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Tiivistelmä LINKKI 2015 -hankkeessa saatiin yhteensä 1071 neuvontakontaktia ja hank-
keen kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 904 kiinteistöä. Kar-
toitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä 
kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä lähentyi 5 000 
ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli 
kuudes laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, 
aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen alue-
kortistoa. 
 
Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian 
käytäntöjen hiomisessa sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön asiassa. 
Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajäteve-
siasian suunnitelmallista edistämistä osallistumalla useisiin kehittämishank-
keisiin ja kampanjoihin, hanke mm. palkitsi Vuoden Jätevesivaikuttajan. Lisäksi 
hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan osaajia (neuvojat) sekä tarjosi työtä 
ja harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. LINKKI 
2015-hanke saavutti tavoitteensa ja sen lisäksi teki merkittävää kehittämis-
työtä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn edistämiseksi toiminta-alueel-
laan. Suuresta työmäärästä huolimatta kulut pysyivät suunnitellussa ja vertai-
luluku jäi edellisvuotta alhaisemmaksi, eli parani.  
 
Tällä hetkellä haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla on hyvin passiivinen, 
lähes pysähtynyt tilanne. Käytännössä tämä ilmenee niin, että jätevesijärjes-
telmiä ei uudisteta. Asukkaat eivät halua tehdä päätöksiä jätevesijärjestelmän 
uudistamisesta, kun lainsäädännön pysyvyys vaikuttaa olevan niin epävarmaa. 
Tilanteen parantamiseksi päätökset lainsäädännön osalta tulee saada valmiiksi 
ja pysyviksi. Tämän jälkeen asiasta tulee tiedottaa niin asukkaille kuin viran-
omaisillekin tehokkaasti ja asianmukaisesti. On kaikkien etu, että lainsäädän-
nön tila saadaan pysyväksi ja voidaan varmalla otteella alkaa uudistamaan jä-
tevesijärjestelmiä ja sitä kautta vähentää ympäristön kuormitusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Toimeksiantaja Länsi-Uudenmaan kunnat, Uudenmaan ELY-keskus. 



MUISTA PÄIVITTÄÄ SISÄLLYSLUETTELO!Liitenumerot lisätään manuaalisesti

Sisältö

1 LINKKI-hankkeen kuvaus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
1.1 Tausta ja toiminta-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Organisointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3.1 Laatutyö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.2 Työntekijät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4 Toimintatavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4.2 Neuvontapyynnöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.4.3 Neuvontapisteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.4.4 Tiedotus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4.5 Raportointi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2 Toiminta ja tulokset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
2.1 Organisointi, suunnittelu ja seuranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.1.1 Työntekijät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Laatutyö ja neuvontamateriaali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.2.1 Annetut neuvot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.2.2 Palaute asukkailta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2.2.3  Palaute neuvojilta ja viranomaisilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2.3 Kiinteistökohtaista neuvontaa 904 kiinteistöllä ja 965 kohteella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2.3.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 23 alueella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.4 Muu neuvontatyö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.4.1 Neuvontapisteillä yhteensä 77 kävijää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.4.2 Yleisötilaisuuksissa yhteensä 35 kävijää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.5 Tiedotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.6 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.6.1 Kampanja: Vuoden Jätevesisuunnittelija/Jätevesivaikuttaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2.7 Raportointi ja tuotokset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3 Kulut ja rahoitus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
4 Yhteenveto neuvontakontakteista ja tuloksellisuus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
5 Johtopäätökset ja jatkotyötarve  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
6	 Sammanfattning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Liitteet

Liite 1. Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Liite 2. Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Liite 3. Kooste palautekyselystä asukkaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Liite 4. Kooste palautekyselystä neuvojille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Liite 5. Kooste palautekyselystä kunnille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Liite 6. Aluekortisto 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Liite 7. Mediatiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Liite 8. Jätevesiseminaarin ohjelma ja osallistujat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Liite 9. Tilannekatsaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (takakannen taskussa)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016 5

1 LINKKI-hankkeen kuvaus

1.1 Tausta ja toiminta-alue

Haja-asutuksen jätevedet ovat vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen haaste Uudellamaalla. Erityisesti länti-
sellä Uudellamaalla (kuva 1) alati kasvava haja-asutus asettaa erityistä painetta jätevesiasioiden huolelliselle 
hoitamiselle. Alueelle tyypillistä on, että suuri määrä haja-asutusta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten poh-
javesialueille ja ranta-alueille, joilla asutus on paikoittain erittäinkin tiivistä. Näillä alueilla jätevesien asian-
mukainen 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 laskentata-
vasta 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 erityisvaatimuksia asettaa vaativien luonnonolosuhteiden (mm. 
erityisalueet, saaristo) lisäksi kaksikielisyys sekä jäteveden käsittelyjärjestelmätyyppien laaja kirjo. Pelkkään 
sakokaivokäsittelyyn perustuu noin joka kolmannen kiinteistön jäteveden käsittely. Muita, usein esiintyviä 
järjestelmiä ovat kaksivesijärjestelmät, joissa käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat jätevedet 
sakokaivon kautta maastoon, ojaan, maahanimeytykseen tai maasuodattamoon. Myös pelkkiä umpisäiliöitä, 
imeytyskenttiä ja laitepuhdistamoita on käytössä. Järjestelmien kirjo johtunee siitä, että alueemme kunnat 
ovat vuosikymmenten mittaan asettaneet silloista vesilakia tiukempia määräyksiä jäteveden käsittelylle. Täs-
tä syystä moni vanhempikin järjestelmä täyttää vielä nykyisenkin lainsäädännön minimivaatimuksen. Tämä 
seikka asettaa kuitenkin myös haasteen neuvonnalle: asukkaiden on usein erittäin hankala hahmottaa ja ker-
toa, minkälaisesta järjestelmästä on kyse ja toisaalta myös arvioida järjestelmän uudistamistarvetta. Länsi-
Uudenmaan alueella ei voida siten nojautua pelkkään yleisneuvontaan tai yleisluonteiseen tiedotukseen, 
vaan neuvot täytyy aina räätälöidä kohteen mukaisesti.
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Kuva 2 . Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän kiinteis-
töillä (n=789) (Virkkunen ja Peuraniemi 2016).

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 jär-
jestetty tiedotusta ja koulutusta asiasta. Valtaosa näistä on tehty yhteistyössä alueen kuntien kesken. Alusta 
alkaen LUVY on koordinoinut tätä yhteistoimintaa. Yhteistyössä on toteutettu myös kolme Uudenmaan liiton 
myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua kehityshanketta, joissa toiminnan painopisteenä oli-
vat vesiosuuskuntien tukeminen, jätevesisuunnittelun kehittäminen, erityisalueiden jätevesihaasteet sekä 
kartoitus- ja neuvontatyön kehittäminen. Hankkeita toteutettiin vuosina 2007–2011.

Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVY:n toiminta-alueella on toteutettu vuoden 2015 loppuun 
mennessä mm.

• n. 5 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä erityisalueiden kiinteistöillä, joiden pohjalta on laadittu päi-
vitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn sekä hiottu toimiva ja tehokas 
kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli.

• kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn mini-
misuositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla on strategia yhteistyön suun-
taviivoista vuoteen 2021 asti. Strategian tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksen-
tekoa, ohjeistusta ja valvontaa haja-asutuksen jätevesiä koskien.

• yleisneuvontakampanjoita, mm. osallistumalla kyläiltoihin ja paikallisiin tempauksiin tarjoamalla pu-
helinneuvontaa ja konsultointia sekä jätevesitiedotusta lehdistön kautta ja suoraan asukkaille jaettu-
jen tiedotteiden muodossa

• alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, nyk. osoitteessa www.hajavesi.fi, ruotsiksi www.gles-
bygdensvatten.fi

• keskitetyn viemäröinnin edistämistä opastamalla orastavia vesihuolto-osuuskuntahankkeita eteen-
päin, sekä välittämällä tietoa vesihuolto-osuuskuntien ja kuntien vesihuollosta vastaavien kesken

• jätevesisuunnittelun kehittämistä ja parannettu ammattimaisen suunnittelun kysyntää

Tehdyn laajamittaisen työn tuloksena alueen asukkaat ja kesäasukkaat ovat suhteellisen hyvin tietoisia siitä, 
että jäteveden käsittelylle on asetettu vaatimuksia sekä siitä, että toimenpiteille on olemassa ainakin nykyi-
sin voimassa olevassa lainsäädännössä takaraja. Valtaosa asukkaista on hyvinkin valveutuneita jätevesiasi-
oissa ja haluavat järjestää jätevetensä asianmukaisesti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden 
on erittäin hankala tarkastella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johtopäätös tarvittavista toimista – 

http://www.hajavesi.fi
http://www.glesbygdensvatten.fi
http://www.glesbygdensvatten.fi
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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. Viime vuosien useat muutokset lainsäädännössä ja epävarmuus lain-
säädännön pysyvyydestä ovat myös lisänneet asukkaiden epätietoisuutta voimassa olevista vaatimuksista.

Tontilla tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit ovat siis tulleet tarpeeseen. Näitä käyntejä saatiin vuosien 
2009–2015 aikana tehtyä noin 5 000. Kuitenkin vielä reilu 85 % Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueiden asu-
tuksesta on vailla neuvontakäyntiä.

1.2 Tavoitteet

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyössä toteutettavien hankkeiden tarkoituksena on turvata puolueetto-
man, laadukkaan ja kansantajuisen sekä kaksikielisen jätevesitietouden saatavuus. Tavoitteena on pitkällä 
aikavälillä vähentää olennaisesti haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja 
vähennetään tehokkaimmin jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Kar-
toitus- ja neuvontakäynnit sekä LINKKI-hanke tukevat vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteis-
työn 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, kuulu-
vatko he puhdistusvaatimuksen piiriin vai eivät ja koskeeko heitä jokin kunnan asettama tiukempi käsittely-
vaatimus. Tärkeää on selvittää myös se, täyttääkö kohteen jätevesijärjestelmä nykyisen vaatimustason. Jos 
järjestelmä ei täytä nykyisiä vaatimuksia, niin asukkaille annetaan selkeät ohjeet siitä, millä toimenpiteillä 
tavoitteeseen päästään. Kartoitus- ja neuvontakäyntien avulla tuotetaan tietoa alueen yleistilanteesta myös 
muiden alan toimijoiden, kuten kuntien ja suunnittelijoiden käyttöön. Kartoitus- ja neuvontakäynnit tukevat 
kuntien yhteistyön tavoitteita erinomaisesti.

LINKKI 2015 -hankkeen tavoitteena oli tarjota 700–900 kartoitus- ja neuvontakäyntiä toimintamallin mukai-
sesti (työohjelma 27.5.2015). Lisäksi tarkoituksena oli järjestää tehokasta tiedotusta sekä yleisneuvontaa 
kysynnästä riippuen. Kysyntä arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa (25.11.2015) seuraavan laiseksi: 
20–60 neuvontapyyntöpuhelua, korkeintaan 10 yleisneuvontatilaisuutta, 2–5 neuvontapistettä. Verkkosivu-
jen 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, hen-
kilöstöineen (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 ak-
tiivisesti ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toimintatarkkailuun. 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 rahoitta-
maa neuvonnan pilotointihanketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa, sekä kolmea muuta Jässi-hanket-
ta vuosina 2012–2015.

Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen, mutta myöskin toteutukseen ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn 
muodossa, valitsemalla neuvonnan kohdealueet sekä hankkimalla kohderyhmän yhteystiedot. Useat kunti-
en viranhaltijat sekä ELY-keskuksen valvoja antavat myös ammatillista tukea hankkeen toteutukseen. Kunnat 
muodostavat aktiivisella osallistumisellaan erittäin tärkeän pohjan hankkeen toiminnan onnistumiselle. Oh-
jausryhmä koostuu hankkeen rahoittajista (jokaisesta kunnasta ja ELY-keskuksen edustaja) ja LUVY:n han-
ketyöntekijöistä. Ohjausryhmän rinnalla hankkeessa toimi työryhmä, joka koostuu laajemmasta otannasta 
kuntien virkamiehiä, pääasiassa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, vesihuollon sekä ympäristötervey-
den sektoreilta. Työryhmän kokouksia järjestetään alan ajankohtaisten teemojen ympärillä – hankehallintoa 
tehdään ennen kaikkea ohjausryhmässä.
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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 paikallis-
ten hankkeiden ja jätevesisuunnittelijoiden sekä muiden toimijoiden kanssa lähinnä tiedonjaon muodossa. 
Valtakunnallisen yhteistyön keskeiset kumppanit olivat Suomen ympäristökeskus sekä HARA-hanke.

1.3.1 Laatutyö

Neuvonnan laatu hankkeessa perustuu LUVY:n vankkaan asiantuntemukseen jätevesiasioissa sekä pitkään 
kokemukseen jätevesineuvonnan toteuttamisessa. Neuvonnassa käytetään SVYL:n tuottamaa neuvontama-
teriaalia sekä LUVY:n, SVYL:n ja ympäristöhallinnon laatimaa neuvonnan tukiaineistoa. Kunta- ja aluekoh-
tainen 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 asianmukai-
suuden.

LUVY:ssä työskentelee vastaava neuvoja, joka vastaa neuvojien koulutuksesta ja perehdytyksestä sekä neu-
vontatyön koordinoinnista/työnjohdosta ja yhteistyöstä kuntaviranomaisiin. Neuvontaa toteuttamaan yh-
distykseen 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 neuvojakou-
lutukseen.

Neuvojien toiminta kentällä perustuu toimintamalliin eli yhteisiin pelisääntöihin. Neuvojan tukena, puhe-
linsoiton 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. Sekä neuvoja että toimintamallin toimivuus 
saavat monitoroinnista suoraa palautetta kentältä.

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

1.3.2 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii LUVY:n toiminnanjohtaja, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuo-
jelun asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan sekä toimii ohjausryh-
män puheenjohtajana. 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, kar-
toitus- ja neuvontakäyntien toteutuksesta sekä projektipäällikön sijaistamisesta. Hankkeessa kartoitus- ja 
neuvontakäyntejä toteuttavat pääasiassa kenttäkaudelle palkatut jätevesineuvojat. Jätevesineuvojat ovat 
ympäristöalalta valmistuneita tai opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Hankkeen toteuttamiseen 
osallistuu pienimuotoisesti myös muuta LUVY:n henkilökuntaa hankesuunnitelman mukaisesti.
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1.4 Toimintatavat

1.4.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit

Kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutus tapahtui aiemmilta vuosilta tutulla toimintamallilla, jossa neuvontaa 
kohdennetaan erityisalueille. Neuvonta-alueet valitaan yhdessä kuntien kanssa painottaen alueen herkkyyt-
tä suhteessa jätevesiin. Neuvontaa tarjotaan ns. nuohoojatekniikalla, jolla on tavoitettu n. 80 % kohdealu-
eiden kiinteistöistä. Kartoitus- ja neuvontakäyntiin kuuluu nykyisen jäteveden käsittelyn tilan kartoitus sekä 
räätälöityjen neuvojen antaminen suullisesti ja kirjallisesti. Toimintamallin ytimessä on myös monitasoinen 
tilanneraportointi.

