sitten kävikään? – Länsi-Uudenmaan sisä- ja merivesien tila. Esityksen aluksi
tarkasteltiin karttaa, joka kuvasti pinta- ja merivesien tilaa Länsi-Uudenmaan alueella. Yleisesti
meriveden tila oli välttävää tai tyydyttävää, mutta paikoin saaristossa meriveden tila oli huono,
johtuen veden heikosta kierrosta. Sisävesien osalta tilanne Länsi-Uudellamaalla oli hieman parempi.
Suurimalla osalla sisävesistä vesien tila oli tyydyttävää, mutta alueella oli myös vesistöjä, joissa
tilanne on hyvä tai jopa erinomainen. Meriveden osalta muodostui keskustelua naapurimaiden,
lähinnä Venäjän, vaikutuksesta vesien tilaan. Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa vesien tila on
heikentynyt teollistumisen, maatalouden tehostumisen ja rantojen vapaa-ajan asutuksen määrän
kasvun takia. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yhdyskuntien ja teollisuuden typpi- ja
fosforipäästöt vesistöihin ovat kuitenkin huomattavasti pienentyneet, varsinkin yhdyskuntien
osalta. Myös maataloudessa typen ja fosforin päästöjä on pystytty vähentämään lannoituksen
hyödyntämistehokkuutta lisäämällä. Notkahduksia tähän on tosin vuositasolla ollut sääolosuhteista
riippuen. Pääsyynä typpi- ja fosfori kuormituksen laskuun on ollut herääminen päästöjen
vaikutuksesta ympäristön tilaan, jonka seurauksena lainsäädäntöä ja päästörajoja on tiukennettu.
Luentojen jälkeen tarkasteltiin pikaisesti alueen kuntien kymmenvuotista yhteistyötä hajaasutuksen jätevesiasioissa Inkoon kunnan ympäristöpäällikkö Patrik Skultin johdolla. Esillä olivat
yhteistyön ensiaskeleet ja myös lähtökohta, eli neuvonnan tarve haja-asutuksen jätevesiasioita
koskien. Esityksessä käytiin myös lyhyesti pintapuolisella tarkastelulla läpi tähän mennessä tehty työ
ja sen tulokset. Jaana Pönni osoitti kiitokset alueen kunnille aloitteen tekemisestä ja totesi tämän
kaltaisen yhteistyön olevan tärkeää sekä erittäin harvinaista valtakunnallisesti. Kuntien yhteistyö on
koko hanketoiminnan perusta ja yhdistyksen rooli lähinnä koordinoiva.

2

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 259/2015

111

Liite 7. (6/10)
Jätevesiseminaarien ohjelmat ja aineistot

Kuva 2 (vasemmalla): dosentti Marko Reinikainen esittelee pintavesien ekologista tilaa kartalla. Kuva 3 (oikealla):
ympäristöpäällikkö Patrik Skult kertoo jätevesiyhteistyön vaihteista .

Seuraavaksi vuorossa olivat Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskusten tervehdykset.
Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Maija Toukola kiitti kuntia aktiivisesta otteesta sekä tekemisen
mausta vuosien mittaan. Insinööri Ilkka Juva Uudenmaan ELY-keskuksesta totesi kiittäen, että
hankkeen myötä alueelta yhteydenottoja ei ELY-keskukseen hajavesiasioista juurikaan tule. Jaana
Pönni kiitti Uudenmaan liittoa alkuun auttaneesta rahoituksesta sekä molempia erinomaisesta
yhteistyöstä hankkeiden toteuttamisessa. Myös ympäristöministeriön yli-insinööri Jorma Kaloinen
kiitti kuntia yhteistyöstä, toivotti onnea jatkolle, sekä kertoi neuvontarahoituksen jatkumisesta
alustavasti vielä vuonna 2016. Näiden puheenvuorojen jälkeen päästiin nauttimaan juhlaseminaarin
kahvitilaisuudesta, jossa oli tarjolla juustoja sekä seminaarin teemaan sopiva juhlakakku.

Kuva 4: Juhlaseminaarin maistuvan kakun teemana olivat puhtaat vedet.

Kahvien jälkeen Minttu Peuraniemi kertoi haja-asutuksen jätevesien tilanteesta LänsiUudellamaalla esittelemällä vuoden 2013 tilannekatsausta. Esittelyssä oli tehtyjen neuvonta- ja
kartoituskäyntien määrät sekä tulokset toteutuneiden käyntien osalta jätevesijärjestelmien
uudistamistarpeesta ja käytössä olleista jätevesijärjestelmistä. Vuoden 2013 tuloksia verrattiin
myös lyhyesti aikaisempien vuosien tuloksiin. Todettiin mm. että uudistamista ei juurikaan tällä
hetkellä tapahdu, vaan tilanne on ollut samanlainen vuodesta toiseen.

3
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Kuva 5. Tilannekatsauksen julkistus.

Juhlaseminaarin loppuhuipennuksena oli vuorossa lyhyitä tietoiskuja alan ajankohtaisista aiheista.
Ensimmäisenä diplomi-insinööri Erkki Santala Hajaputsari ry:stä piti esitelmän otsikolla Uusi RTkortti haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä. Ensimmäinen RT-kortti haja-asutuksen jätevesien
käsittelystä julkaistiin vuonna 1995. Lainsäädännön muuttuessa ja laitteistojen kehittyessä RTkorttia on uudistettu 2006 ja uusin kortti on vuodelta 2013. Uusimpaan RT-korttiin tehtiin seuraavia
muutoksia: Käsitteitä määriteltiin paremmin ja niitä täsmennettiin. Lainsäädäntö päivitettiin.
Laitteistot vaativat nykyisin CE-merkinnän. Suunnittelun tärkeyttä korostettiin. Samaan korttiin
yhdistettiin aikaisemmat ohjeet saostuskaivojen ja umpisäiliöiden rakentamisesta ja käytöstä.
Maaperäkäsittelyiden tietoja päivitettiin ja täydennettiin. Kortista löytyy tietoa laitepuhdistamoista.
Lisättiin laaja kirjallisuusluettelo. Käyttö- ja huolto-ohjeet esiteltiin perusteellisemmin.
Toinen tietoisku oli insinööri Ilkka Juvan Uudenmaan ELY-keskuksesta pitämä esitys vesihuoltolain
muutoksista. Lain muutoksen tavoitteena olivat turvalliset ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut
asukkaille sekä hulevesien hyvä hallinta. Ehdotuksia tavoitteisiin pääsyksi olivat kuntien vesihuollon
kehittämissuunnitelmien poistaminen kuntien velvoitteista, toiminta-alueiden valintaa ja
kattavuutta tulisi tarkastella myös yhdyskuntien maankäytön näkökulmasta, toiminta-alueista tulee
tiedottaa paremmin sekä maksujen tulisi olla kohtuullisia, miten vesihuolto turvataan jos toimintaalueen väestö vähenee. Tärkeimpiä muutoksia haja-asutuksen jätevesien osalta oli
liittämisvelvollisuuden muuttaminen niin, että taajaman ulkopuolella kiinteistöllä ei ole
liittämisvelvollisuutta jos kiinteistöllä on asetuksen vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä tai jos
kiinteistöllä on kuivakäymälä ja harmaat vedet käsitellään asianmukaisesti.
Kolmas ja viimeinen tietoisku oli Yrkeshögskolan Novian projektipäällikkö Heidi Ekholmin pitämä
esitys otsikolla Kuntien vaatimukset kartalle? Esityksessä kerrottiin EU:n rahoittamasta hankkeesta
nimeltä KRAV (Raaseporin maa- ja vesialueiden luokittelu, herkkyyden mukaan). Hankkeen
tarkoituksena oli luoda paikkatieto-ohjelman avulla sovellus, jossa pystyy tarkastelemaan kunnan
asettamia vaatimuksia jätevesien käsitellylle. Vaatimuksiltaan erilaiset alueet jaoteltiin
vyöhykkeiksi, joissa oli otettu huomioon alueiden maantieteellinen sijainti sekä jaottelun tuli
heijastaa eri vesialueiden ekologista tilaa.
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Kuvat 6-8. Tietoiskuja ajankohtaisista asioista antoivat Erkki Santala (vasemmalla), Ilkka Juva (keskellä) ja Heidi Ekholm
(oikealla).