Kartoitus- ja neuvontakäynnin toimintamalliin kuuluu pitkälti yhdenmukaistettu tausta-aineisto (mm. lomak-
keet, liitteenä 1), neuvontamateriaali (kohta 2.2) ja raportointi. Käynnillä asukkaalle annetaan kirjallinen 
arvio uudistamistarpeesta sekä tapauskohtaisesti räätälöity neuvontapaketti. Uudistamistarve annetaan ne-
liportaisella asteikolla, joka perustuu arviointikriteereihin, jotka on julkaistu aiemman hankkeen loppura-
portissa (Peuraniemi 2012). Uudistamistarvearvion selitykset ja toivottu eteneminen löytyvät alla olevasta 
taulukosta.

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

 
 

 
Uudistamistarvetta 
havainnollistava 
merkki 

Uudistamistarpeen laatu Toivottu eteneminen 

 Akuutti uudistamistarve:  
Järjestelmä uudistettava 
15.3.2018 mennessä 

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

 Pieni kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää 
kunnostettava tai 
tehostettava 

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

Seuranta:  
Järjestelmän toimivuutta 
seurattava 

Selvityksen teko ja päivitys, 
huoltotoimet, toimintakunnon 
tehostettu tarkkailu 

 Järjestelmä kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

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

 Vähäinen jätevesimäärä:  
Ei puhdistusvaatimusta 

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

 

 

 

 

 



10 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016

1.4.2 Neuvontapyynnöt

Kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli mahdollistaa myös rajallisen määrän yksittäisiä, kohdealueiden 
ulkopuolisia kiinteistökäyntejä. Näitä neuvontapyyntöjä on tullut viime vuosina vaihtelevasti 10–50 välillä. 
Pyynnöt tulevat pääosin puhelimitse, jolloin asiakas on kuullut tehtävästä työstä joko tiedotusvälineiden 
kautta tai esim. kuntaviranomaisen välityksellä. Neuvontakäyntejä ei siis varsinaisesti markkinoida varsinais-
ten kohdealueiden ulkopuolella. Näillä kiinteistöillä neuvontakäynti toteutetaan muutoin samalla tavalla 
kuin varsinaisilla neuvonta-alueilla, käyttäen samoja materiaaleja ja keräten samat tiedot.

1.4.3 Neuvontapisteet

Neuvontapiste järjestetään paikallisiin tapahtumiin, kuten toreille tai kylätapahtumien oheen. Neuvontapis-
teen 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. Neuvonta-
pisteellä on yleensä paikalla 1–2 neuvojaa ja siellä voi varata ajan neuvontakäynnille.

1.4.4 Tiedotus

Hanke tiedottaa aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista sekä neuvontatyön etenemisestä. Asiapitoiset tie-
dotteet lähetetään LUVY:n toimintaperiaatteiden mukaisesti sähköisesti. sekä valtakunnan- että paikallisme-
dialle. Tiedotteet on saatavilla myös hankkeen ja LUVY:n verkkosivuilla. Tiedote jaetaan myös sidosryhmille.

1.4.5 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 kunkin neuvonta-alueen jäteveden käsitte-
lyn tilaan ja ne sisältävät myös tiedot tehdystä neuvontatyöstä. Aluekorteille voi kertyä tietoa usean vuoden 
ajan, eli ne ovat päivitettävissä tarpeen mukaan. Aluekortit kerätään nk. aluekortistoon, jota täydennetään 
vuosittain uusien neuvonta-aleuiden aluekorteilla. 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. Raportit tulevat saataville hankkeen verk-
kosivuille.

2 Toiminta ja tulokset

2.1 Organisointi, suunnittelu ja seuranta

Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman sekä tarkennettujen työohjelmien pohjalta. Ohjausryhmä varmisti 
työskentelyn suuntaviivat sekä seurasi hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa: 27.5., 
1.10.2015, 2.3.2016 ja 30.5.2016 joista ensimmäinen LINKKI 2014 -hankkeen ja viimeinen LINKKI 2016 -hank-
keen ohjausryhmän ohessa. Kokoukset liittyivät pääasiassa maksatuskausiin ja niissä käytiin läpi ja hyväksyt-
tiin hankkeen ajankohtaiset väliraportit ja kuulumiset. Hankkeen ohjausryhmän ohella työskentelyä jatkoi 
myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä, jota täydennettiin ja päivitettiin kuntakokousten ohessa kun-
tien uusilla työntekijöillä. Työryhmää tiedotettiin ajankohtaisista aiheista sähköpostitse ja se kutsuttiin koolle 
kolme kertaa, 13.4.2015, 9.9.2015 ja 16.12.2015. Työryhmän kokousten aiheina olivat jätevesijärjestelmien 
jätehuoltoasiat sekä talousvesikaivot. Kaikissa kunnissa järjestettiin kuntakohtaiset suunnittelukokoukset, eli 
nk. kuntakokoukset, joiden tarkoituksena oli koota kunkin hankekunnan eri sektorit saman pöydän ääreen 
valitsemaan neuvonta-alueita, päivittämään jätevesitietoutta sekä pohtimaan kunnan käytäntöjä jätevesien 
suhteen.
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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 (sijaisenaan ympäristötarkastaja Sanna Hilska)

• Kirkkonummi / ympäristöpäällikkö Sari Soini (sijaisenaan vs. ympäristötarkastaja Martti Kujansuu)

• Lohja / johtava ympäristötarkastaja Auli Kokkonen (sijaisenaan ympäristötarkastaja Susanna Komu-
lainen)

• Raasepori / ympäristöpäällikkö Gustav Munsterhjelm (sijaisenaan ympäristötarkastaja Jouni Stordell)

• Siuntio / ympäristötarkastaja Anu Hynninen (sijaisenaan Heta Tenno)

• Vihti / ympäristötarkastaja Tanja Mikkola (sijaisenaan ympäristötarkastaja Sanna Hilska)

• Uudenmaan ELY-keskus / insinööri Ilkka Juva

• Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / toiminnanjohtaja Jaana Pönni

2.1.1 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni. Hankkeessa on 1.4.2015 läh-
tien työskennellyt noin puolipäiväisesti projektipäällikkö (asiantuntija Minttu Peuraniemi) sekä täysipäiväi-
sesti kaksi vanhempaa neuvojaa (jätevesineuvoja Karolina Örnmark sekä Virve Ståhl ajalla 1.4.–30.4.2015 ja 
1.1.–31.3.2016).

Kenttäkauden ajan hankkeessa on työskennellyt lisäksi viisi määräaikaista jätevesineuvojaa seuraavasti:

• Hanna Salo 18.5.–17.9.2015, toimialueena Karkkila ja Vihti

• Henri Virkkunen 18.5.2015–31.3.2016, toimialueena Lohja ja Kirkkonummi

• Henrika Lundberg 1.6.–31.7.2015, toimialueena Raasepori ja Hanko 

• Michaela Sollberger 1.4.–31.7.2015, toimialueena Raasepori ja Inkoo

• Noora Kalliomäki 18.5.–30.10.2015, toimialueena Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi

Hankkeella oli myös harjoittelija ajalla 27.4.–3.07.2015 (Marietta Storsjö, YH Novia).

Neuvojatiimi koostui ympäristöalan osaajista, vastavalmistuneista sekä opintojensa loppuvaiheessa olevista 
henkilöistä ympäristösuunnittelun (AMK), vesitekniikan, geologian ja biologian alalta. Vanhemmilla neuvo-
jilla oli molemmilla usean vuoden kokemusta jätevesineuvontatyöstä, kahdella neuvojalla oli aiempaa koke-
musta jätevesineuvontatyöstä ja loput olivat ensi kertaa mukana jätevesineuvonnassa. Yhteensä hankkeella 
oli käytössään n. 34 htkk:n työntekijäresurssi, josta reilu puolet kohdistui pelkästään kartoitus- ja neuvonta-
käyntien toteuttamiseen. Loput ajasta käytettiin käyntien suunnitteluun sekä valmisteluun, kuntakontaktien 
ylläpitoon, tiedotukseen, raportointiin (sis. aluekortistot jne.) sekä hankkeen tilaisuuksien valmisteluun.

2.2 Laatutyö ja neuvontamateriaali

Uudet neuvojat saivat perehdytyskoulutuksen 18.–20.5. ja lisäksi kaksi neuvojaa osallistui Suomen ympäris-
tökeskuksen neuvojakoulutukseen 22.5. Projektipäällikkö osallistui Suomen ympäristökeskuksen hankevetä-
jien koulutukseen 5.5. Monitorointi toteutettiin nk. monitorointiringin (neuvoja monitoroi neuvojaa) avulla 
21.5., 24.6., 14.7., 9.7., 15.7., 27.7. Palautekyselyt asukkaille, neuvojille ja viranomaisille toteutettiin talvella 
2016. (koosteet liitteinä 3, 4 ja 5).
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Kuva 3 . Jätevesijärjestelmä osana maisemaa.

Neuvontapakettiin kuului vuonna 2015 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
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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)

2.2.1 Annetut neuvot

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä keskityttiin selvittämään järjestelmän uudistamistarpeen laatu sekä ohjaa-
maan asiakkaat tarvittavan ammattilaisen puoleen. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve käy ilmi tilanne-
katsauksesta (liite 9) sekä kiinteistökäyntien yhteenvedosta (liite 2). Erityisesti uudistamistarpeessa olevilla 
kohteilla käytiin läpi mahdolliset kohteeseen sopivat jätevesijärjestelmätyypit sekä muut parannustoimet. 
Tämän kaltaisista neuvoista pyrittiin pitämään kirjaa SYKE:n toimittaman ohjeen mukaisesti. Perusperiaate 
neuvonnassa on, että asiakkaalle esitellään systemaattisesti, mutta lyhyesti, kaikki eri järjestelmätyypit. Sy-
vällisemmin tutustutaan niihin, jotka kiinteistöllä pintapuolisen tarkastelun pohjalta olisivat mahdollisia sekä 
niihin, joita kohtaan asukas osoittaa erityistä kiinnostusta. Neuvojan esittelemiin järjestelmätyyppeihin vai-
kuttaa siis sekä lähtötilanne että asukkaan kiinnostuksen kohteet. Näiden kirjaaminen vaihtelee kohteen mu-
kaan. Kuvasta 4 voi kuitenkin nähdä, että neuvonnassa on esitelty laajasti erityyppisiä järjestelmäratkaisuja.
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Annetut neuvot jäteveden käsittelyn parantamiseksi

Kuva 4 . Neuvojien kirjaamat järjestelmien parantamisehdotukset: 1) WC:n vaihto kuivakäymäläksi t. kuivakäymälä 
lisäkäymäläksi, 2) WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi WC:ksi, 3) Mietojen pesuaineiden käyttö, 4) Fosforinpoiston 
tehostaminen, 5) Saostussäiliöiden kunnostus, 6) Saostussäiliöiden osien lisäys, 7) Hälyttimen lisääminen umpisäiliöön, 
8) Mustien jätevesien johtaminen umpisäiliöön, 9) Harmaiden jätevesien johtaminen umpisäiliöön, 10) Jätevesien joh-
taminen maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija valitsee, 11) Jätevesien johtaminen imeytyskenttään, 12) Jäte-
vesien johtaminen maasuodattamoon, 13) Jätevesien johtaminen harmaavesisuodattimeen, 14) Jätevesien johtaminen 
laitepuhdistamoon, 15) Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä järjestelmässä, 16) Liittyminen viemäriver-
kostoon.
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2.2.2 Palaute asukkailta

Neuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin asukkaille lähetetyllä palautekyselyllä. Palautekysely toteutettiin tal-
vella 2016. Palautekyselyn kohdealueiksi valittiin neuvonta-alueita vuodelta 2015 niin, että ne kattoivat yh-
den alueen kultakin hankkeessa toimineelta neuvojalta. Yksi alueista oli yhteinen kahdella neuvojalla. Tar-
kempi raportti palautekyselyn tuloksista on liitteenä 3. Vuonna 2015 palautekyselyn vastausprosentti (19,9 
%) oli hieman alhaisempi kuin aikaisemmin, mutta asukkailta saatu palaute vastasi tuloksiltaan edellisinä 
vuosina (2014, 2012 ja 2011) tehtyjä palautekyselyitä. Yleisesti asukkailta saatu palaute neuvonnasta oli po-
sitiivista. Kartoitus- ja neuvontakäynnit olivat sujuneet hyvin tai neutraalisti (ok), neuvojia pidettiin mukavina 
ja käynnin parhaina puolina pidettiin saatua informaatiota. Käynnillä jaettua materiaalia pidettiin ymmärret-
tävänä ja hyödyllisenä. Palautekyselyn lopuksi selvitettiin olivatko asukkaat ryhtyneet toimenpiteisiin kiin-
teistökäynnin jälkeen jätevesiasioita koskien. Varsinaisiin parannustoimenpiteisiin ei palautekyselyn perus-
teella ollut suuressa mittakaavassa ryhdytty. Voidaan kuitenkin katsoa, että neuvonnan tuloksena asukkaat 
saivat tarvitsemaansa tietoa jätevesiasioista ja osaavat sen pohjalta tarkastella asiaa oikeasta näkökulmasta.

2.2.3  Palaute neuvojilta ja viranomaisilta

LINKKI- ja JÄSSI-hankkeissa kerätiin palautetta neuvontahankkeissa tehdystä työstä asukkaiden lisäksi myös 
kuntien viranomaisilta sekä vuonna 2015 hankkeissa toimineilta neuvojilta. Kummatkin kyselyt totutettiin 
hankkeiden yhteisellä sähköisellä lomakkeella talvella 2016 ja vastaukset käsiteltiin yhteisesti pienen vas-
taajamäärän vuoksi. Kyselyyn vastasi 8 neuvojaa ja 17 kuntaviranomaista, jotka molemmat edustavat kor-
keintaan 50 % kohderyhmästä. Koosteet kyselyjen vastauksista ovat liitteinä 4 ja 5. Vastaavanlaiset kyselyt 
on toteutettu viimeksi vuonna 2012 ja yleisiltä linjoiltaan nyt saadut vastaukset olivat samantyylisiä. Viran-
omaiset kokivat neuvonnan helpottavan työtään ja odottivat neuvonnan heijastuvan työhönsä kasvaneena 
lupahakemusten määränä tulevaisuudessa. Neuvonnan koettiin olevan linjassa kunnan neuvonnan kanssa 
ja kuntaviranomaiset myös hyödyntävät työssään neuvonnan materiaalia. Vesiensuojelua pidettiin tärkeim-
pänä näkökulmana neuvonnan toteuttamisessa. Neuvojat puolestaan kokivat käytetyn neuvontamateriaalin 
ja annetun perehdytyksen pääpiirteissään riittävinä. Myös monitorointia pidettiin hyödyllisenä. Neuvonnan 
vastaanotto oli pääpiirteissään hyvää, mutta neuvojen perillemeno oli neuvojien mukaan vuonna 2015 hei-
kompaa kuin vuonna 2012. Suurimpana erona vuoden 2015 kyselyssä verrattuna 2012 kyselyyn oli asuk-
kaiden suhtautuminen haja-asutuksen lainsäädäntöön ja sen kielteiset vaikutukset niin neuvojien kuin vi-
ranomaistenkin työhön. Molemmat vastaajaryhmät katsoivatkin, että lainsäädännön vakiintumisella olisi 
ratkaiseva merkitys haja-asutuksen jätevesiasian edistymiselle.

2.3 Kiinteistökohtaista neuvontaa 904 kiinteistöllä ja 965 kohteella

Kiinteistökohtainen neuvonta, johon kuuluu kartoitus- ja neuvontakäynnit valituilla alueilla sekä pyyntökäyn-
nit, tavoitti yhteensä 904 kiinteistöä ja 965 jätevesikohdetta. Näin ollen Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen 
neuvontahankkeissa vuosina 2009–2015 toteutettujen kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä lähestyi 5 000 
käynnin rajapyykkiä. Pyyntökäyntien määrä oli yhteensä 5. Ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta oli suh-
teessa 71/29. Kohteista puhdistusvaatimusten piirissä (vähäistä suuremmat jätevesimäärät) oli enemmän 
kuin aiempina vuosina, eli 81,7 %. Akuutissa uudistamistarpeessa oli kuitenkin yhtä suuri osuus jätevesijär-
jestelmistä kuin aiempana vuonna, siis noin 40 %. Lähtötilanne vaihteli alueelta toiselle riippuen jätevesijär-
jestelmistä sekä asutuksen iästä. Tilannekatsaukseen (liite 9) on koottu jäteveden käsittelyn tilanne kaikilla 
kiinteistökohtaisen neuvonnan kohteilla.
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Kuva 5 . Kartoitus- ja neuvontakäynnillä etsitään jätevesijärjestelmä maastosta ja kurkataan kaivoon.

2.3.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 23 alueella 

Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteutettiin yhteensä 23 alueella, joista yhtä jatkettiin edellisiltä vuosilta. Näillä 
alueilla kartoitettiin 904 kiinteistöä. Näin ollen vuosina 2009–2015 toteutetut kartoitus- ja neuvontakäynnit 
kattavat nykyisellään 120 aluetta. Neuvontakäyntien toteuma oli keskimäärin 67 %, toteuman aluekohtainen 
vaihteluväli oli 31–86 %. Vuonna 2015 toteumat olivat alhaisempia kuin aikaisemmin. Aluekohtainen toteu-
ma käy ilmi taulukoista 2 ja 3. Jäteveden käsittelyn tilanne näillä alueilla ilmenee aluekortistosta (liite 6).
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Taulukko 2 . Neuvonnan toteutuminen kunnittain/alueittain kiinteistöinä LINKKI-2015-hankkeessa.

Kunta Alue Kuvaus Kiinteistö-
määrä 

Käyntiä 
toteutunut 

Toteuma 
% 

Hanko 
 

Öbyntie-
Lappvikin 
kartanotie 

Tiiviisti asuttua 
aluetta 
 

18 13 72 

Söderbonäs Tiiviisti asuttua 
ranta-aluetta 

23 15 65 

Inkoo 
 

Päivölä Tiiviisti asuttua 
aluetta 
 

142 112 72 

Karkkila 
 

Ahmoonlammi Tiiviihkösti asuttua 
ranta-aluetta sekä 
vedenottamon 
suoja-aluetta 

26 19 86 

Saavajoki Jokivarsi 
 

44 31 70 

Kirkkonummi Espoonkartano Pohjavesialue 23 13 56 
Kolmiranta Pohjavesialue 16 5 31 
Ahvenlampi Pohjavesialue 14 9 64 
Evitskog Pohjavesialue 26 14 54 
Långvik 
eteläinen 

Pohjavesialue 12 8 67 

Myllykylä Tiiviisti asuttu 
jokiranta 

70 50 71 

Lohja Immula Tiiviisti asuttua 
vesihuollon 
kehittämisaluetta 
 

56 35 59 

Kittfall Tiiviisti asuttua 
aluetta 
 

53 41 77 

Puujärvi* Tiiviisti asuttua 
ranta-aluetta 
 

40 30 75 

Mårbacka Tiiviisti asuttua 
vesihuollon 
kehittämisaluetta, 
pohjavesialue 

46 34 74 

Vasarla Tiiviisti asuttua 
vesihuollon 
kehittämisaluetta 

50 35 70 

Raasepori Snappertuna Jokiranta-aluetta 
 

138 112 75 

Siuntio Karhujärvi Tiiviisti asuttu ranta-
alue 
 

93 70 74 

Kela Ranta-alue 
 

60 45 75 

Vihti Enäjärvi, (sis. 
Lankila) 

Tiiviisti asuttu ranta-
alue 
 

123 66 54 

Hulttilanjoki Jokiranta-aluetta 
 

29 15 50 

Pyyntökäynnit    5  
Yhteensä   1102 777  

* Jatkoa edellisvuoden työlle. 
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Taulukko 3 . Muut kartoitus- ja neuvontakäynnit, joista ei muodostu LINKKI-hankkeelle kuluja.

 
 

Kunta Alue Rahoittaja Kiinteistö-
määrä 

Käyntiä 
toteutunut 

Toteuma 
% 

Kirkkonummi 
 

Tampaja Tampaja-Särkijärven 
vesiensuojeluyhdistys ry 
 

65 47 74 

Vihti 
 

Irjala Hiidenveden kunnostus-
hanke 
 

108 80 75 

Yhteensä   173 127  
 

2.4 Muu neuvontatyö

Hankkeessa keskityttiin kiinteistökohtaiseen neuvontaan, erityisesti kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutta-
miseen. Paikallisten toimijoiden pyynnöstä hanke järjesti kuitenkin kaksi neuvontapistettä. Hanketta pyydet-
tiin myös luennoimaan jätevesiasioista kahteen yleisötilaisuuteen ja kolmeen kokoukseen.

Jätevesineuvojat olivat myös tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottoja neuvonta-aleui-
den ulkopuolelta tuli näiden kanavien kautta 30 kappaletta. Neuvonta-alueilta tulleita käynnin korvaavia 
puhelinneuvontoja tai neuvontapaketin lähetyksiä tehtiin yhteensä 15 kappaletta.

2.4.1 Neuvontapisteillä yhteensä 77 kävijää

Jätevesineuvojia pyydettiin osallistumaan Raasepori Expo:n 6.–7.6.2015 sekä Karjalohjan Puujärvipäiville 
11.7.2015. Näihin tapahtumiin järjestettiin hankkeen neuvontapiste tilaisuuksien ajaksi. Neuvontakontakte-
ja saatiin vaihtelevasti: Raasepori Expossa neuvontapisteellä oli 12 kävijää ja Puujärvipäivillä henkilökohtai-
sia neuvontakontakteja tuli n. 50 ja esitteen hakijoita näiden lisäksi oli 25 kappaletta.

2.4.2 Yleisötilaisuuksissa yhteensä 35 kävijää

Hanke osallistui kahteen paikallisten tahojen järjestämään jätevesitilaisuuteen. Yhteensä tilaisuuksissa oli n. 
35 kävijää. Hangon Krogarsissa järjestettiin vesiosuuskunnasta kiinnostuneille vesihuollon asukastilaisuus. 
Raaseporissa pidettiin myös vesiosuuskuntatilaisuus, johon hanke osallistui asiantuntija puheenvuorolla.

2.5 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 viidellä asiapitoisella mediatiedotteella (kaikki liitteenä 7):

• LINKKI-hanke etsii Vuoden Jätevesisuunnittelijaa (27.4.2015)

• Jätevesineuvojat jalkautuvat pilaantumiselle herkille alueille (5.6.2015)

• Heidi Ekholm nimettiin Vuoden Jätevesivaikuttajaksi 2015 (9.9.2015)

• Hajajätevesiasetukseen haetaan lievennyksiä (5.11.2015)

• Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantaminen pysähtyi vuonna 2015 (8.3.2016)

Tiedotteiden pohjalta paikallislehdistössä on ilmestynyt aiheeseen liittyviä juttuja, joiden sävy on ollut 
myönteinen tai neutraali. Hanke piti myös omaa osiotaan LUVY:n uutiskirjeessä, joita toimitettiin hankkeen 
aikana 12 kappaletta.
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2.6 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto

Hanke osallistui aktiivisesti ja pyynnöstä haja-asutuksen jätevesialan yleiseen kehittämistoimintaan. Neuvon-
nan osalta osallistuttiin Jässi-jätevesineuvontayhteistyöhön aktiivisella yhteydenpidolla Jässi-jätevesihank-
keiden sekä muiden neuvontahankkeiden kanssa. Yhteistyötä tiivistettiin muiden korjausneuvojien kanssa 
osallistumalla Korjausneuvonnan vuosipäiville Suomen ympäristökeskuksessa 26.11.2015 sekä Uudenmaan 
korjausneuvojien tapaamiseen Vanhustyön keskusliitossa 12.2.2016. Valtakunnallista vaikuttamista tehtiin 
erityisesti tietohallinnon saralla osallistumalla mm. tutkimushanke TIPPI:n työpajaan ympäristöministeriössä 
8.12.2015, HAMK:n paikkatietohankkeen yhteistyökokoukseen Helsingissä 11.1.2016 sekä kuntien paikkatie-
toseminaariin Kuntatalolla 10.2.2016. Tietohallinnon kehittämiseen osallistuminen liittyy neuvonnassa kerä-
tyn tiedon hyödyntämiseen. Lisäksi osallistuttiin Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n työryhmätyös-
kentelyyn haja-asutuksen jätevesiasioissa (kokoukset 7.10.2015 ja 3.2.2016). Hankkeen henkilöstö kehitti 
osaamistaan osallistumalla SYKE:n haja-asutuksen vesihuollon teemapäivään 13.11. Helsingissä.

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 loppusemi-
naari, jossa esiteltiin menneen vuoden kartoitus- ja neuvontatyön tuloksia sekä muita ajankohtaisia asioita. 
Jätevesiseminaarin 15.3.2016 aiheena oli ympäristön kemikalisoituminen ja sen yhteys haja-asutuksen jäte-
vesiin. Osallistujia tilaisuudessa oli 33. Seminaarin ohjelma ja osallistujalista ovat liitteenä 8.

2.6.1 Kampanja: Vuoden Jätevesisuunnittelija/Jätevesivaikuttaja

Hanke lanseerasi vuonna 2013 kampanjan kiinteistökohtaisen jätevesisuunnittelun laadun ja kysynnän pa-
rantamiseksi. Vuoden Jätevesisuunnittelijan valinnalla hanke halusi kannustaa sekä suunnittelijoita että 
asukkaita hyvien jätevesiratkaisujen tekemiseen. Vuonna 2013 Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi valittiin Ste-
fan Wasström. Kampanja uusittiin vuonna 2014, jolloin Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi valittiin Antti Hei-
nonen. Vuonna 2015 päädyttiin valitsemaan Vuoden Jätevesivaikuttaja, koska katsottiin perustelluksi antaa 
tunnustusta laajemmasta vaikuttamistyöstä haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantamiseksi. Vuoden 
Jätevesivaikuttajaksi valittiin Heidi Ekholm ja hänet palkittiin Lohjalla 9.9.2015 (kuva 6). Valinnan Jätevesivai-
kuttajasta teki hankkeen ohjausryhmä. Valintakriteereiksi otettiin ammatillinen ja monipuolinen osaaminen 
haja-asutuksen jätevesien saralta sekä laaja työ, jolla on vaikutettu parempaan jätevesien käsittelyyn. (Tie-
dote, jossa valintakriteerit, on liitteessä 7).

Kuva 6 . Vuoden Jätevesivaikuttajan palkitseminen Lohjalla 9.9.2015. Kuvassa vasemmalta lähtien: Jaana Pönni (Luvy 
ry.), Heidi Ekholm (Vuoden Jätevesivaikuttaja) ja Minttu Peuraniemi (Luvy ry.).
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2.7 Raportointi ja tuotokset

Hankkeessa laadittiin kaikkien vuonna 2015 tehtyjen neuvontakäyntien pohjalta Haja-asutuksen jätevedet 
Tilannekatsaus 2015, joka julkaistiin Jätevesiseminaarissa 15.3.2016. Jokaisesta läpikäydystä alueesta laadit-
tiin aluekortti (22 kpl) (liitteenä 6), ja yhtä edellisvuosina laadittua korttia päivitettiin täydentyneellä tiedolla.

3 Kulut ja rahoitus

Hankkeelle budjetoitiin alun perin, hankesuunnitelman 25.11.2014 mukaan, yhteensä 253 542 € kulut. Ra-
hoituspäätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin avustusta n. 104 758 € (96 % hankkeen kustannuksista 
109 758 €). LUVY:n omarahoitusosuus hankkeessa oli päätöksen mukaan 5 000 €. Kuntien lisärahoituksen 
varmistuttua työbudjetti sopeutettiin käytettävissä olevaan rahoitukseen, mistä muodostui kokonaisbudjetti 
159 895 €.

Taulukko 4 . Hankkeen budjetti sekä toteutuneet rahoitusosuudet vuosittain.

 
 

Rahoitus, € Hankkeen 
korjattu 
budjetti 

Lisä-
budjetti 

Työ-
budjetti 
yhteensä 

Toteuma 
2015 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2015-
2016 
yhteensä 

Omarahoitus 5 000 0 5 000      3 945 1 055 5 000 
Kuntaraha * 0 50 137 50 137 17 990 19 492 37 482 
Valtion 
avustus 

104 758 0 104 758 94 282 10 476 104 758 

Yhteensä 109 758 50 137 159 895 116 217 31 023 147 240 
*Kuntaraha koostuu kuntien yhdistykselle hajajätevesihankkeen toteuttamista varten maksamasta vapaaehtoisesta 
lisäjäsenmaksusta, jonka suuruus varmistui alkuvuodesta 2015. Lisäksi osa kunnista maksaa korotettua lisäjäsenmaksua 
jolla kasvatetaan kunnan kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä. 