Juhlaseminaarin lopuksi Jaana Pönni ja Minttu Peuraniemi kiittivät onnistuneesta seminaarista ja
yhteistyöstä sekä kertoi ilouutisen siitä, että neuvontahanke tulee jatkumaan myönteisen
rahoituspäätöksen johdosta myös vuoden 2014.

Muistiin kirjasi
Virve Kohijoki

Liitteet:
1) Seminaariohjelma
2) Osallistujalista

5
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KUTSU
päivitetty
26.3.2014

LÄNSI-UUDENMAAN
HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN

JUHLASEMINAARI
Aika:
Paikka:

Tiistaina 8.4.2014 klo 12-16
Lohjan yhteislyseon lukion auditorio
Karstuntie 6, Lohja
sisäänkäynti G (Linnaistenkadun puolelta)

OHJELMA:
12.00
12 .15

13 .15

14 .00
14 .15
15 .00
15 .15

16.00

Seminaarin avaus
Kuinka vessa saapui Suomeen
- Kurkistus vesiensuojelun ja vesikäymälän historiaan
dosentti Simo Laakkonen, Helsingin yliopisto
Ja kuinkas sitten kävikään?
- Länsi-Uudenmaan sisä- ja merivesien tila
dosentti Marko Reinikainen, Helsingin yliopisto/Tvärminnen eläintieteellinen asema
Kuntien hajavesiyhteistyö 10 vuotta!
ympäristöpäällikkö Patrik Skult, Inkoon kunta
Kommenttipuheenvuorot ja tervehdykset
mm. Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus…
Kakkukahvit
Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla, tilannekatsauksen julkistus
projektipäällikkö Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Tietoiskut ajankohtaisista aiheista:
x Uusi RT-kortti haja-asutuksen jätevesien käsittelystä
diplomi-insinööri Erkki Santala, Hajaputsari ry
x Vesihuoltolain muutokset
insinööri Ilkka Juva, Uudenmaan ELY-keskus
x Kuntien vaatimukset kartalle?
projektipäällikkö Heidi Ekholm, Yrkeshögskolan Novia/ KRAV-hanke
Seminaarin yhteenveto ja päätös

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.
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JUHLASEMINAARI 8 .4 .2014 Lohjalla
Nimi

Organisaatio

Anneli Nokkala

Lohja

Tehtävä/nimike

Christine Perjala
Eeva Ranta
Eija Kanninen
Erkki Santala
Heidi Ekholm

Länsi-Uudenmaan Jätelautakunta
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Lohjan kaupunki
Hajaputsari ry
KRAV-projektet/Yrkeshögskolan Novia

Vesistötutkija
Ympäristötarkastaja

Hilkka-Mari Lehto

Ilkka Juva
Jaana Pönni
Joni Piltti
Jorma Kaloinen

Uudenmaan ELY-keskus
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Espoon Kaupunki / Tilakeskus - liikelaitos
Ympäristöministeriö

Jorma Malmström

Lohja

Toiminnanjohtaja
LVI-insinööri
Yli-insinööri

Jouni Stordell

Raaseporin kaupunki

Jussi Savela

Lohjan Kaupunki

Tekninen johtaja

Kari Oksanen
Karolina Örnmark
Maija Toukola

Toimittaja
Jätevesineuvoja
Erityisasiantuntija

Marko Reinikainen
Matti Valve
Mikael Wikström
Minttu Peuraniemi
Ossi Jokinen
Patrik Skult
Petri Grahn
Pulmu Karhu
Saija Kajala
Simo Laakkonen
Sofie Lundin

Ykkös-Lohja
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Uudenmaan liitto
Helsingin yliopisto/Tvärminnen
eläintieteellinen asema
Hajaputsari ry
Ingå kommun / Byggnadsinspektionen
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Hajaputsari ry
Inkoon kunta
Kirves
Wassis Oy
Hangon kaupunki
Helsingin yliopisto
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Tanja Mikkola

Vihdin kunta

Ympäristötarkastaja

Varapuheenjohtaja
Byggnadstillsynschef
Projektipäälikkö
Jäsen
Hallituksen pj
Ympäristönsuojelupäällikkö
Jätevesineuvoja

Teemu Haapala

Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

Ville Alho

Kirkkonummen kunta

Ympäristötarkastaja

Virve Kohijoki

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Jätevesineuvoja

Åke Holmlund

Siuntio

Tkn. Ltk valtuutettu
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Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2014

JÄTEVESINEUVONNAN VAIKUTTAVUUS

Toimenpidelupamäärien ja jätevesineuvonnan kehitys 2004-2014

Minttu Peuraniemi
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______________________________________________________________________________________

1 Johdanto
Viime vuosina paljon keskustelua on käyty jäteveden käsittelyn uudistamisen ympärillä. Lainsäädäntö edellyttää
viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevilta kiinteistöiltä merkittäviä uudistuksia jäteveden käsittelyyn, minkä tulisi
heijastua toimenpidelupien määriin. Kunnista, jotka toimenpidelupahakemuksia käsittelevät, on tullut huolestunutta
viestiä siitä että lupamäärät ovat liian vähäisiä suhteessa haja-asutuksen ja oletetun uudistamistarpeen määrään.
Lupaprosessin ruuhkautumisesta siirtymäajan lopulla ollaan oltu huolissaan lähes koko lainsäädännön salliman
siirtymäajan. On oltu huolissaan myös siitä, kuinka tavallista on järjestelmän uudistaminen ilman lupaa.
Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen ovat tulleet luvanvaraisiksi vasta 2000-luvulla. Sitä edeltävältä
ajalta jäteveden käsittelyjärjestelmistä on mainittu vaihtelevissa määrin kiinteistöjen rakennuslupa-asiakirjoissa, jotka
sijaitsevat kuntien arkistoissa. Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn tilanneseuranta on lapsen kengissä,
jätevesilupamääriä tai niiden laatua ei nykyisellään seurata aktiivisesti kuntakohtaisesti eikä alueellisesti. Yrityksiä
tilanneselvityksen tekoon lienee useita. Jätevesineuvonta on tuonut mahdollisuuden koota tilannetietoa suoraan
kentältä, mitä onkin hyödynnetty monipuolisesti ainakin läntisellä Uudellamaalla. Kenttätyössä on huomattu, että
todellisuus maastossa ei usein vastaa lupa-asiakirjoissa esitettyä, ei aina edes uusien lupa-asiakirjojen osalta.
Jäteveden käsittelyn parantamiseksi on järjestetty monenlaista neuvontaa, läntisellä Uudellamaalla kuntien
yhteistyössä vuodesta 2004 lähtien. Neuvonnan tavoitteena on parantaa asukkaiden valmiutta toteuttaa laadukkaita
ja pitkäikäisiä ratkaisuja sekä helpottaa ja siten nopeuttaa prosessia. Neuvonnan voisi ajatella siis näkyvän ennen
kaikkea toimenpidelupien ja siten toteutusten parantuvassa laadussa, mutta myös määrissä. Neuvonnan vaikutuksia
on tähän asti selvitetty lähinnä palaute- ja vaikuttavuuskyselyiden muodossa kiinteistökohtaisen, jalkautetun
neuvonnan asiakkaille. Näiden selvitysten perusteella vaikuttaa siltä, että uudistamistoimiin ei olisi suurissa määrin
vielä lähdetty (Peuraniemi 2012, Peuraniemi & Örnmark 2013, Peuraniemi & Örnmark 2014). Kiinteistökäynnit ovatkin
kohtalaisen uusi neuvonnan muoto, valtakunnallisesti tällaista neuvontaa on jätevesien osalta tehty vasta vuodesta
2012. Länsi-Uudellamaalla ensimmäiset nk. kartoitus- ja neuvontakäynnit tehtiin kuitenkin jo 2009.
Tämän työn tarkoituksena on selvittää jätevesilupien määrien kehitystä Länsi-Uudenmaan kunnissa sekä sitä, voiko
neuvonnan vaikutusta jo nähdä toimenpidelupien määrissä. Tässä selvityksessä rakennuslupaa, jonka yhteydessä
jätevesiasia on käsitelty, kutsutaan jätevesirakennusluvaksi. Vastaavasti toimenpidelupaa, jonka yhteydessä
jätevesiasia on käsitelty, kutsutaan jätevesitoimenpideluvaksi. Jätevesitoimenpidelupa voi sisältää hankkeita, jotka
liittyvät pelkästään jätevesijärjestelmän uudistamiseen sekä hankkeita, joissa jätevesijärjestelmän lisäksi uudistetaan
muita rakenteita, kuten esimerkiksi lämmitysjärjestelmää tai julkisivua. Yhteensä näistä puhuttaessa käytetään sanaa
jätevesilupa. Selvityksen pohjalta pyritään tekemään haja-asutuksen jätevesien seurantaa helpottavia johtopäätöksiä.
Selvitys on toteutettu LINKKI 2014-hankkeessa, jota rahoittavat alueen kunnat sekä Uudenmaa ELY-keskus.
Selvityksessä käytetyn tilastollisen regressiomallin toteutuksessa sekä tulosten tulkitsemisessa suureksi avuksi oli
dosentti Andreas Lindén (FT) tutkimus- ja kehitysinstituutti Aroniasta.

2 Tausta
2.1 Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii toimenpideluvan
Kuten muussakin rakentamisessa, myös kiinteistön jätevesijärjestelmän rakentamisessa sovelletaan maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) säännöksiä. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan kunnasta,
ellei kunnan rakennusjärjestyksessä asiaan määritellä käytettävän ilmoitusmenettelyä. Ilmoitusmenettely ei ole
nykyisellään käytössä missään Länsi-Uudenmaan kunnassa. Talousjätevesiasetuksen (209/2011) mukaan
lupahakemukseen tai ilmoitukseen on liitettävä jätevesijärjestelmän muuttamista koskeva suunnitelma.
Uudisrakentamisen tai muun rakennusluvanvaraisen hankkeen yhteydessä jätevesijärjestelmä rakennetaan osana
koko rakennushanketta, ja jäteveden käsittely luvitetaan osana rakennuslupaprosessia. Jos taas jätevesijärjestelmää
rakennetaan erillisenä hankkeena eli vanha järjestelmä korvataan uudella tai sen toimintaperiaatetta muutetaan,
haetaan kunnan rakennusvalvonnasta hankkeelle toimenpidelupa. Kunnilla onkin yleensä omat, erilliset menettelynsä
jätevesitoimenpideluvan hakemiseksi. Joissakin kunnissa koko lupaprosessin hoitaa rakennusvalvonta, toisissa
kunnissa lupahakemuksesta pyydetään lausuntoa ympäristötoimesta ja osassa kuntia jätevesiluvat käsitellään näiden
yhteistyönä.
Jätevesiasiassa toimenpide- tai rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee lisätä suunnitelma jätevesijärjestelmästä.
Suunnitelmalle on esitetty kattavat vaatimukset nk. talousjätevesiasetuksen (209/2011) liitteessä. Suunnittelijan
pätevyydestä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetussa Suomen rakentamismääräyskokoelmassa
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(osa A2). Suunnittelijan pätevyyden määrittävät koulutus ja kokemus, rakennusvalvontaviranomainen arvioi
pätevyyden riittävyyden hankekohtaisesti suunnittelukohteen vaativuuden mukaan. Haja-asutuksen vesihuollon
suunnittelijoille on myös erityinen sertifiointijärjestelmä, FISE-pätevyys, joka perustuu vapaaehtoisuuteen.
Kunnollinen suunnittelutyö on avain onnistuneeseen jäteveden käsittelyyn ja hyvän suunnittelun kautta vältetään
myös virheinvestoinnit. Jätevesisuunnitelmien laatua selvitettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa 20072008, jolloin todettiin, että kuntiin käsiteltäväksi tulevat jätevesisuunnitelmat olivat suurilta osin puutteellisia
(Peuraniemi 2007). Vain joka kymmenes suunnitelma vaikutti olleen asiantuntevan jätevesisuunnittelijan laatima.
Haasteena onkin ollut se, että luvanhakijat eivät ole olleet halukkaita käyttämään työssä ammattisuunnittelijaa, vaan
ovat pyrkineet laatimaan lupapaperit itsenäisesti. Virheet suunnitteluvaiheessa voivat johtaa huonolaatuiseen
toteutukseen ja järjestelmän eliniän lyhentymiseen (Heino 2008). Jätevesisuunnitelmien laadun on kuitenkin kerrottu
parantuneen viime vuosina.