Hankkeen toteutuneet kulut olivat yhteensä 147 240 €. Kulut koostuvat suurimmaksi osaksi (n. 75 %) palkka- 
ja henkilöstökuluista sekä niihin liittyvistä vuokrakuluista (n. 6 %).  Hallinnon kulut, sekä muut kulut (mm. 
esitteet ja laitteet jne) muodostivat noin 12 % kokonaiskuluista, matkakulujen osuus oli n. 7 %. Alla kuluerit-
tely, tarkemmat tiedot ilmenevät maksatushakemuksen kustannuserittelystä.

Taulukko 5 . Hankkeen kokonaisbudjetti sekä kustannustoteuma maksatuskausittain.

 
 

Kustannus-
arvio ja 
toteutuneet 
kulut, € 

Korjattu 
budjetti 

2015-2016 

Toteuma 
jaksolta 

1.4.-
31.8.2015 

Toteuma 
jaksolta 

1.9.-
31.12.2015 

Toteuma 
jaksolta 

1.1.-
31.3.2015 

Toteuma 
yhteensä 

Palkka- ja 
henkilöstö-
kulut 

120 395 59 562 26 590 24 581 110 733 

Vuokrakulut 9 500 5 182 1 952 2 027 9 161 
Matkakulut 14 000 6 026 3 688 421 10 135 
Hallinnon 
kulut ja 
muut kulut 

16 000 8 144 5 074 3 994 17 212 

Yhteensä 159 895 78 914 37 303 31 023 147 240 
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4 Yhteenveto neuvontakontakteista ja tuloksellisuus

LINKKI 2015 -hanke tavoitti yhteensä 1071 neuvontakontaktia, joista 904 eli 84 % oli kiinteistökohtaisen 
neuvonnan kontakteja (taulukko 5). Neuvontaa tehtiin kahdeksan kunnan alueella ja vuosien mittaan tehdyn 
kiinteistökohtaisen neuvonnan kontaktimäärä lähentyi 5 000. Yhteensä 965 jätevesikohdetta kartoitettiin ja 
kartoitettujen kohteiden määrä nousi 5 200:n.

Taulukko 6 . Yhteenveto eri tavoilla saavutetuista neuvontakontakteista LINKKI 2015 -hankkeessa.

 
 

KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA, 
KIINTEISTÖÄ 

904 

kartoitus- ja neuvontakäynnit 899 
pyydetyt käynnit 5 

HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA 62 
Raasepori Expo 12 
neuvontapiste Puujärvipäivillä 50 

YLEISNEUVONTA 105 
neuvontakäynnin korvaava 
puhelinneuvonta tai neuvontapaketin 
lähetys 

15 

yleisötilaisuudet* 60 
puhelinneuvonta** 23 
sähköpostineuvonta 7 

YHTEENSÄ 1071 
* Yleisö tilaisuuksiin osallistuneiden määrä, jotka eivät olleet saaneet neuvontakäyntiä. Tähän sisältyvät Puujärvipäivillä 
käyneet esitteiden hakijat ** Arvio puheluiden määrästä, jotka eivät liittyneet kartoitus- ja neuvontakäynteihin, ja jotka 
eivät sellaiseen johtaneet.  

Hankkeen tuloksellisuus on laskettu Suomen Ympäristökeskuksen laskentakaavalla, jossa x on yleisneuvon-
nalla 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 904 kiinteistöllä. Yksilöllistä, henkilökohtaista neuvontaa 
annettiin 62 henkilölle (neuvontapisteet) ja yleisneuvontaa (puhelin- ja sähköpostineuvonta sekä kokoavat 
yleisötilaisuudet, joissa muita kuin kartoitus- ja neuvontakäynnin saaneita osallistujia) 105 henkilölle. Hank-
keen kokonaiskulut olivat 147 240 €. Sijoittamalla nämä arvot vertailuluvun laskentakaavaan saadaan hank-
keen tuloksellisuutta kuvaavaksi vertailuluvuksi 156,8.

 
 

Vertailuluku = 147 240
(105 ∗ 0,1) + (62 ∗ 0,4) + (904) ≈ 156,8 

Lukua käytettäessä neuvontahankkeiden tuloksellisuuden vertailussa on huomioitava, että LINKKI-hanke on 
toteutettu ympärivuotisesti ja kaksikielisesti. Ympärivuotinen toiminta mahdollistettiin käytännössä kuntien 
lisäjäsenmaksun avulla. Jos tuloksellisuus lasketaan pelkästään valtionavustuksen osalta saadaan vertailulu-
vuksi 111,5:
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Vertailuluku = 104 758
(105 ∗ 0,1) + (62 ∗ 0,4) + (904) ≈ 111,5 

Vertailun vuoksi todettakoon, että LINKKI 2013 -hankkeen vertailuluvut olivat 150,5/124,8 ja LINKKI 2014 
-hankkeen 160,4/123,8. LINKKI 2015 sijoittui kokonaisbudjetin osalta näiden välimaastoon, mutta valtion-
avustukselle laskettu vertailuluku on selkeästi alhaisempi kuin aiemmin. Neuvontakontaktien määrä on pysy-
nyt lähes samalla tasolla verrattuna aiempaan, mutta neuvontahankkeen saama valtionavustus on laskenut, 
mikä heijastuu alhaisempana vertailulukuna valtionavustuksella laskettaessa.

5 Johtopäätökset ja jatkotyötarve

LINKKI 2015 -hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 904 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun 
tavoitteen 700–900 käyntiä. Yhteensä hankkeessa saatiin 1071 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvonta-
käynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen 
myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä ylitti 5 000 ja alueen jäteveden käsitte-
lyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli kuudes laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyis-
tä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettii Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. 
Aluekortit julkaistiin myös molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa.

Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian käytäntöjen hiomisessa (kun-
takokoukset) 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 tuomaan esiin ja palkitsemaan 
henkilön, joka on edesauttanut haja-asutuksen jätevesien asianmukaista käsittelyä valitsemalla Vuoden Jä-
tevesivaikuttajan. Lisäksi hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan osaajia (neuvojat) sekä tarjosi työtä ja 
harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Voidaan siis todeta, että tämä yksivuotinen hanke ylitti tavoitteensa ja sen lisäksi teki merkittävää kehittä-
mistyötä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn edistämiseksi toiminta-alueellaan. Suuresta työmäärästä 
huolimatta kulut pysyivät suunnitellussa ja hankkeen vertailuluku parani entisestään. Neuvontaa saaneiden 
asukkaiden tietotaito on noussut merkittävästi ja odotuksena on, että he osaavat toteuttaa aikanaan teke-
mänsä uudistamiset laadukkaasti. Kerätyn palautteen perusteella alueen asukkaat sekä kuntien viranomai-
set ovat olleet tyytyväisiä neuvontahankkeeseen ja he ovat kokeneet sen auttavan heitä toimissaan.

Jätevesineuvonnassa, kuten muussakin toiminnassa, on tärkeää pysyä ajan hermolla ja kehittää toimintaa 
edelleen. Merkittävässä roolissa on nykyisellään digitalisaatio, jonka hyödyntämismahdollisuudet ovat ra-
jattomat. Neuvonnassa kehittämisen kannalta harkittavia toimenpiteitä ovat sähköisen tiedon keruun ja 
tallentamisen edistäminen, esimerkiksi sähköisten kartoituslomakkeiden ja kenttäkoneiden avulla. Lisäksi 
paikkatiedon hyödyntämistä tulee jatkaa edelleen. Visualisointiin ja kansantajuiseen tiedonjakoon panos-
taminen ovat myös tärkeitä seikkoja neuvonnan näkyvyyden kannalta. Nämä monipuoliset työvälineet ovat 
hyödyllisiä neuvonnassa ja jatkossa niiden rooli tulee korostumaan entisestään, kun jätevesijärjestelmien 
uusimisen valvonta tulee olemaan siirtymäajan loppumisen jälkeen ajankohtaista.

Tällä hetkellä haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla on hyvin passiivinen, lähes pysähtynyt tilanne. Käy-
tännössä tämä ilmenee niin, että jätevesijärjestelmiä ei uudisteta. Asukkaat eivät halua tehdä päätöksiä 
jätevesijärjestelmän uudistamisesta, kun lainsäädännön pysyvyys vaikuttaa olevan niin epävarmaa. Tähän 
vaikuttavat paljon mielipiteet, jotka ovat muodostuneet jo aikaisemmin kun haja-asutuksen lainsäädäntöä 
on muutettu. Jätevesijärjestelmien suunnittelijoiden työt ovat vähentyneet, kun asukkaat eivät uudista jäte-
vesijärjestelmiä. Myöskään kuntiin ei tule jätevesijärjestelmien uudistamisia koskevia toimenpidelupahake-
muksia. Tilanteen parantamiseksi päätökset lainsäädännön osalta tulee saada valmiiksi ja pysyviksi. Tämän 
jälkeen asiasta tulee tiedottaa niin asukkaille kuin viranomaisillekin tehokkaasti ja asianmukaisesti. On kaik-



22 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016

kien etu, että lainsäädännön tila saadaan pysyväksi ja voidaan varmalla otteella alkaa uudistamaan jätevesi-
järjestelmiä ja sitä kautta vähentää ympäristön kuormitusta.

Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta 34 000, 
kiinteistöjä vailla neuvontaa (ks. taulukko 7). Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen kiinteis-
töjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttanee sekä kiinteistökohtaisten että yhteisratkaisujen syntymistä.

Taulukko 7 . Arvio LINKKI 2015 -hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvontatyön määrä.

 
 

Kunta Haja-asutus-
kiinteistöjä 
yhteensä (arvio) 

Kartoitus- ja 
neuvontakäynti tehty 
(2009–2015) 

Neuvottavia 
kiinteistöjä 
jäljellä 2016-  

Hanko 900 415 kpl 46 % 485 
Inkoo 3 200 579 kpl 18,1 % 2 621 
Karkkila 1 300 240 kpl 18,5 % 1 060 
Kirkkonummi 6 500 250 kpl 3,8 % 6 250 
Lohja 11 800 1185 kpl 10 % 10 615 
Raasepori 8 400 492 kpl 5,9 % 7 908 
Siuntio 2 000 658 kpl 33 % 1 342 
Vihti 5 400 913 kpl 16,9 % 4 487 
Yhteensä 39 500 4 732 kpl 12,0 % noin 34 768 

 6 Sammanfattning

Projektet LINKKI 2015 gav avloppsvattenråd till ca 1070 personer och nådde genom karterings- och rådgiv-
ningsbesöken totalt 904 fastigheter. Förhållningen till karterings- och rådgivningsbesöken var positiv. Gen-
om projektets karterings- och rådgivningsbesök steg de besökta objekten till nästan 5 000, och på basis av 
informationen som samlades in uppgjorde projektet en lägesrapport över avloppsvattenreningen i Västra 
Nyland, den sjätte av sitt slag. Projektet uppgjorde sammanfattningar, sk. områdeskort, över de genomgång-
na områden. Områdeskorten fördes samman med Västra Nylands avloppsvattenprojektets områdesregister. 
Områdeskorten publicerades även på båda inhemska språken i ett överskådligt kartformat på internet. Pro-
jektet utredde även utvecklingen av antalet avloppsvattentillstånd i områdets kommuner. Projektet samlade 
och sammanställde alltså sådan information, som inte annars finns tillgängligt och gav råd tills så många som 
möjligt i behov av informationen. 

Projektet stödde samspelet mellan kommunens olika sektorer och finslipade avloppsvattenfrågans tillvä-
gagångssätt (kommunmöten), samt möjliggjorde samarbete mellan kommunerna (styrnings- och arbetsg-
ruppsmöten). Projektet handhöll informering av avloppsvattenfrågor på sitt verksamhetsområde och främ-
jade avloppsvattenfrågans systematiska planering genom att delta i flera utvecklingsprojekt och kampanjer, 
projektet bl.a. belönade Årets Avloppsvattenaktör. Därutöver skolade projektet nya kunniga inom avlopps-
sektorn (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 verksamhet-
sområde. Trots en stor insats förblev utgifterna som planerat, och projektets jämförelsetal understeg rådgiv-
ningsprojektets genomsnittliga jämförelsetal året innan. 

För tillfället är behandlingen av glesbygdens avloppsvatten väldigt passiv, nästintill avstannad. I praktiken 
syns detta i att avloppssystemen inte förnyas. Invånarna vill inte göra beslut angående avloppssystemets för-
nyande, eftersom lagstiftningens beständighet verkar vara osäker. För att förbättra situationen bör besluten 
om lagstiftningen bli färdiga och bestående. Efter detta bör det meddelas om saken effektivt och sakligt både 
för invånare och myndigheter. Det är till allas fördel att lagstiftningens tillstånd blir bestående och då kan 
man med säkra tag börja förnya avloppssystemen och på det sättet minska belastningen av miljön. 

En lyckad reform av glesbygdens avloppsvattenhantering förutsätter ett tydligt och långsiktigt lagstiftningsar-
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bete, grundläggande rådgivning och olika utvecklingsåtgärder i samarbete med branschens aktörer. De vikti-
gaste 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 34 000, fastigheter bara i västra Nyland som inte fått rådgivning (se tabell 8). Vi-
dare arbete med de insamlade uppgifterna kombinerat med uppföljande stöd för fastigheter torde bidra till 
både fastighetsvisa lösningar samt gemensamma lösningar.

Tabell 8 . Uppskattning av LINKKI 2015 -projektets glesbygdsfastigheter inom verksamhetsområdet, och genomfört 
rådgivningsarbete.