2.2 Jätevesineuvonnan tarkoitus, keinot ja kehitys
Jätevesineuvontaa on läntisellä Uudellamaalla järjestetty vuodesta 2004, eli käytännössä 10 vuotta. Alkuun neuvonta
perustui tiedotuskampanjointiin, yleisötilaisuuksissa luennointiin sekä neuvontamateriaalin jakamiseen tapahtumissa.
Tarkoituksena oli herättää kohderyhmän, eli haja-asutusalueiden asukkaiden kiinnostus asiaa kohtaan ja turvata
asukkaiden perustiedot asiassa etenemiseen. Toinen tärkeä kohderyhmä olivat alan ammattilaiset, kuten
jätevesisuunnittelijat, joille tarjottiin syvennettyä tietoa asiasta. Kiinteistölle neuvonta jalkautui vuonna 2009, jolloin
pilotoitiin kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli. Kartoitus- ja neuvontakäyntien toteuttaminen riippuu ennen
kaikkea hankerahoituksesta. Neuvonnan resurssit ovatkin moninkertaistuneet hankerahoituksen myötä (kuva 1).

Kuva 1. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kokonaiskulut vuosina 2004-2013 kuvastavat neuvonnan kehitystä
yleisneuvonnallisesta toiminnasta jalkautettuun työhön sekä ulkopuolisen rahoituksen lisääntymistä hankkeiden
myötä sekä valtakunnallisen neuvonta-avustuksen tultua käyttöön.
Kartoitus- ja neuvontakäyntien pilotoinnin rahoitus tuli vuosina 2009-2010 Uudenmaan liitolta (maakunnan
kehittämisraha). Samasta rahoituslähteestä rahoitettiin myös käynnit vuonna 2011, jolloin kartoitus- ja
neuvontakäyntien toimintamallia muokattiin neuvonnan tarpeisiin sopivaksi. Vuodesta 2012 lähtien kartoitus- ja
neuvontakäyntien toteuttamiseen on saatu ympäristöministeriön harkinnanvaraista avustusta, jonka määrä on ollut
huomattavasti suurempi kuin aiempien rahoituslähteiden. Alueen kunnat ovat olleet mukana rahoittamassa toimintaa
merkittävissä määrin koko ajan. Kuntien rahoituksen suuruus on suhteutettu haja-asutuksen määrään.
Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien asuttujen kiinteistöjen määrä vaihtelee läntisen Uudenmaan
kunnissa 900 ja 8 400 välillä (taulukko 1). Yhteensä näitä hajakiinteistöjä on hankealueella noin 38 800. Kartoitus- ja
neuvontakäyntejä on Länsi-Uudellamaalla toteutettu yhteensä noin 3 000 vuosina 2009-2013 (kuva 2). Kuntaan
kohdistettujen käyntien määrä on riippuvainen kunnan hankkeelle osoittaman rahoituksen suuruudesta. Inkoo ja
Siuntio ovat osallistuneet hankkeen rahoittamiseen vapaaehtoisella lisämäärärahalla, joka on kohdistettu näissä
kunnissa toteutettuihin kartoitus- ja neuvontakäynteihin.
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Taulukko 1. Arvio haja-asutuksen määrästä LänsiUudenmaan kunnissa. * Kirkkonummi on tullut
mukaan hankkeeseen vuonna 2014, mistä syystä se
on jätetty tämän selvityksen tarkastelun
ulkopuolelle.
Kunta

Hanko

Asuttuja
kiinteistöjä
viemäriverkoston
ulkopuolella n.
900

Inkoo

3 200

Karkkila

1 300

Kirkkonummi*
Lohja

5 800
11 800

Raasepori

8 400

Siuntio

2 000

Vihti

5 400

Yhteensä

38 800

Kuva 2. Kartoitus- ja neuvontakäyntien määrät kunnittain
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa vuosina 20092013.

Kartoitus- ja neuvontakäyntien tarkoituksena on yhtäältä selvittää jäteveden käsittelyn nykytila suhteessa
lainsäädännön vaatimuksiin ja toisaalta antaa asukkaille kohdekohtaiset neuvot asiassa etenemiseen. Neuvoilla
pyritään edistämään toimenpiteitä. Kiinteistökäyntien tarkoituksena on neuvojen tarkempi kohdekohtainen
räätälöinti. Tavoitteena on yhtäältä, että kohteet, joiden jäteveden käsittelyssä oli eniten puutteita, ryhtyisivät toimiin
asian parantamiseksi heti. Toisaalta tavoite on, että kohteet, joita uudet vaatimukset eivät koske, eivät ryhtyisi
toimiin. Jätevesijärjestelmän uudistamistarpeessa olevien kohteiden suhteen on kaksi päätavoitetta: kannustaa
uudistamaan järjestelmä ajoissa ja ennen kaikkea tehdä uudistaminen laadukkaasti. Uudistamisen laatuun kuuluu mm.
se, että siihen haetaan kunnalta asianmukainen lupa. Luvanvaraisuus on yksi neuvonnan asiakkaita yllättävistä
seikoista. Neuvontakäynnillä uudistamistarpeessa oleville kohteille annetaan kuntakohtainen ohje yhteystietoineen
asiassa etenemiseen.
Neuvonnan vaikutuksen on arvioitu olevan ennen kaikkea laadullinen. Neuvontakäynneillä voi kuitenkin olla myös
sivuvaikutuksia, joiden arvellaan heijastuvan myös toimenpidelupamääriin jonkinlaisella viiveellä. Itse
neuvontakäyntien kohteet voivat reagoida annettuihin neuvoihin vahvasti ja ryhtyä uudistamisprosessiin heti käynnin
jälkeen. Näissä tapauksissa odotettavissa on toimenpidelupahakemus kuntaan samana tai käyntiä seuraavana vuonna.
Toisinaan neuvottavalla on rehellisesti aikomuksena ryhtyä uudistamistoimiin mahdollisimman pian, mutta
käytännössä hanke toteutuu esimerkiksi 1-3 vuoden viiveellä (Peuraniemi 2012, Peuraniemi & Örnmark 2013,
Peuraniemi & Örnmark 2014). Suuri osa neuvottavista katsoo, että uudistamistoimelle sopiva aika on siirtymäajan
loppupuolella, jolloin konkreettiset toteutukset tulevat kysymykseen siirtymäajan viimeisenä vuonna tai 1-3 vuotta
sen jälkeen. Neuvontakäynnit voivat vaikuttaa myös epäsuorasti esim. käyntikohteiden naapurustoon ja tuttavapiiriin.
Tiedossa on tapauksia, jotka ovat saaneet ehdotuksen neuvontakäynnistä, josta ovat kieltäytyneet, mutta sen sijaan
hakeneet kunnasta toimenpideluvan jätevesijärjestelmän uudistamiseksi. Itse neuvontatoiminta on siis voinut
aktivoida neuvonnasta kieltäytyjää. Usein neuvoja antaa kiinteistöllä alustavia neuvoja myös omistajan toisella
paikkakunnalla sijaitsevaa kiinteistöä koskien. Itse jalkautetusta neuvontatyöstä sekä sen tuloksista tiedotetaan
paikallista mediaa, jolloin neuvonnan viesti välittyy muillekin kuin kiinteistökäyntien kohdealueille. Tälläkin voi olla
aktivoiva vaikutus.
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3 Aineisto ja menetelmät
3.1 Saatavilla oleva aineisto
Kuntien rakennus- ja ympäristötoimista selvitettiin, minkälaista laadullista ja määrällistä tietoa jätevesiin liittyvistä
luvista on nykyisellään saatavilla. Selvisi, että kunnat tallentavat rakennus- ja toimenpidelupatietoja järjestelmiinsä
vaihtelevin tavoin. Määrällistä tietoa luvista on saatavilla oikeastaan kaikista kunnista (taulukko 2). Tiedot kattavat
vaihtelevasti ajanjakson 2-10 vuotta taaksepäin; Vihdistä ja Hangosta lupamäärätietoja on saatavilla jopa vuodesta
2004. Osa kunnista voi poimia hakusanalla mm. jätevesiluvat erikseen. Toisissa kunnissa poiminta on hankalampaa,
koska hakusana on vaihdellut ajan myötä. Itse lupapäätökset säilytetään paperiarkistossa, joten laadullinen tieto on
pääosin käsityön takana. Osassa kunnista lupamäärien lisäksi saatavilla on yleensä myös lupanumero, kiinteistötunnus
sekä joskus myös osoite. Lukumäärätietoja pyydettiin kunnista kahteen otteeseen. Ensiksi tietoja pyydettiin
kuntakokousten yhteydessä kevättalvella 2014, jolloin saatiin muutamien kuntien tiedot. Pyyntö toistettiin lokamarraskuun 2014 vaihteessa, jolloin tietoja saatiin lopuiltakin kunnilta. Nämä tiedot koskevat siis syksyn 2014
tilannetta, kaikkia vuonna 2014 käsiteltyjä lupia ei luonnollisesti saatu mukaan tähän selvitykseen.
Taulukko 2. Kunnista saatavilla oleva tieto jätevesiluvista.
Kunta

Ajalta

Rakennuslupa

Toimenpidelupa

Huomioita

Hanko

2010-2014

(X)

X

Lupamäärät kyläkohtaisesti niiden lupien
osalta, joista ympäristönsuojelutoimi
antanut lausunnon. Saatavilla myös
toimenpidelupien lukumäärät.

Inkoo

2011-2014

-

X

Saatavilla myös kaikkien rakennuslupien
määrät.

Karkkila

2005-2014

X

X

Kohdekohtainen tunniste, kuten
kiinteistötunnut, saatavilla.

Lohja

2009-2014*

X

X

Kohdekohtainen tunniste, kuten
kiinteistötunnut, saatavilla.

Raasepori

2012-2014

X

X

Siuntio

2011-2014

-

X

Kohdekohtainen tunniste, kuten
kiinteistötunnut, saatavilla. Saatavilla myös
toimenpidelupien lukumäärät.

Vihti

2004-2014

X

X

Kohdekohtainen tunniste, kuten
kiinteistötunnut, saatavilla. Saatavilla myös
toimenpidelupien lukumäärät. Saatavilla
myös laatutietoa vuoden 2014 luvista

* Tiedot saatavilla vain kevääseen 2014 asti

3.2 Tietojen koostaminen ja analysointi
Tiedot luvista ja lupamääristä tulivat kunnilta joko lukumäärinä sähköpostitse tai pdf-, doc-, tai xls-otteina
tietokannoista. Tiedot koottiin kuvaajiksi, joita tarkasteltiin silmämääräisesti. Jätevesitoimenpidelupamäärien
kehitystä siirtymäaikana sekä kuntien ja neuvontatyön yleistä, epäsuoraa vaikutusta lupamääriin tarkasteltiin
tilastollisesti Poisson-regressiomallin avulla (logaritminen on linkkifunktio, Poisson-virhejakauma, ylihajonta korjattu).
Jotta toimenpidelupien kehittymisestä saataisiin parempi käsitys, jaettiin siirtymäaika kolmeen ajanjaksoon (20042009, 2009-2011 ja 2011-2013) jotka sijoittuvat toimenpidelupahakemusten ylimpien ja alimpien määrien väliin ja
joissa on havaittavissa omat ajalliset prosentuaaliset muutokset. Vuoden 2014 luvut jätettiin tilastollisen tarkastelun
ulkopuolelle, koska ne eivät koskeneet koko vuotta. Koska lupamäärät ovat riippuvaisia kunnan koosta ja jätevesien
lupamäärät vastaavasti haja-asutuksen koosta, käytettiin mallissa suhdemuuttujana kunkin kunnan haja-asutuksen
arvioidun määrän logaritmiä (kappaleessa 2.2, mainitun mukaan). Neuvontatyön yleistä, epäsuoraa vaikutusta varten
laskettiin indeksi, jossa tehtyjen kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä huomioitiin kolmelta edeltävältä vuodelta
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suhteessa haja-asutuksen määrään. Näin saatiin huomioitua 0-3 vuoden mahdollinen viive käyntien ja
toimenpideluvan hakemisen välillä. Suhteen tilastollisena merkitsevyystasona käytettiin p< 0.05. Tuloksia tarkasteltiin
ennen kaikkea kvalitatiivisesti. Tilastolliset tarkastelut tehtiin R-ohjelmiston avulla.

4 Tulokset
Tiedot jätevesiin liittyvien lupien määristä eivät ole yhteismitallisia Länsi-Uudenmaan kunnissa. Tästä johtuen
esimerkiksi jätevesilupien yhteismäärää siirtymäkauden aikana ei ole saatavilla.

4.1 Jätevesilupamäärät
Sekä jätevesirakennus- että -toimenpidelupien määrät vaihtelevat vuodesta toiseen ja kuntien välillä.
Jätevesirakennuslupien määrien kehitys näyttää poikkeavan jätevesitoimenpidelupien kehityksestä melkoisesti
vuosina 2009-2014 (kuva 3). Jätevesitoimenpidelupien osuus kaikista toimenpideluvista on vaihdellut vuosien saatossa
(kuvat 4). Parhaimmillaan jätevesiluvat ovat muodostaneet jopa kaksi kolmannesta kaikista toimenpideluvista, mutta
alhaisimmillaan ne ovat vastanneet joka viidettä toimenpidelupaa. Huippuvuosi tämänkin osalta oli Vihdissä 2009, kun
75 % toimenpideluvista koski jätevesijärjestelmän uudistamista. Osassa kunnista jätevesitoimenpideluvat ovat aina
muodostaneet erittäin pienen osan toimenpideluvista, koska jätevesiluvat ovat määrältään vähäisiä.

Kuva 3. Jätevesilupien kehitys Lohjalla 2009-2013 ja Vihdissä 2009-2014. *Loka-marraskuun vaihde.