 
 

Kommun Glesbygds-
fastigheter totalt 
(uppskattning) 

Karterings- och 
rådgivningsbesök gjorda 
(2009–2015) 

Fastigheter 
kvar att rådge 
2016-  

Hangö 900 415 st 46 % 485 
Ingå 3 200 579 st 18,1 % 2 621 
Högfors 1 300 240 st 18,5 % 1 060 
Kyrkslätt 6 500 250 st 3,8 % 6 250 
Lojo 11 800 1185 st 10 % 10 615 
Raseborg 8 400 492 st 5,9 % 7 908 
Sjundeå 2 000 658 st 33 % 1 342 
Vichtis 5 400 913 st 16,9 % 4 487 
Totalt 39 500 3 828 st 12,0 % ca 34 768 
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HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio LU 

1/4

Tunnistenumero:
________/__/__ 

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 

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

KIINTEISTÖN KÄYTTÖASTE ja RAKENNUKSET
Ympärivuotinen, kiinteä asuminen Osa-aikainen/vapaa-ajan asuminen kesä talvi

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

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

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

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

KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNTI
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus PVM

Kiinteistönomistaja/edustaja:

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

Neuvontakäynnillä kerätyt tiedot toimitetaan kunnan ao. viranomaiselle  

Kiinteistörekisteritunnus Kiinteistön mahdolliset luvat
RAVA TESU YS VL

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

Postinumero- ja toimipaikka Rakennukset:

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

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio LU 

2/4

Tunnistenumero:
________/__/__ 

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

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

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT 
Rakennusvuosi: Tehdyt muutokset:

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

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

Näytteenottomahdollisuus         on         ei Käsittelemätön jätevesi
Erillinen näytteenottokaivo Käsitelty jätevesi

JÄTEVEDEN PÄÄSTÖ/PURKU 
Oja Maaperä (täytä myös yksinkertainen maaperäkäsittely)
Salaoja Vesistö
Purku rakennuksen perustuksissa Ei tietoa
Maastoon/maan pinnalle
Muu:

Purku naapurin tontille
Rasite olemassa 

*YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY tai PURKUJÄRJESTELY
Kivipesä tai imeytyskaivo (alleviivaa)

Tilavuus: _____ m3
Imeytysputki
Pituus: _____m 

Kasvillisuussaareke
pinta-ala: _____m2

Tehdasvalmisteinen rakenne, kuten saunapallo:
Tilavuus: _____ m3

Ei tietoa Saostusosa tai –säiliö:
Muu:

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

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

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet
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Liite 1. (3/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio LU 

3/4

Tunnistenumero:
________/__/__ 

PIENPUHDISTAMO 
Valmistaja (Vuosi) Malli
Biologinen prosessi: Aktiiviliete Biosuodin Bioroottori
Kemiallinen prosessi: Kemikaalin lisäys _______ krt/____

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

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

UMPISÄILIÖ 
Säiliöön johdettavat muut jakeet:
Tiskivedet
Muovi Lasikuitu
Teräs Betoni
Muu: Ei tietoa
Tilavuus: _________ m3 Täyttymishälytin
Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi Tyhjentäjä:
Tarkistukset 5 vuoden välein

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:
Valmis paketti, merkki:
Tehostettu fosforinpoisto (käytössä/vain asennettu)
Esisaostus Jälkisaostus
Rakennettu kenttään Muu, mikä?

Saostussäiliö Kentän pinta-ala: _______ m2

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

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet

kaikki jätevedet vain käymälävedet vain harmaat jätevedet

kaikki jätevedet vain käymälävedet    vain harmaat jätevedet

IMEYTYSKENTTÄ tai -OJASTO 
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Liite 1. (4/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI 
kiinteistökäynnin 
muistio LU 

4/4

Tunnistenumero:
________/__/__ 

LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA 

JOHTOPÄÄTÖKSET – Käynnillä tultiin seuraavaan johtopäätökseen jätevesijärjestelmän uusimistarpeen 
suhteen:

Järjestelmä ei täytä vaatimuksia, se on uusittava viimeistään 15.3.2018

Järjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia
    Järjestelmä vaatii seurantaa 

Järjestelmä nykyisellään kunnossa

Jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, järjestelmä ei vaadi toimenpiteitä

Johtopäätöstä ei voitu tehdä:
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa Kyllä Ei

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

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

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

WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi 
huuhtelukäymäläksi 

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

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

Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä 
järjestelmässä 

Liittyminen viemäriverkostoon

Esite vaihtoehdoista jätetty kiinteistölle

Kuvien käyttöoikeus 
Saa käyttää verkkosivuilla ja neuvontatarkoituksiin (jos ihmisiä mukana)
Saa käyttää vain yhdistyksen sisäisesti
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Liite 1. (5/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

ARVIO 
jätevesijärjestelmän 
uusimistarpeesta  

Tunnistenumero:
________/__/__ 

TAUSTATIEDOT: 
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus Kiinteistökäynnin päivämäärä:

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka tai rekisterinro:

Kiinteistönomistaja/edustaja:

Nimi ja allekirjoitus

Kiinteistön käyttö:
 ympärivuotinen asuminen  
 vapaa-ajan asuminen, käyttö____ 

Selvitys jätevesijärjestelmästä 
olemassa  kyllä  ei 

Käyttö- ja huolto-ohjeet 
olemassa  kyllä  ei 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset 
olemassa  kyllä  ei 

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

JOHTOPÄÄTÖS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*: 
Järjestelmä uusittava viimeistään 15 .3 .2018 
Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä asetuksen 209/2011 puhdistusvaatimuksia. 
Jätevesijärjestelmän uusimista varten on tehtävä jätevesijärjestelmän suunnitelma ja 
haettava toimenpidelupa. 
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Järjestelmää kunnostettava tai tehostettava 
 Järjestelmän toimivuutta seurattava 

Suositellut toimenpiteet:

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

Vähäinen jätevesimäärä 
Puhdistusvaatimus (YSL 86/2000) ei koske tätä kohdetta nykyisellään. 
Kuvaus jätevesimäärästä:

Suositellut pienet parannukset:

MUISTILISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 
Selvitys laaditaan Järjestelmän kunnostustoimet tehdään mahd. pian
Jätevesisuunnitelma teetetään Säiliöt tyhjennetään viimeistään _____________
Toimenpidelupa uudistamiseen haetaan Toimivuuden seurantatoimenpiteet tehdään
Järjestelmä uusitaan viimeistään ____________ Määräaikaishuollot (Vna 209/2011): 

Muuta:

KIINTEISTÖLLE ANNETTU TIEDOKSI SEURAAVAT OHJEET JA ESITTEET: 
JÄTEVESIOPAS-esite/Kesämökin JÄTEVESIOPAS-esite Esite hankkeesta
Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet Käyttöpäiväkirjamalli
Kuntakohtainen ohje toimenpideluvasta Lista suunnittelijoista
Lista suunnitelman sisältövaatimuksista Selvityslomake
Muuta:
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Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
UTK

1/4

Id-nummer:
________/__/__ 

FASTIGHETENS UPPGIFTER 

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

FASTIGHETENS ANVÄNDNING och BYGGNADER
Året runt, fast	bosättning Deltids-/fritidsboende sommar vinter

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

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

st. 
Annan	byggnad: Ej vattenanvändning

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

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

INSAMLING AV UPPGIFTER
Rådgivarens namn /organisation/underskrift Datum

Fastighetsägare/representant:

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

  De uppgifter som samlas in under rådgivningsbesöket ges till vederbörande myndighet 

Fastighetsregisternummer Fastighetens lov, lovnr
RAVA TESU YS VL

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

Postnummer och -anstalt Byggnader:
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Liite 1. (7/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
UTK

2/4

Id-nummer:
________/__/__ 

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

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

AVLOPPSSYSTEMETS UPPGIFTER 
Byggnadsår: Ändringar gjorda:

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

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

Provtagningsmöjlighet ja nej Obehandlat avloppsvatten
Skild provtagningsbrunn Behandlat avloppsvatten

UTLOPP 
Dike Marken (fyll även i enkel markbehandling)
Täckdike Vattendrag
Utlopp under byggnaden Vet ej
I terrängen/på marken
Annat: 

Utlopp på grannens tomt
Servitut 

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

Infiltreringsrör
Längd: ___m 

Vegetationszon
areal: _____m2

Fabrikstillverkad konstruktion, så som bastuboll
Volym: _____ m3

Vet ej Slamavskiljare
Annat:

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

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

allt avloppsvatten    endast toalettvatten    endast gråvatten
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Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
UTK

3/4

Id-nummer:
________/__/__ 

MINIRENINGSVERK 
Tillverkare (Vuosi) Modell
Biologisk process: Aktivslam Biofilter Biorotor
Kemisk process: Kemikaliepåfyllning_____ ggr/____

Funktion Kontinuerlig Sats
Tömningsintervall för (överskotts)slam:

_______________ggr(år/mån)

Restaurering av filtermaterial:
 _____ ggr(år/mån)

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

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

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

Sedimenteringsbrunn Fältets areal: _______ m2

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

allt avloppsvatten    endast toalettvatten    endast gråvatten

allt avloppsvatten endast toalettvatten    endast gråvatten

INFILTRATIONSANLÄGGNING 

allt avloppsvatten    endast toalettvatten    endast gråvatten

allt avloppsvatten     endast toalettvatten      endast gråvatten 



34 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016

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

AVLOPPSVATTEN 
pm	för	fastighetsbesök
UTK

4/4

Id-nummer:
________/__/__ 

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

TILLÄGGSINFORMATION/MINNESANTECKNINGAR 

Systemet uppfyller inte kraven, det måste förnyas senast 15.3.2018

Systemet kräver reparationsåtgärder eller små förbättringar 
          Systemet kräver uppföljning 

Systemet är i nuläget i skick

Avloppsvattenmängden är i nuläget liten och systemet kräver inga åtgärder

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

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

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

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

Byte från WC till en snålspolande vattenklosett

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

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

Behandling av avloppsvatten tillsammans med 
grannarna 

Anslut till avloppsnät

Broschyr över olika alternativ lämnad på fastigheten

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

Id-nummer:
________/__/__ 

BAKGRUNDSINFORMATION: 
Rådgivarens namn/organisation/underskrift: Datum för fastighetsbesök:

Fastighetens adress, postnummer och -anstalt eller registernr:

Fastighetsägare/representant:

Namn och underskrift 

Fastighetens användning:
 fastbosättning  
 fritidsbosättning, användning ____ 

Utredning över avloppssystemet 
 finns  finns inte 

Bruks- och underhållsanvisningar
 finns  finns inte 

Förutsättningar för befrielse på grund av 
ålder  ja  nej 

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

SLUTSATS OM AVLOPPSSYSTEMETS FÖRNYELSEBEHOV*: 
Systemet skall förnyas senast 15 .3 .2018 
I nuläget uppfyller avloppssystemet inte förordningens 209/2011 reningskrav. Vid 
förnyandet av systemet skall en plan över avloppssystemet samt en ansökan om 
åtgärdstillstånd göras.  
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Systemet skall repareras eller effektiveras 
	Systemets	funktionsduglighet	skall	följas	upp	

Rekommenderade åtgärder:

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

Små	mängder	vatten	
Reningskravet (YSL 86/2000) berör i nuläget inte det här objektet, systemet är alltså i skick. 
Beskrivning av avloppsvattenmängden: 

Rekommenderade små ändringar: 

MINNESLISTA FÖR FORTSATTA ÅTGÄRDER 
Utredning uppgörs Systemets reparationsåtgärder görs så fort som möjligt
Plan över avloppssystem uppgörs (av planerare) Behållarna töms senast _____________
Åtgärdstillstånd för förnyande ansöks Funktionsdugligheten uppföljs
Systemet förnyas senast ____________ Tidsbundet underhåll (Srf 209/2011): 

Övrigt:

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

Broschyr om projekt

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

22 .2 .2015

YHTEENVETO KIINTEISTÖKÄYNNEISTÄ 
LINKKI 2015-hanke

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke (LINKKI 2015) toteutti jätevesineuvontaa kahdeksan kunnan 
alueella vuonna 2015. LINKKI 2015-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 2015-hankkeessa kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin yhteensä 904 kiinteistöllä. Näillä 
kiinteistöillä oli yhteensä 965 jätevesikohdetta*, joiden kuvaus on koottu ”Haja-asutuksen 
jätevedet - Tilannekatsaus 2015”-julkaisuun. Jätevesikohteet luokiteltiin niiden uudistamistarpeen 
perusteella neljään luokkaan (punainen: järjestelmä uusittava viimeistään 15.3.2018; 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.

Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan
Liite 2. (1/2)
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Liite 2. (2/2)
Yhteenveto kiinteisökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan

YHTEENVETO

22 .2 .2015
Taulukko 1. Yhteenveto kiinteistökäynneistä, LINKKI 2015-hanke. 

1) Järjestelmä, jossa kaikki jätevedet käsitellään yhdessä (sis. vesi-wc)
Vakituinen 
asutus 

Vapaa-ajan 
asutus 

KPL kiinteistöjä* KPL kiinteistöjä* 
Saostussäiliö (1, 2 tai 3-osastoinen), joiden jälkeen ei 
muuta käsittelyä 253 31
Muu (järjestelmä joka ei ole riittävä) 9 2
Järjestelmä riittämätön - yhteensä 262 33
Vanha maaperäkäsittely 37 1
Muu (pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu) 38 11
Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu -
yhteensä 75 12
Toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 28 3
Toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 92 1
Kaikki jätevedet umpisäiliöön 8 9
Muu (järjestelmä kunnossa) 
Järjestelmä kunnossa - yhteensä 128 13
Neuvottuja kiinteistöjä 465 58
Ikävapautettujen kiinteistöjen määrä 56
Yhteensä 465 58

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

Vakituinen 
asutus 

Vapaa-ajan 
asutus 

KPL kiinteistöjä* KPL kiinteistöjä* 
Järjestelmä riittämätön - yhteensä 69 6
Pieniä toimenpiteitä vaativa tai vanheneva ratkaisu -
yhteensä 92 9
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 34
Umpisäiliö + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 
(harmaavesisuodatin) 3
Umpisäiliö + muu riittävä käsittely 
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä maaperäkäsittely 2 11
Kuivakäymä + toimiva ja riittävä laitepuhdistamo 
(harmaavesisuodatin) 5
Kuivakäymälä + muu riittävä käsittely 
Muu (järjestelmä kunnossa) 3
Järjestelmä kunnossa - yhteensä 42 16
Jäteveden määrä vähäinen - yhteensä 7 179
Neuvottuja kiinteistöjä 210 226
Ikävapautetut kiinteistöt 13
Yhteensä 210 226
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KOOSTE
PALAUTEKYSELYSTÄ 

8.2.2016 

PALAUTE KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEISTÄ 
LINKKI 2015 

LINKKI 2015-hankkeessa kerättiin palautetta kartoitus- ja neuvontakäyntien asiakkailta neuvonnan 
kehittämiseksi ja parantamiseksi. Palautetta pyydettiin 157 kartoitus- ja neuvontakäynnin vuonna 2015 
saaneilta asiakkailta. Palautepyyntö kohdistettiin jokaisen hankkeessa toimineiden viiden neuvojan 
alueelle. Yksi alueista oli yhteinen kahdella neuvojalla, tämä oli Raaseporissa Raasoporin joki. Lohjalla 
alueena oli Mårbacka, Suntiossa Kela ja Karkkilassa Saavajoki. Kullekin alueelle lähetettiin 33–56 
palautekyselyä. Anonyymin kyselyn vastaajat ryhmiteltiin neuvojan ja jätevesijärjestelmän 
uudistamistarpeen mukaan. Palautekysely toteutettiin tammikuussa 2015, jolloin kiinteistökäynnistä oli 
kulunut vaihtelevasti 3 – 6 kk aikaa. Palautekyselyt lähetettiin kirjeitse ja niihin oli mahdollisuus vastata 
kirjallisesti tai internetissä. Vastauksia tuli 31 kappaletta, eli vastausprosentti oli 19,9 %. Yksi kirjeistä 
palautui virheellisen osoitteen takia.  