Kuva 4. Toimenpidelupamäärien kehitys Vihdissä vuosina 2004-2014. *Loka-marraskuun vaihde.
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4.2 Jätevesitoimenpidelupamäärien kehitykseen 2004-2013 vaikuttavat tekijät
Poisson-regressiomallin mukaan toimenpidelupamääriin vaikuttavat merkitsevästi kunta, vuodet 2004-2009, vuodet
2009-2011 sekä neuvontatyö (taulukko 3). Länsi-Uudellamaalla on myönnetty keskimäärin 1-46
jätevesitoimenpidelupaa vuodessa kuntaa kohti (kuva 5). Jätevesitoimenpidelupamäärät nousivat tilastollisesti
merkitsevästi (p<0.001) vuoteen 2009 asti, jolloin määrät lisääntyivät n. 130 % vuodessa. Vuosina 2009-2011 määrät
laskivat n. 70 % vuosivauhtia (p<0.001). Vuosina 2011-2013 lupien määrät ovat hiljalleen lisääntyneet, mutta tilanne
huippuvuosien määrät ovat vielä kaukana eikä tilastollisesti merkitsevää muutosta ole tapahtunut (kuva 5).
Jätevesitoimenpidelupia käsitellään suuremmissa kunnissa määrällisesti enemmän kuin pienemmissä. Esimerkiksi
Lohjalla myönnettiin huippuvuonna 2009 jopa 96 jätevesitoimenpidelupaa (kuva 5), kun taas Hangossa ja Karkkilassa
vuosittaiset lupamäärät ovat pysytelleet alle kahdessa kymmenessä. Kunnan vaikutus (muu kuin haja-asutuksen ja
neuvontatyön määrä) jätevesitoimenpidelupien määriin on tasaisen negatiivinen (taulukko 3, kuva 6). Neuvontatyöllä
sen sijaan vaikuttaa olevan myönteinen vaikutus (p<0.01), mikä on nähtävissä tietyllä viiveellä myös aikajanalla (kuva
7).
Taulukko 3. Ajan kulun (vuodet) sekä kuntien ja neuvontatyön (kartoitus- ja neuvontakäyntien 1-3 vuodella viivästynyt)
vaikutus suhteellisiin lupamääriin.
Arvio

Keskivirhe

t-arvo

p-arvo

2004-2009

0.83734

0.08651

9.679

6.94e-11

2010-2011

-1.18752

0.11005

-10.790

5.05e-12

2012-2013

0.05702

0.15705

0.363

0.71902

Neuvontatyö

8.22321

2.81724

2.919

0.00649

Hanko

-10.93369

0.85243

-12.827

6.17e-14

Inkoo

-8.64449

0.49226

-17.561

<2e-16

Karkkila

-8.72246

0.43295

-20.147

<2e-16

Lohja

-8.30164

0.43235

-19.201

<2e-16

Raasepori

-8.20096

0.50783

-16.149

<2e-16

Siuntio

-9.23697

0.57554

-16.049

<2e-16

Vihti

-8.41200

0.39187

-21.466

<2e-16
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Kuva 5. Toimenpidelupamäärien kehitys Länsi-Uudenmaan kunnissa vuosina 2004-2013. Lupamäärät kunnittain, kuntien välinen vuosittainen keskiarvo, sekä
keskiarvon keskivirhe.
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Kuva 6. Jätevesitoimenpidelupien suhteellinen määrä alueen kunnissa.

Kuva 7. Toimenpidelupien määrä (keskiarvo) ja neuvontatyön kuntakohtainen määrä (kumulatiivinen 0-3 vuoden viive)
aikajanalla.

4.3 Lupamäärien kehitys vuonna 2014
Alustavien tietojen mukaan suuressa osassa kuntia jätevesitoimenpidelupamäärät ovat vuonna 2014 lähteneet
nousuun tai jatkaneet sitä (kuva 8). Lupamäärätiedot koskevat vuotta loka-marraskuuhun saakka, loppusyksyn
lupamäärät siis puuttuvat. Samana vuonna tehtiin alustavien tietojen mukaan noin 900 kartoitus- ja neuvontakäyntiä.
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Kuva 8. Jätevesitoimenpidelupamäärät Länsi-Uudenmaan kunnissa 2011-2014. Vuoden 2014 määrät (katkoviivalla)
eivät edusta koko vuotta, vaan koskevat vuotta loka-marraskuuhun saakka.

5 Johtopäätökset
Jätevesitoimenpidelupamäärät ovat vaihdelleet läntisellä Uudellamaalla alle kymmenestä luvasta vajaaseen sataan
vuodessa ja kunnassa. Haja-asutusmääriltä suurissa kunnissa lupahakemuksia on tullut määrällisesti enemmän kuin
pienissä. Talousjätevesiasetuksen voimaan tulon, vuonna 2004 jälkeen jätevesitoimenpiteiden määrä nousi lähes
eksponentiaalisesti saavuttaen huippunsa vuonna 2009. Tämän jälkeen jätevesitoimenpiteet lähes hiipuivat, kunnes
lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2011. Tästä lähtien lupamäärät ovat pysyneet huippuvuosia huomattavasti
matalammalla tasolla, mutta vuosi 2014 vaikuttaa olleen aiempia vuosia huomattavasti vireämpi. Kunnalla ja tehdyllä
neuvontatyöllä on merkitsevä vaikutus toimenpidelupamääriin. Kuntien vaikutus on läntisellä Uudellamaalla tasaisesti
kielteinen, riippumatta kunnan koosta. Neuvontatyöllä, jota tässä yhteydessä mitataan kartoitus- ja neuvontakäyntien
määrillä, taas vaikuttaa olevan myönteinen vaikutus toimenpidelupamääriin, mutta työn vaikutukset näkyvät viiveellä.
Tätä selvitystä varten laadittu regressiomalli neuvontatyön vaikuttavuuden arvioimiseksi on monella tapaa
keinotekoinen, eikä se vastaa todellisia olosuhteita, mutta se tarjoaa uuden työkalun haja-asutuksen jäteveden
käsittelyn uudistamisen seuraamiseksi. Selvitys paljastaa uudistamistoimien siirtymäajan trendejä, joita ei tähän asti
ole pystytty kuvaamaan, vaan pelkästään arvioimaan. Esimerkiksi vuosien 2008-2009 suuret lupamäärät selittynevät
ennen kaikkea muutaman yrityksen harjoittamalla massamyynnillä, jota myös aggressiiviseksi markkinoinniksi on
kuvattu. Aggressiivisen markkinointitaktiikan lisäksi kunnissa oltiin huolissaan näiden kyseisten jätevesijärjestelmien
uudistamisen laadusta, koska suunnittelu epäiltiin tulleen laiminlyödyksi näillä kohteilla. Tämän ilmiön vastapainoksi
läntisellä Uudellamaalla luotiin ja pilotoitiin kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli vuonna 2009, jonka oli
tarkoitus tuoda lisätietoa jäteveden käsittelyn tilasta jätevesivaikutuksille herkillä alueilla ja opastaa asukkaita
laadukkaaseen uudistamistyöhön. Näihin aikoihin alkoi myös valtakunnan mediassa kriittinen keskustelu
lainsäädännöstä ja sen tulkinnoista. Käyty valtakunnallinen keskustelu johti lopulta siihen, että lainsäädäntö
tarkistettiin haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta vuonna 2011. Lainsäädäntömuutosten ohessa neuvontatyö
pilotoitiin valtakunnallisesti.
Lainsäädäntömuutosten jälkeen jätevesirintamalla on ollut rauhallista, vaikkakin liikehdintää järjestelmien
uudistamisen suhteen on vaikuttanut olevan joka vuosi enemmän ja ilmapiiri asian ympärillä on ollut myönteinen.
Vuosi 2014 – alkuperäisen lainsäädännön siirtymäajan päätösvuosi – osoitti selkeitä virkoamisen merkkejä sekä
neuvojien ja muiden toimijoiden kertoman mukaan, että luparintamalla. Valtakunnallisilla ilmiöillä, kuten
markkinavoimilla, medialla ja poliitikoilla on siis valtava vaikutus alueelliseen tilanteeseen. Tämä heijastunee myös
mallissamme, jossa kaikkien kuntien vaikutus oli kielteinen haja-asutuksen määrästä tai neuvonnasta riippumatta.
Valtakunnalliset ilmiöt näkynevät siis virheellisesti juuri kuntien kielteisenä vaikutuksena. Myös neuvontatyön
myönteinen vaikutus selittynee osin valtakunnallisilla ilmiöillä, kuten mediakeskustelun rauhoittumisella.
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Kiinteistönomistajan kannalta myrskyisä mediakeskustelu on ongelmallinen, koska se on usein varsin sekavaa ja
välittää mielikuvin – ei tosiseikoin – värittynyttä sekä vanhentunuttakin tietoa. Keskustelun rauhoittuminen antaa
mahdollisuuden katsoa tilannetta asiapohjalta. Ilmiöiden suhteet ovat kuitenkin monimutkaisia, sillä valtakunnallisella
neuvontatyöllä on hyvin voinut olla osansa mediakeskustelun rauhoittumisessa.
Jotta neuvontatyön vaikuttavuutta voisi tarkoituksenmukaisesti arvioida, tulisi selvityksen kattaa paitsi pidempi
aikajänne, myös laadullisia tekijöitä. Erityisesti nyt, kun lainsäädäntö on taas nostettu tapetille, tulevat
jätevesiuudistukset todennäköisesti viivästymään entistäkin pidempään. Neuvonnan vaikutusten arviointiakin
tärkeämpää olisi luoda työkalut koko haja-asutuksen jäteveden käsittelyn uudistusprosessin seurannalle. Ilman
seurantaa mahdollisiin epäkohtiin on vaikea puuttua. Seurannassa on jätevesitoimenpidelupamäärien lisäksi otettava
huomioon mm. viemäriverkoston laajeneminen, siihen liittymiset, jätevesijärjestelmien uudistamisten laatutekijät,
järjestelmien toimivuus sekä vesistövaikutukset.

5.1 Toimenpiteet seurantaan!
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn kokonaisuudistus on monitahoinen prosessi jo siitä syystä, että kohteita on
paljon. Länsi-Uudellamaalla kiinteistöjä viemäriverkoston ulkopuolella on lähes 40 000, kullakin kiinteistöllä voi olla
yksi tai useampi jätevesikohde (jäteveden syntypaikka ja käsittely- tai johtamisjärjestelmä). Tieto nykyisestä
jätevesitilanteesta kullakin kohteella on käytännössä ainoastaan kullakin kiinteistöllä. Tämän tiedon keräämiseen
menisi laadukkaasti kartoitus- ja neuvontakäynteinä toteutettuna kymmeniä vuosia – vaikka työssä priorisoitaisiin
herkät alueet. Kuntaan kuitenkin kertyy tietoa tilanteesta mm. toimenpidelupien ja vesihuoltolaitosten
viemäriverkostoon liittymissopimusten muodossa. Jatkossa myös jätevesijärjestelmien sako- ja umpisäiliöiden
tyhjennyksestä alkaa kertyä tietoa, kun jäteviranomaiselle tulee velvoite rekisterin pidosta. Kaiken tämän tiedon
hallinta on avainasemassa seurannan suhteen. Ympäristövalvonnalla, jolle jäteveden käsittelyn valvonta kuuluu, on
syytä olla käytössään kaikki kerätty tieto. Tiedon keruuta on kuitenkin useassa kunnassa syytä parantaa, jotta siitä
olisi vastaava hyöty tiedon käyttäjille.
Toimenpidelupien osalta tämän selvityksen yhteydessä havaittiin seuraavat kehittämistarpeet:








jokaisesta myönnetystä luvasta tulisi kirjata lyhyesti ylös sen keskeiset kohdat: kiinteistö(t) ja rakennukset
joita uusi käsittelyjärjestelmä koskee (kiinteistö- tai rakennustunnus); mitä jätevesijakeita käsitellään
(käymäläjätevesiä, harmaita jätevesiä); kiinteistön käyttöaste (vapaa-ajan, kiinteä); järjestelmätyyppi sekä
prosessi lyhyesti; suunnittelijan nimi…;
edellä mainitut tiedot (jollei koko lupahakemus) tulisi olla sähköisessä muodossa siten, että luvista voisi
poimia helposti jätevesiin liittyvät luvat ja tämän jälkeen tarkastella lisätietoja ilman arkistossa käymistä;
edellä mainittu koskee myös rakennuslupia, joihin liittyy jäteveden käsittely kiinteistöllä sekä sellaisia
toimenpidelupia joiden yhteydessä järjestelmää kunnostetaan tai jätevesijärjestelmästä on pyydetty
toimittamaan kuntaan selvitys;
työnjako rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen kanssa selväksi: molemmilla käytössään ajantasainen tieto
jätevesiluvista. Paikkatiedon hyödyntäminen voisi olla ratkaisu asiaan;
neuvonnassa kerätyn tiedon yhdistäminen kunnan tietokantoihin tai toisinpäin. Kartoitus- ja
neuvontakäyntien tiedonkeräyslomakkeelle ja -taulukkoon on mahdollista merkitä luvat. Neuvonnan
keräämät tiedot sisältävät runsaasti tietoa kohteen jätevesitilanteesta, joka hyödyttää ympäristövalvontaa
seurantatyössä. Tiedot ovat nykyiselläänkin kuntien käytettävissä siltä osin kun asiakas on siihen antanut
suostumuksen, tietojen hyödyntämisaste on kuitenkin tällä hetkellä matalaa.

Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia 2014-2021 toteaa toimenpiteiden seurannan olevan yksi
tärkeimmistä osa-alueista haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantamisessa ja se tukee myös vesienhoidon
tavoitteita.

5.2 Neuvonnasta vauhtia ja laatua toteutukseen?
Jätevesitoimenpidelupia on tämän selvityksen mukaan parhaana vuonna suurimmassa kunnassa myönnetty vajaat
sata kappaletta (Lohja 2009). Jos tahti olisi näinkin rivakka muissa kunnissa kaikkina vuosina tästä eteenpäin, akuutissa
uudistamistarpeessa olevat kohteet, joita LINKKI-hankkeen selvitysten mukaan on alueella 10 000-20 000 kappaletta,
olisi saatettu kuntoon 14-30 vuodessa. Tahti on siis liian hidas vastaamaan vesienhoidollisiin haasteisiin – lisäksi
huolenaiheena on toteutusten laatu ja pitkäikäisyys. Alalla olisi kapasiteettia hoitaa huomattavasti useampi
järjestelmä vuodessa kuntoon, varsinkin jos kuntien työtaakkaa saataisiin pienennettyä laadukkaalla suunnittelulla.
Laadukas suunnittelu taas johtaisi parempaan toteutukseen.
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Tämä selvitys antaa viitteitä siitä, että neuvontatyöllä olisi myönteinen, vaikkakin viiveellinen vaikutus toimenpiteiden
määrään. Onko vaikutus suora vai epäsuora, eli aktivoituvatko juuri kartoitus- ja neuvontakäyntien asiakkaat käynnin
jäljiltä, on vielä epäselvää. Kunnista tulleiden viestien mukaan erityisesti parin viimeisimmän vuoden aikana juuri
suora, lyhytviiveinen vaikutus olisi ollut nähtävillä. Tämän tarkempi selvittäminen voi olla työlästä, mutta jos samalla
voitaisiin selvittää toteutusten laatua, voitaisiin neuvonnan vaikuttavuudesta tehdä parempia johtopäätöksiä. Hajaasutuksen jäteveden käsittelyn paraneminen riippuu kuitenkin myös valtakunnallisista tekijöistä. Siirtymäajan
päättyminen vaikuttaa olevan hyvä kannuste asukkaiden aktiivisuuteen.