Vastaajat 

Vastauksista 30 kpl saapui takaisin kirjallisina ja yksi sähköisen lomakkeen kautta. Eniten vastauksia (12 kpl) 
tuli Raaseporista, jonne myös lähetettiin eniten kyselyitä. Muista kunnista vastauksia tuli suhteellisen 
tasaisesti: Siuntiosta 8 kpl, Karkkilasta 6 kpl ja Lohjalta 5 kpl. Vastaukset olivat jakautuneet 
jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen osalta niin, että kiinteistöiltä, joiden jätevesijärjestelmät olivat 
akuutissa uudistamistarpeessa ja kunnossa, saapui kummaltakin 29 % vastauksista. Vähäisten 
jätevesimäärien kiinteistöiltä oli 26 % vastauksista ja kunnostusta tai seurantaa vaativien 
jätevesijärjestelmien kiinteistöiltä oli 16 % vastauksista. Jakauma ei vastaa lähetettyjen palautekyselyiden 
jakaumaa (Kuva 1), vaan vastauksissa korostuivat vähäisten jätevesimäärien kohteet sekä kunnossa olevat 
jätevesijärjestelmät. Toisaalta akuutissa uudistamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien omistajat 
vastasivat kyselyyn harvemmin kuin muut uudistamistarveryhmät. 

Kuva 1. Lähetettyjen ja palautuneiden kyselyiden uudistamistarve.
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Vastaukset 

Kartoitus- ja neuvontakäynti 

Kaikkien vastaajien mielestä kiinteistökäynti sujui positiivisesti (Kuva 2). Hyvin käynti sujui 25 vastaajan 
mielestä ja ok:sti neljän vastaajan mielestä. Kahdessa kyselyssä ei ollut vastattu tähän kohtaan. 

Kuva 2. Käynnin sujuminen. (n= 29) 

Vastaajista 25 oli maininnut käynnin parhaita puolia, neljä oli maininnut käynnin huonoja puolia ja neljä oli 
kertonut muita kommentteja. Parhaiksi puoliksi mainittiin useimmiten tiedon saanti jätevesisioista, 
neuvojaa pidettiin asiansa osaavana ja käyntiä hyvänä asiakastapahtumana. Kiitosta sai myös aikataulujen 
pitäminen ja kiinteistön jätevesiasioiden läpikäynti. Käynnin huonoina puolina mainittiin hieman ujo 
esiintyjä, se ettei neuvoja tiennyt tarkkoja tietoja pienpuhdistamosta, käynnillä oli liian vähän aikaa 
keskustella sekä yksi vastaajista arvosteli ikävapautusta. Muina kommentteina mainittiin, ettei saatu uutta 
tietoa, pidettiin neuvonnan toteutusta kalliina ja pidettiin neuvontaa hyvänä työmahdollisuutena nuorille.  

Sanallisten vastausten lisäksi kysyttiin monivalintana asukkaan tunnelmista kiinteistökäynnin jälkeen. Tähän 
kysymykseen oli vastannut 28 asukkaista, joista osa oli valinnut useamman vaihtoehdon. Suurin osa 
vastaajista olivat tyytyväisiä käyntiin ja he kokivat saaneensa tarvitsemaansa tietoa. Vastaukset on eroteltu 
tarkemmin kuvassa 3.    

Kuva 3. Vastaajien ajatuksia kiinteistökäynnin jälkeen. Vastaajia 28. 
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Neuvontamateriaali 

Asukkaista 25 kpl oli vastannut neuvontamateriaalia koskevaan kysymykseen. Suurimman osan (21 kpl) 
mielestä käynnillä jaettu materiaali vastasi heidän tarvettaan. Yhden vastaajan mielestä materiaali ei 
vastannut tarvetta ja kolme vastaajaa ei osannut sanoa, vastaako materiaali heidän tarvettaan. Yksi niistä, 
jotka eivät osanneet sanoa ilmoitti syyksi, ettei ollut vielä perehtynyt materiaaliin. Neuvontamateriaaliin 
liittyen asukkailta kysyttiin, minkälaisen arvion neuvoja oli antanut kiinteistökäynnillä. Vastauksia tuli 
yhteensä 29 kpl. Viidessä lomakkeessa ei ollut vastattu tähän kysymykseen ja kolme vastaajaa oli valinnut 
kaksi vaihtoehtoa. Vastauksista 14 vastasi neuvojan antamaa arviota, 14 vastaajaa muisti väärin ja yksi ei 
osannut vastata, minkä arvion neuvoja oli jätevesijärjestelmälle antanut. Useimmiten väärin vastanneet 
olivat arvioineet vähäisten jätevesimäärien järjestelmän kunnossa olevaksi tai akuutissa 
uudistamistarpeessa olevan jätevesijärjestelmän pieniä parannuksia vaativaksi. 

Toimenpiteet kiinteistökäynnin jälkeen 

Asukkailta kysyttiin, millaisiin toimenpiteisiin he ovat ryhtyneet kiinteistökäynnin jälkeen. 
Monivalintakysymykseen oli tullut yhteensä 36 vastausta 26 asukkaalta. Niissä 20 oli tutustunut 
neuvontamateriaaliin, kaksi oli tehnyt ehdotetut pienet kunnostukset/tehosteet ja kolme oli tehnyt 
ehdotetut huoltotoimenpiteet. Lisäksi kolme ilmoitti, että he ovat tehneet jätevesiselvityksen ja 8 vastasi, 
että asia ei koske heitä.   

Toimenpiteitä koskien kysyttiin vapaasti vastattavasti myös miksi ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, mikä 
auttaisi asiassa etenemiseen ja milloin on aikomus viedä asia eteenpäin. Vastauksia näihin kysymyksiin oli 
tullut 17 kpl. Yleisin kommentti (8kpl) oli, ettei uudistamiselle ole tarvetta. Moni myös kommentoi, että 
taloudellinen puoli vaikuttaa järjestelmän uudistamiseen ja vastaajat myös odottavat lainsäädännön 
mahdollisia muutoksia. Kuusi vastaajista kommentoi, mikä auttaisi asiassa edistämiseen. Yleisin vastaus 
tähän oli rahallinen avustus. Uudistamisiin oltiin ryhtymässä 2-7 vuoden sisällä tai sitten kun lainsäädäntö 
on selvä.   

Lainsäädännön mahdollisia muutoksia asukkaat saivat kommentoida vapaasti palautekyselyn loppuosalla. 
16 vastaajista oli kommentoinut asiaa. Pääasiassa jatkuvia lainsäädännön muutoksia pidettiin poukkoilevina 
ja epävarmuutta lisäävinä tekijöinä. Jotkut olivat myös vastanneet, että asia ei ole kiinnostanut heitä. 
Seuraavassa muutama ote annetuista kommenteista: 

o Koomisia 
o Inga alls 
o Kaivattaisiin nykyistä enemmän pitkäjänteisyyttä-päätökset poukkoilevia 
o Sekavan oloista touhua 
o Jos politiikka sotketaan tekniikkaan, syntyy juuri nyt nähty farssi 
o Detta är inte ett kostnadeffektivt sätt att rädda östersjön. Lantbruk och politiska överenskommelsa 

med Ryssland och Polen ger mycket mer effekt. 
o Mielestäni on hyvä, että jätevesiasioista puhutaan. On hyvä, että ihmiset tietävät jätevesiasioista ja 

laittavat järjestelmänsä kuntoon. 
o Haja-asutusalueella asuvalle taloudellinen kustannus liian suuri, muuten asutus kesk. "kylät" 

autioituu 
o Byråkrati. Hopplöst med hoppande hit och dit 
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Viimeisessä osassa vastaajat pystyivät jättämään terveisiä hankkeelle. Tähän osaan tuli 16 vastausta. Suurin 
osa palautteesta oli positiivista. Kolmessa vastauksessa kommentoitiin vielä kiinteistön tilannetta ja 
kolmessa muussa taloudellista tilannetta. Yhdessä kommentissa taloudelliseen puoleen liittyen sanottiin, 
että kiinteistökohtainen neuvonta tulisi lopettaa ja varat käyttää muuhun viestintään. Seuraavassa 
muutama ote annetuista kommenteista:  

o Bra projekt, herligt att rådgivare kommen 
o Hyvää kartoitusta. Asiallista toimintaa. 
o Tsemppiä :) 
o Tack! 
o Minusta on hyvä, että ihmisten jätevesiasioita seurataan, koska se on kaikkien meidän alueella 

asuvien parhaaksi. 
o Hieno idea :). Vanhoille ihmisille uskon että vaikea ymmärtää kaikkia uudistuksia 
o Valtion osallistuminen kustannuksiin/koska vaativat uusimista/kunnostusta 
o Avsluta projektet och spara pengar för normal och vettig information på nätet 
o Dyra utgifter för fastighetsägare om nuan skall söka åtgärdstillstånd ritning + ansvarg arbetsledare+ 

reningsverk som oftast inte funkar 

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. Tänä vuonna palautteeseen oli mahdollisuus 
vastata myös sähköisesti, mutta tätä kautta tuli vain yksi vastaus.  

Yleiskatsaus palautteesta 

Vuonna 2015 saatu palaute vastasi tuloksiltaan aikaisempina vuosina (2014,2012 ja 2011) tehtyjä 
palautekyselyitä. Vastausprosentti (19,9 %) tosin jäi vuonna 2015 alhaisemmaksi, kuin aikaisempina 
vuosina, jolloin se oli 24 – 39 %. Alhaisempaa vastausprosenttia voi selittää edelleenkin jatkuva 
lainsäädännön mahdollisista muutoksista käytävä keskustelu. Ihmiset ovat epäluuloisia asian suhteen ja 
pitävät keskustelua lainsäädännöstä poukkoilevana ja epävarmana. Tällöin voi tuntua hyödyttömältä 
vastata jätevesiasioita koskevaan kyselyyn. Mahdollisuus vastata palautekyselyyn internetissä oli käytössä 
ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Joitain vastauksia on voinut jäädä saapumatta, jos vastaajilla on ollut 
ongelmia sähköisen vastauslomakkeen kanssa tai he ovat ajatelleet vastaavansa sähköisesti kirjeen 
saatuaan, mutta asia on unohtunut.      

Vastaajat
Kyselyyn saadut vastaukset vahvistivat aikaisemmissa palautekyselyissä havaitun käsityksen siitä, että 
asukkaat, joiden jätevesijärjestelmä on akuutissa uudistamistarpeessa, vastaavat muita harvemmin 
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kyselyihin. Edelleen on toivottavaa, ettei näiden asukkaiden alhainen vastausaktiivisuus palautekyselyyn 
ilmennä heidän suhdettaan jätevesijärjestelmän uudistamishalukkuuteen. Vuonna 2015 aktiivisimpia 
vastaajia olivat ne, jotka olivat saaneet jätevesijärjestelmälleen kunnossa olevan arvion ja sellaiset joiden 
kiinteistöllä muodostui vain vähäisiä jätevesimääriä. Tulos vastaa aikaisempia palautekyselyitä vähäisten 
jätevesimäärien kiinteistöjen vastausaktiivisuuden osalta. Kunnossa olevien jätevesijärjestelmien 
kiinteistöjen omistajat olivat vastanneet kyselyyn aktiivisemmin kuin aikaisempina vuosina. Tämä heijastaa 
oletettavasti sitä, että vuoden 2015 kartoituksessa oli mukana aikaisempaa enemmän kunnossa olevia 
jätevesijärjestelmiä.  

Vastaajien tyytyväisyys käynteihin 
Ensimmäistä kertaa LINKKI-hankkeiden palautekyselyissä kartoitus-ja neuvontakäynti ei ollut yhdenkään 
vastaajan mielestä sujunut huonosti. Valtaosan (86 %) mielestä käynti oli sujunut hyvin ja loppujen mielestä 
ok:sti. Aikaisemminkin huonosti sujuneet käynnit ovat olleet yksittäistapauksia, joten yleisesti voidaan 
sanoa, että asukkaat ovat olleet tyytyväisiä toteutettuun neuvontaan. Tämä käy myös ilmi kysyttäessä 
asukkaiden tunnelmia. Suurin osa vastaajista on ollut tyytyväinen kiinteistökäynnin jälkeen ja he ovat 
tunteneet saaneensa tarvitsemaansa tietoa. Usein käynnin parhaiksi puoliksi oli mainittu tiedon saamista ja 
mukavaa neuvojaa. Yksi vastaajista koki tunnelmansa käynnin jälkeen sekavaksi. Sekavuutta oli palautteen 
perusteella aiheuttanut lainsäädännön ikävapautus.  

Toimenpiteisiin ryhtyminen 
Palautekyselyn loppuosalla selvitettiin, kuinka moni asukas on kiinteistökäynnin jälkeen ryhtynyt 
toimenpiteisiin jätevesiasioita koskien. Saadun palautteen perustteella toimenpiteisiin ryhtyminen on ollut 
hyvin heikkoa. Valtaosa vastaajista kertoi tutustuneensa käynnillä jaettuun materiaaliin, mutta muihin 
toimenpiteisiin ei oltu ryhdytty. Monet myös kommentoivat, että asia ei koske heitä. Näitä vastauksia tuli 
usein vähäisten jätevesimäärien kiinteistöiltä sekä sellaisilta kiinteistöiltä, joiden jätevesijärjestelmä oli 
kunnossa. Vain muutamat vastaajista olivat laatineet jätevesiselvityksen tai tehneet ehdotetut 
huoltotoimenpiteet tai kunnostukset. Konkreettisiin uudistutoimenpiteisiin ei oltu ryhdytty kyselyn 
toteuttamisen aikaan yhdelläkään kiinteistöllä. Syyksi toimenpiteisiin ryhtymättömyydelle oli ilmoitettu 
taloudellinen tilanne sekä lainsäädännön epävarmuus. Näiden asioiden selkeytyminen sekä rahallinen 
avustus auttaisi vastaajien mukaan asiassa etenemiseen.    

Vuoden 2015 palautekysely vastasi tuloksiltaa aikaisempien vuosien kyselyiden tuloksien toimenpiteisiin 
ryhtymisen osalta. Hyvin selkeäksi on käynyt vuosien aikana, että ihmiset eivät ole ryhtyneet suurissa 
määrin jätevesijärjestelmien uudistamisiin. Suurena syynä tähän on ollut jätevesiasioita koskevan 
lainsäädännön jatkuva muuttuminen, joka aiheuttaa epätietoisuutta. Tähän pitäisi kaikkia alalla toimivia 
tahoja ja varsinkin haja-asutusalueiden asukkaita ajattelen saada selkeä ja pysyvä lainsäädännön linja. 
Uudistustoimia rajoittavana tekijänä on myös pidetty jätevesijärjestelmien korkeita hintoja. Tähän auttaisi 
oikeanlainen viestintä, asennemuutos asukkaiden keskuudessa sekä sen ymmärtäminen, että jätevesien 
oikeanlainen käsittely on tärkeä osa kiinteistön toimivuutta ja lähiympäristön viihtyvyyttä. Toivottava ja 
palutekyselyiden pohjalta olettettava asia on, että neuvonnan tuloksena asukkaat ovat saaneet 
tarvitsemaansa tietoa jätevesiasioista ja osaavat sen pohjalta tarkastella asiaa oikeasta näkökulmasta. 
Toivottavasti neuvonnan jälkeen asukkaat huoltavat jätevesijärjestelmiään asiallisesti ja tarvittaessa 
osaavat vaatia laadukasta suunnittelua ja jätevesijärjestelmien rakentamista.    
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PALAUTE NEUVONTATYÖSTÄ 
Neuvojien antama palaute 

Neuvojina Linkki- ja Jässi-hankkeissa kesällä 2015 toimineilta (yhteensä 18 kpl) pyydettiin palautetta 
neuvontatyöstä ja toimintamallista. Palautekysely toteutettiin sähköisellä palautelomakkeella, johon 
pyydettiin vastaamaan 29.2. mennessä. Vastauksia tuli määräpäivään mennessä 8 kappaletta. Kolme 
vastaajista oli ollut aiempinakin vuosina neuvojana Jässi- tai Linkki-hankkeissa, yksi oli tehnyt neuvontaa 
aikaisemmin ja neljä vastaajista oli jätevesineuvojana ensimmäistä kertaa. 

1 . Perehdytys ja monitorointi 

Kyselyn aluksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä neuvontatyön perehdytyksestä ja monitoroinnista. 
Kuuden vastaajan mielestä perehdytys vastasi käytännön työtä ja kahden vastaajan mielestä 
perehdytys vastasi osittain käytännön työtä. Taulukossa 1 on tarkempi erittely perehdytyksen 
riittävyydestä. 

Taulukko 1. Perehdytyksen riittävyys. Vastaajia 8.

Riittävä Jokseenkin riittävä Ei lainkaan riittävä
Perehdytys 
jätevesiasioihin oli 
mielestäni 

6 2 0

Perehdytys 
työpaikan 
toimintatapoihin oli 
mielestäni 

4 4 0

Perehdytyksen kehittämisideoita (viisi vastaajaa) 
Ehkä lisää perehdytystä ns. hankaliin asiakkaihin, jotka on koko lainsäädäntöä vastaan. Tätä 
kyllä oli jo perehdytyksessäkin, mutta lainsäädännön lisäksi vielä panostusta järjestelmien 
hyviin puoliin. Lisäksi siitä, missä vaiheessa/minkälainen tee-se-itse-järjestelmä on ok. 
Ensimmäisiä neuvontakäyntejä, jotka tehtiin pääneuvojan kanssa, olisi voinut olla muutama 
enemmän :) 
Meillä oli niin paljon peruttu käyntejä niin vanhempi neuvoja kerkesi olemaan vaan yhdellä 
käynnillä mukana. Mökkiä käytettiin harvoin ja sinne ei tullut edes juoksevaa vettä, joten 
esimerkkikäyntejä olisin toivonut lisää. Muuten teoriaa oli kyllä kattavasti! 
Muistan, että aloittavalle tiedonanto oli ehkä vähän hajanainen. Yhtenä koulutuspäivänä olisi 
voinut olla paremmin vielä yksityiskohtaista tietoa, mihin kentällä työskentelyssä tulisi 
kiinnittää huomiota, ehkä enemmän esimerkkejä.. 

Liite 4. (1/5)
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Tarkempi perehdytys työajankäyttö-excelin kohtiin. En tiedä onko jokaisella hankkeella oma 
täytettävä excel asian suhteen, mutta sen täytöstä kannattaisi olla joku ohje. 

Kuuden vastaajan mielestä hankkeessa tehty neuvontatyön monitorointi oli hyödyllinen ja yksi vastaaja 
ei pitänyt monitorointia hyödyllisenä. Neljällä vastaajista monitoroinnin teki hankkeen vanhempi 
neuvoja, kolmella laatuvastaava ja yhdellä muu neuvoja.  

Vastaajien (6 kpl) ajatuksia monitoroinnista. 
Hyödyllistä, sain lisää vinkkejä kuinka edetä. Jännittävää myös! Ei tuntunut ns. normaalilta 
käynniltä. Ehkä myös ns. vaikuttavampaa, kun kaksi henkilöä paikalla. 
Kokeneemman neuvojan palaute tehdystä neuvontakäynnistä on ensisijaisen tärkeää! 
Monitorointi oli erittäin hyödyllinen, sillä sain siinä hyviä kehittämisideoita omaan 
neuvontatyöhöni. 
Monitorointi olisi voinut olla jopa aiemmin. Mielestäni aika aluksi uusille neuvojille, koska 
kenttätyö on haastavaa (jos ei ole aiemmin tehnyt), siksi olisi hyvä saada esimerkki jo aiemmin. 
Monitoroitavan ja monitoroinnin suorittavan suhdetta kannattaa miettiä, jotkin monitorointia 
suorittavat eivät kumminkaan uskalla korjata toisen virheitä tai ilmoittaa puutteista. Ei tosin ole 
sattunut itselle. Monitorointi osoittaa kypsyyttä. 
Olin todella tyytyväinen monitorointiin. Sai kysellä heti mieleen tulleita kysymyksiä. 

Kaksi vastaajista oli myös esittänyt kehitysideoita monitorointiin.  
Ehkä jopa koulutusviikolla voitaisiin käydä selkeästi läpi kenttäkäynnin rakenne ja mahd. 
lisäkysymykset asiakkaille, mihin tulisi kiinnittää huomiota jne. Sillä koulutusviikolla tulee paljon 
informaatiota, siksi olisi ihan hyvä olla ehkä erillinen "kenttäkoulutus", toimistossa kylläkin. 
Tuntui, että käytiin hyvin nopeasti läpi kenttäkäynnin rakenne. 
Kannattaa aina, jos on mahdollista, valita monitoroinnin suorittajaksi vanhempi tai kokeneempi 
neuvoja.

2 . Neuvontamateriaali ja tausta-aineisto 

Kaikkien vastaajien mielestä neuvontamateriaali ja tausta-aineisto olivat riittäviä. Neljä vastaajista 
kuitenkin kaipaisi neuvontamateriaalia tai päivitystä seuraaviin aiheisiin: 

Eri jätevesijärjestelmien hankinta/rakentamiskustannustaulukko (SYKE) kaipaisi päivitystä 
(kahdessa vastauksessa) 
Oli riittävä, mutta luvallisista paikallisista kaivojen tyhjääjistä olisi voinut olla lista. 
Yleistä vesiensuojelua, esimerkiksi miten yksityishenkilö voi elää paremmin 
vesiensuojelullisesti. 

Lisäksi neuvonnan asiakkaat olivat kaivanneet monipuolisempaa aineistoa mökin kuivakäymälöistä ja 
sisäkuivakäymälöistä sekä tietoja pohjavesialuerajauksista. 
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3 . Kartoitus- ja neuvontatyön sujuminen 

Kartoitus- ja neuvontatyön sujumisesta kysyttiin vapaa-sanakentillä työn eri vaiheiden osalta. Vaiheet oli 
eroteltu toimistotyöhön ja kenttätyöhön sekä erikseen kysyttiin asukkaiden puheluista käyntien 
siirtämiseksi tai perumiseksi ja neuvonta-alueiden ulkopuolisista neuvontapyynnöistä. Neljä vastaajista oli 
kommentoinut toimistotyön sujumista ja kolme oli kommentoinut kenttätyön sujumista. Toimistotyössä 
koettiin haasteelliseksi reittien suunnittelu, työn eri vaiheiden aikataulujen hahmottaminen ja aikataulujen 
muutokset peruuntumisineen. Raportoinnin osalta kommentoitiin Excelin täytön ja käytön 
haasteellisuudesta. Kenttätyöstä kommentoitiin kiinteistöjen löytämisen hankaluutta syrjäisemmillä 
seuduilla, aikataulujen pitämistä kiireisinä päivinä sekä hankalia neuvontakohteita.  

Asukkaiden puheluita oli kommentoinut neljä vastaajaa. Heidän mielestään hankalia olivat puhelut, jotka 
tulivat työajan jälkeen tai neuvontakäyntien tai ajon aikana. Lisäksi pohdittiin, voisiko asukkaille 
lähetettävän kirjeen tekstiä muuttaa niin, että siitä kävisi selkeämmin ilmi käynnin siirtäminen tai 
peruuttaminen. Kohdealueiden ulkopuolisia käyntejä oli vastaajilla ollut vain muutamia. Näitä pidettiin 
kuitenkin hauskoina, mutta yhden vastaajan mielestä käyntien järjestämistä pidettiin hankalana.    

4 . Neuvontatyön ja annettujen neuvojen vastaanotto 

Neuvojilta kysyttiin, kuinka neuvontatyö ja annetut neuvot otettiin yleisesti vastaan. Puolet vastaajista koki, 
että neuvontatyö vastaanotettiin varauksella. Lisäksi suurimman osan mielestä annetut neuvot tuntuivat 
menevän perille vaihtelevasti, mutta vain harvoin viesti ei tuntunut menevän millään perille. Useimmiten 
neuvontatyön vastaanotossa oli neuvojien mielestä kuntakohtaisia eroja. Tarkemmat tiedot vastauksista 
ovat taulukossa 2.  

Taulukko 2. Vastaajien kokemuksia neuvonnan vastaanotosta. n = 8.  

Kysymys Vastausvaihtoehdot lukumäärä

Neuvontatyö otettiin mielestäni 
pääosin vastaan 

Hyvin 3
Kiinnostuneesti 1
Varauksella 4

Oliko neuvontatyön 
vastaanotossa 
alueellisia/kuntakohtaisia eroja?

Ei 1
En osaa sanoa 1
Kyllä 6

Antamani neuvot tuntuivat 
menevän perille 

Hyvin 2
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Vaihtelevasti 6
Kuinka usein viesti ei tuntunut 

millään menevän läpi?
2-4 kertaa kymmenestä 3
Kerran kymmenestä tai 
harvemmin 

5

Neuvontatyön vastaanottoa kuvailtiin sanallisesti näin: 
Poliittinen tilanne ja asetuksen lievennykset ovat saaneet ihmiset välillä jopa vihaiseksi. 
Todella paljon peruttiin tai ei oltu paikalla. Kohteet joissa oltiin paikalla menivät pääpiirteittäin 
hyvin. 
Välillä oltiin neutraaleja/ilahtuneita, mutta myös negatiivisia tuli vastaan. Lisäksi oletettiin kunnan 
edustajaksi/tarkastajaksi. Neuvonnan tarkoitusta ei myöskään aina ymmärretty. 

Neuvojat kokivat usein, että jätevesiasioita koskevan viestin perille meno oli hankalinta iäkkäiden ihmisten 
ja maanviljelijöiden kanssa. Hankalia asioita asukkaille ymmärtää olivat toimenpideluvan hakeminen 
kunnalta, jätevesien käsittelyn vertaaminen maatalouden lannoitukseen, vähäisten jätevesimäärien 
kohteiden selitys, kunnan ympäristönsuojelumääräysten eroaminen lainsäädännöstä, prosentuaaliset 
puhdistustasot ja sakokaivojen toiminta.  

5 . Neuvojien tunnelmat työstä 

Seitsemän kahdeksasta vastaajasta tekisi neuvontatyötä uudelleen, jos saisivat mahdollisuuden. Työn 
parhaiksi puoliksi mainittiin:  

Ilahtuneet asiakkaat, kun neuvontaa annettiin niille, jotka sitä jopa olivat halunneet. 
Itsenäinen työ, työporukan tuki ja matala kynnys kysyä asioista pääneuvojalta 
Itsenäisyys tavallaan, ihmisten tapaaminen ja liikkuminen. 
Kiinnostuneet ihmiset. 
Parasta on kun asukas oivaltaa asian ytimen. Monet asiat ovat jätevesiasiassa selitetty huonosti 
mediassa ja väärää faktaa on liikkeellä. Se että asukkaat kiittelevät hyvästä neuvonnasta, vaikka 
heidän kohdalla ei välttämättä tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä, on erittäin palkitsevaa. 
Se, että asiat/neuvontakäynnit sai hoitaa "omalla" tyylillä ja päivien ja viikkojen ns. vapaa 
suunnittelu. Parasta se että työntekijään luotetaan ja hänen annetaan toimia mahdollisimman 
paljon omatoimisesti. Oma pomo on kyllä ollut tosi huippu! 
Välillä asiakkaan huomasi ymmärtäneen oman tilanteensa sekä vaatimukset ja vaihtoehdot 
jätevesienkäsittelyyn. Ja kun asiakas vielä kiitteli saaneensa lopulta selkeää ja puolueetonta neuvoa 
kaiken julkisuudessa pyörineeseen sekavaan keskusteluun, niin tällaisen palautteen suhteen koki 
tekevänsä tärkeää työtä. Tämä myös korjasi monta pettymystä huonoista vastaanotoista sekä 
peruuntuneista käynneistä. 

Työn huonoiksi puoliksi mainittiin seuraavaa: 
Useimmiten epämiellyttävät ja vaikeat asukkaat (neljä vastaajaa) 
Huonointa on poliittinen tilanne ja epävarmuus. Se peilaa selvästi asukkaiden turhautumista ja 
nykyään jopa välinpitämättömyyttä. 
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Peruuntuneet neuvontakäynnit, joista ei oltu ilmoitettu ennalta. Kunnan viranhaltijan 
välinpitämättömyys ja tietämättömyys jätevesiasioissa sekä virheelliset neuvot samoille 
kuntalaisille, joiden luona itse kävi neuvontaa tekemässä. 

Lopuksi kysyttiin vielä neuvojien muita tunnelmia. 

Asiakaspalvelutyö on aina ennalta arvaamatonta 
Kun vaan lainsäädäntö saisi lopullisen muotonsa niin mikäs tässä töitä tehdessä! :D 
Toivoisin että tähän asiaan saadaan jotain selvyyttä, lopetetaan lievennykset ja jatketaan 
töitä. Niitä riittää ja jätevesiasia on tärkeä! 
Välillä oli kivaa mutta välillä hankalat asiakkaat jäi kyllä kovasti kaivelemaan. Miksi edes 
ottaa neuvontaa vastaan, jos sitä ei selkeästi halua? 