6 Sammandrag
Uppföljningen av utvecklingen gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling är i nuläget i barnaskor. Den nuvarande
lagstiftningen förutsätter att fastigheter utanför det kommunala avloppsnätverket gör förbättringar på sina
behandlingsystem. Enligt markanvändnings- och bygglagen kräver byggande eller ändrande av ett avloppssystem ett
åtgärdstillstånd från kommunen. Till tillståndsansökan skall enligt hushållsavloppsförordningen (209/2011) bifogas en
plan över det nya systemet. Kraven på planens innehåll finns definierade i förordningen. Åtgärderna på nya system
finns således dokumenterade hos kommunen. För att underlätta förverkligandet av lagstiftningen gällande
glesbygdens avloppsvatten har rådgivning gjorts i olika former i västra Nyland sedan 2004. Den här utredningens syfte
är att ta reda på mängden lov gällande glesbygdens avloppsvatten, och genom det ta reda på rådgivningens inverkan
på åtgärdstillståndsmängderna. Utredningen startades våren 2014 och har utförts i projektets då 7 projektkommuner.
Rådgivning har pågått i 10 år, och sedan 2009 har det här skett fastighetsvist på glesbygden i västra Nyland.
Rådgivningen har långt varit beroende av projektfinansiering som har ökat de senaste åren (bild 1). Åren 2009-2010
finansierades projektet av Nylands förbund, så även 2011 då rådgivningens förfaringsmodell förbättrades och
utvecklades. Från 2012 har rådgivningen finansierats med miljöministeriets prövningsbaserade understöd för
rådgivning. Även kommunerna i området har finansierat verksamheten. Syftet med rådgivningen är att å ena sidan ta
reda på nuläget gällande glesbygdens avloppsvatten, å andra sidan ge skräddarsydd rådgivning till fastighetsägarna
om tillvägagångsätt och alternativ vid förnyandet av avloppssystemet.
Under utredningen om rådgivningens inverkan tog man reda på hurudana uppgifter som fanns tillgängliga i de olika
kommunerna gällande åtgärds- och byggnadstillstånd som berör förnyandet av avloppsvattenbehandlingen. Det
visade sig att man i de olika kommunerna har olika tillvägagångssätt hur uppgifterna sparas (tabell 2). Numerära
uppgifter fanns ändå att tillgå från alla kommuner från en tidsperiod på 2-10 år bakåt i tiden. Uppgifterna samlades
och av dessa gjordes grafer som granskades okulärt. Avloppsåtgärdstillståndens utveckling under övergångsperioden
samt rådgivningens allmänna, indirekta inverkan som fastighetsbesök (bild 2) granskades statistiskt med hjälp av
Poisson-regressionsmodellen.
Både byggnadslov och åtgärdstillstånd gällande avloppsvatten varierar mellan kommuner och år (bild 5).
Avloppsbyggloven verkar skilja sig ganska kraftigt från avloppsåtgärdstillstånden för åren 2009-2014 (bild 3). Som bäst
har avloppsåtgärdstillstånden utgjort två tredje delar av alla åtgärdstillstånd och som minst endast vart femte
åtgärdstillstånd (bild 4). I en del kommuner har avloppsåtgärdstillstånden alltid utgjort en liten del av
åtgärdstillstånden. Enligt Poisson-regressionsmodellen är betydande faktorer på åtgärdstillstånden kommunen, åren
2004-2009 och 2009-2011 samt rådgivning (tabell 3). Åtgärdstillståndens antal steg fram till 2009, med hela 130 % i
året, varefter de sjönk kraftigt. Under åren 2009-2013 har åtgärdstillståndens antal sakta stigit men inte i samma takt
som tidigare. Kommunens inverkan på åtgärdstillståndens antal har hela tiden varit stadigt negativ (bild 6) medan
rådgivningens inverkan verkar ha en positiv effekt, vilken kan ses med en viss fördröjning (bild 7). Under år 2014 har
igen en ökning av antalet avloppsåtgärdstillstånd kunna skönjas (bild 8).
Det kan konstateras att antalen åtgärdstillstånd gällande glesbygdens avloppsvatten har varierat mellan åren från
några tiotal till hundratal per kommun. Efter att avloppsförordningen kom i kraft 2004 steg tillstånden stadigt fram till
2009 varefter de nästan helt stannade av. Efter det har antalet förblivit lägre men har igen sakta börjat stiga.
En utredning av det här slaget är på många sätt konstgjord och beskriver inte nödvändigtvis det verkliga läget. Det
erbjuder däremot ett verktyg för uppföljningen av förnyandet av glesbygdens avloppsvattenbehandling. Den avslöjar
även trender till följd av händelser av olika slag som kraftigt påverkar branschen så som aggressiv marknadsföring,
politisk diskussion och lagändring, vilket även kan förklara kommunens inverkan. Besked från fältet har ändå påvisat
att en viss attitydförändring mot det positivare hållet kan märkas, och det verkar som om glesbygdens avloppsvatten
har tagit ett litet steg framåt under 2014. För att verkligen kunna utreda rådgivningens effekt borde utredningen täcka
en längre tidsperiod och kvalitativa aspekter borde tas i beaktande. Med tanke på framtida övervakning upptäcktes
under utredningen vissa utvecklingsbehov vad gäller lovförfarandet under utredningen, bl.a. följande: för varje lov
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skulle de centrala aspekterna skrivas ned samt sparas i elektronisk form. Arbetsfördelningen mellan byggnadstillsyn
och miljötillsyn skulle klargöras så att båda har rätt information att tillgå samt att rådgivningen insamlade material
kunde sammanföras med kommunens och tvärtom.
Som läget är nu skulle ett förverkligande av avloppsförordningen i västra Nyland räcka 14-30 år. Det är viktigt att i
förnyandet av avloppssystemen sträva efter kvalitet och långsiktighet. Utredningen ger en fingervisning om att
rådgivningen har en effekt och även under de senaste två åren har från kommunerna kommit besked om att en direkt
och kortvarig effekt har kunnat märkas. I praktiken har även övriga landsomfattande faktorer en stor inverkan på hur
förverkligandet går till.
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