6 Yhteenveto 

Vuoden 2015 neuvojille suunnatun palautekyselyn tulokset muistuttavat yleislinjoiltaan suurelta osin 
aikaisemman palautekyselyn tuloksia vuodelta 2012, mutta myös joitain eroavaisuuksia havaitaan.  
Perehdytyksen ja monitoroinnin kehittämiskohteissa on molempina vuosina nostettu esille käytännön 
työhön liittyvät seikat kuten raportointiin ja kentällä toimimiseen perehdyttäminen. Vuoden 2015 kyselyn 
tuloksissa tämä aihe nostetaan kuitenkin korostuneesti esille, erityisenä kehittämiskohteena 
kenttäperehdytykseen liittyvien kiinteistökäyntien määrä, riittävyys ja ajoitus. Vuoden 2015 kyselyn 
perusteella aikaisemmin havaittua lisäperehdytyksen tarvetta jätevedenpuhdistuksen teknisiin seikkoihin 
tai lainsäädännön ”tulkinnanvaraisuuksiin” liittyen ei enää koettu. Monitorointia pidettiin kuitenkin 
hyödyllisenä molemmissa kyselyissä ja siitä saatavan palautteen sekä kehittämisehdotusten koettiin 
edistävän työssä menestymistä. 

Toimistotyössä hankalimmaksi osa-alueeksi sekä vuonna 2012 että 2015 koettiin tietojen tallentaminen 
sekä raportointikäytännöt, joita voitaneen pitää potentiaalisena kehittämiskohteena jatkossa. Kenttätyön 
suhteen vuonna 2015 hankalaksi koettiin reittien suunnittelu ja aikataulujen hallinnointi, joista 
kumpaakaan ei korosteta vuoden 2012 vastauksissa. Kummassakin kyselyssä kenttätyön ongelmakohtana 
esille nostettiin kiinteistöjen syrjäinen sijainti ja siitä aiheutuvat ongelmat paikalle löytämisessä.    

Merkittävä ero kyselyiden välillä havaitaan neuvonnan vastaanotossa. Vuoden 2015 kyselyssä merkittävä 
osa vastaajista koki, että neuvonta otettiin vastaan varauksella ja neuvot omaksuttiin vaihtelevasti, kun taas 
vuonna 2012 neuvojien kohtaama vastaanotto oli sävyltään positiivisempaa ja kaikki vastanneet kokivat 
tulleensa hyvin vastaanotetuiksi kiinteistöillä.  Eroavaisuutta kokemusten välillä selittänee osaltaan 
lainsäädännön tilanteen epävarmuus, joka lisää asukkaiden epätietoisuutta aiheesta ja epäluottamusta alan 
toimijoita sekä myös viranomaisia kohtaan. Myös neuvojakohtaisilla eroilla työskentelytavassa ja 
lähestymistavassa asiakaskohtaamisten suhteen lienee merkitystä.   



48 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016

KOOSTE
PALAUTEKYSELYSTÄ 
KUNNILLE 

3.3.2016 

PALAUTE NEUVONTATYÖSTÄ 
Kuntien antama palaute 

Linkki- ja Jässi-hankkeiden toiminta-alueiden kuntien ympäristötoimilta, rakennusvalvonnoilta ja 
vesihuoltolaitoksilta pyydettiin palautetta tehdystä neuvontatyöstä sähköisellä lomakkeella. Kysely 
toteutettiin talvella 2016, monen hankkeen päättyessä. Kysely lähetettiin kymmenille henkilöille (tarkkaa 
lukumäärää ei tiedossa) ja vastauksia tuli 17 kappaletta. Vastaukset jakautuivat viidelle alueelle seuraavasti: 
Länsi-Uusimaa 9 kpl, Pohjanmaa 4 kpl ja Pohjois-Karjala 4 kpl. Toiminta-alueittain vastauksia tuli 
ympäristötoimesta 12 kpl, rakennusvalvonnasta 4 kpl ja vesihuoltolaitokselta 1 kpl. 

Lähes kaikille vastaajille (16 kpl) Linkki- tai Jässi-hankkeet olivat hyvin tuttuja. Yhden vastaajan mukaan 
hanke ei ollut kovin tuttu, mutta hän oli lukenut hankkeesta lehdessä tai kuullut radiossa. 12 vastaajalle 
hanke oli hyvin tuttu ja he olivat mukana mm. hankkeen ohjausryhmässä. Neljälle vastaajalle hanke oli 
hyvin tuttu ja he olivat osallistuneet hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja/tai suunnitelleet neuvontatyötä. 
Yksi näistä vastaajista ilmoitti myös keskustelleensa hankkeesta työkavereiden kanssa.   

1. Jätevesineuvontahankkeen vaikutukset työssä 

Kaikkien vastaajien mukaan jätevesineuvonta näkyy heidän työssään. 12 vastaajan mielestä neuvontahanke 
on helpottanut heidän työtään ja yksi näistä oli vastannut myös, että neuvontahanke on vaikeuttanut 
hänen työtään. Neuvontahanke on lisännyt neljän vastaajan asiakasyhteydenottoja ja kolmen vastaajan 
mukaan heidän asikasyhteydenottonsa ovat vähentyneet.  

Hankkeen näkyvyydestä vastaajien työssä annettiin myös seuraavaa palautetta: 
Fastighetsägare i Kyrkslätt främst vid Lappböle område känner till om hur reningen av 
avloppsvattnet borde skötas. Alltså om de borde koppla avloppet till vattenandelslaget eller bygga 
en egen reningsssystem för avloppsvattnet 
Hanke on helpottanut työtäni merkittävästi. Joissakin tapauksissa on tullut ilmi, että kyseessä on 
ollut käyntikohde, hyvä olisi, jos voisimme saada kaikki käyntien lausunnot. Tämä syystä, että 
tietäisimme mitä parasnnusehdotuksia on annettu. kun olen asiakkaalta asia kysynyt on paperi ollut 
hukassa. Taulukosta sen sijaan on ollut paljonkin apua. 
Raportteja ja palautetta on tullut 
Toivon, että asiakkaat toteuttavat saamansa ohjeet. 
Vaikea tietysti sanoa, että onko asiakasyhteydenotot vähentyneet sen vuoksi, että ylipäätänsä 
jätevesiasia on lainsäädännön poukkoilun vuoksi tullut vähemmän kiinnostavaksi... mutta varmaan 
osansa on ollut aktiivisella neuvonnallakin eli kun neuvontaa on saatu muualta niin ei aina tarvitse 
soittaa kunnan viranomaiselle 

Liite 5. (1/5)
Kooste palautekyselystä kunnille
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Yhteydenottoja oli vilkkaasti vuosina 2014-2015 alkuvuosi. Nythän niitä on eritäin vähän mutta 
hankkeen myötä on saanut keskittyä uudisrakentamisen neuvomiseen. 

Vaikka kaikki vastaajat olivat kertoneet jätevesineuvontahankkeen näkyvän heidän työssään, oli viisi 
vastaaja vielä sitä mieltä, että hankkeen tulisi näkyä heidän työssään. Tämän voisi tulkita niin, että 
toivotaan hankeen näkyvän enemmän heidän työssään. Vastaajien mielestä hankkeen myötä heille pitäisi 
tulla enemmän uudistamisien lupahakemuksia ja vähemmän neuvontakyselyitä. Lisäksi kommentoitiin 
lainsäädännön vaikutusta yhteydenottojen määriin sekä hankkeiden kartoitustulosten käytettävyyttä.  

Linkki- tai Jässi-hankkeiden tekemästä neuvonnasta oli tullut vaihtelevasti palautetta kuntien työntekijöille. 
Hieman yli puolet (9 kpl) vastaajista ei ollut saanut palautetta neuvonnasta ja kahdeksan vastaajaa oli 
saanut palautetta neuvonnasta. Pääosin viranomaisille tullut palaute neuvonnasta on ollut positiivista, 
mutta paikoitellen palaute on ollut vähäistä. Yksi vastaajista kertoi, että neuvonnan puolueettomuutta on 
kyseenalaistettu.  

Valtaosan vastaajista (16 kpl) mielestä neuvojien antamat neuvot ovat olleet oikeita. Jokainen vastaajat oli 
myös sitä mieltä, että neuvojan antamat neuvot ovat olleet samanlaisia kuin kunnalta saatavat neuvot. 
Yhdenkään vastaajan mielestä neuvot eivät ole olleet vääriä. Hankkeen antamista neuvoista oli annettu 
vain kaksi huomiota. Toisessa kommentoitiin kaksipitkuviemäröinnin suosittelemista kiinteistöille ja 
toisessa ei oikein osattu sanoa asiaan mitään.  

15 vastaajan mielestä neuvontahankkeessa on otettu riittävästi huomioon heidän työtehtäviensä tarpeet. 
Yhden vastaajan mielestä näin ei ollut. Kuntien erityispiirteet oli hankkeessa otettu huomioon lähes 
kaikkien vastaajien (16 kpl) mielestä.  

Kaikki vastaajat olivat hyödyntäneet hankkeiden materiaaleja. Taulukossa 1 on eriteltynä tarkemmin, mitä 
materiaaleja vastaajat ovat hyödyntäneet. Näiden lisäksi yksi vastaajista kertoi käyttäneensä ajantasaista 
tietoa suunnittelijoista ja toinen kiitteli asukastilaisuuksiin osallistumisesta. Kaksi vastaajista kiitteli 
monipuolista materiaalia ja toinen näistä toivoi vielä selkeämpää materiaalia vanhemmille 
kiinteistönomistajille  

Taulukko 1. Vastaajien hyödyntämät neuvontamateriaalit ja hyödyntäjien määrä. Vastaajia 18.

Materiaali Hyödyntäjien lkm 
Hankkeen verkkosivuja osoitteessa jatevesihanke.fi 11
Hankkeen verkkosivuja osoitteessa hajavesi.fi 11
Opas jätevesien maailmaan-verkkosivuja 9
Jätevesiopas-esitettä 12
Kesämökin jätevesiopas-esitettä 12
Muuta hankkeen esitemateriaalia 4
Hankkeen koostamaa tietoa jätevesijärjestelmien 
uudistamistarpeesta 

8

Jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen arviointikriteeristöä 3
Erityisalueiden jätevedenkäsittelyn minimisuosituksia 4
Hankkeen laatimia tiedotteita 6
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Neuvonnan lisäksi kahdeksan vastaaja koki saaneensa muutakin apua neuvontahankkeelta. Saaduksi avuksi 
mainittiin itse neuvonta ja toteuttavien tahojen lisäys. Lisäksi oltiin saatu lisätietoa jätevesiasioista ja apua 
tulkinnalisissa kysymyksissä.   

2. Jätevesien käsittelyn tilanne haja-asutusalueilla 

Palautekyselyn toisessa osassa tiedusteltiin viranomaisten mielipiteitä haja-asutuksen jätevesin käsittelyn 
tilasta heidän kunnassaan. Taulukkoon 2 on koottu vastaajien mielipiteet asiasta. Näiden lisäksi asiasta tuli 
seuraavan laisia vapaamuotoisia kommentteja: 

Järjestelmiä ei uudisteta muutoin kuin rakennusluvan (uusi lisärakennus, laajennus tai 
käyttötarkoituksen muutos) yhteydessä. Yleisesti uskotaan ettei oikeasti ole tulossa pakkoa tehdä 
mitään. Odotetaan tilanteen selkiytymistä. 
Järjestelmiä ei uudisteta, koska ei tiedetä mitkä määräykset ovat milloinkin voimassa. 
Järjestelmiä uusitaan enimmäkseen rakennusten muiden korjaustöiden ohessa 
Olosuhteisiin nähden tilanne on aivan sitä, mitä voikin odottaa, lupahakemuksia tulee hitaaseen 
tahtiin. Mitä enemmän muutoksia menettelyihin vielä tulee, sitä hitaammin asia edistyy. Nyt on 
annettava asian edetä omaan tahtiinsa. 
Uudistamistahti on verkkainen, ja ehkä uudistamisia tehdään lähinnä niillä kiinteistöillä, joilla se on 
"pakollinen" vanhan järjestelmän huonon toimivuuden vuoksi tai jos kiinteistöllä muuten ollaan 
tekemässä korjauksia 

Syyksi uudistamisten pysähtyneisyyden tilaan 13 vastaajista ilmoitti lainsäädännön epävakauden ja jatkuvat 
muutokset.  

Taulukko 2.  Vastaajien käsityksiä oman kuntansa haja-asutuksen jätevesiasioista. Vastaajia 15. 

Jätevesien käsittelyn tila Vastausten 
lkm 

Tilanne on kaikin puolin hallinnassa. 3
Järjestelmiä uudistetaan tasaiseen tahtiin. 1
Tilanne on jumittunut, mutta selkeästi paranemaan päin. 2
Järjestelmiä ei uudisteta, koska sitä ei koeta tarpeelliseksi. 8
Järjestelmiä ei uudisteta, koska on epäselvää mitkä määräykset ovat missäkin voimassa. 9
Järjestelmiä ei uudisteta, koska viemäriverkoston laajeneminen on epäselvää. 5
Muu, lainsäädännön epävakaa tilanne 5

Vastaajilta kysyttiin myös, miten lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet asukkaiden yhteydenottoihin.  
14 vastaajaa oli kommentoinut asiaa. Yhdeksän näistä vastaajista ilmoitti, että asukasyhteydenotot eivät 
ole lisääntyneet vaan päinvastoin vähentyneet. Kolmen vastaajan mukaan yhteydenotot olivat lisääntyneet 
ja yhdelle vastaajista ei ollut tullut asiasta mitään palautetta. Yhdelle vastaajista oli tullut yhteydenottoja, 
joissa oli kommentoitu, että nythän ei tarvitse tehdä mitään.  Asukkaiden mielipiteistä kommentoitiin 
useimmiten, että monet asukkaat ovat nyt sitä mieltä toiveikkaina, että jätevesiasian eteen ei tarvitsekaan 
tehdä mitään. Viranomaisten mukaan osa asukkaista myös odottaa lopullisia päätöksiä.  
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Vastaajilla oli vaihtelevia mielipiteitä siitä, onko heidän kuntansa tehnyt tarpeeksi haja-asutuksen 
jätevesitilanteen edistämiseksi. Hieman yli puolen (9 kpl) mielestä kunta on tehnyt tarpeeksi asian 
edistämiseksi, kuuden vastaajan mielestä kunta ei ole tehnyt tarpeeksi asian edistämiseksi ja yksi vastaaja 
ei osannut sanoa onko kunta tehnyt tarpeeksi jätevesiasian edistämiseksi. Tilanteen parantamiseksi 
ehdotettiin, että lainsäädäntömuutokset saataisiin pysyviksi, kuntien pitäisi panostaa tehokkaaseen 
viestintään ja tiedotukseen, viemäröinnin laajentumiseen tarvittaisiin selkeyttä, valvonnan aloittamista, 
vesi-WC:n salliminen ranta-alueille sekä taloudellisia avustuksia. Neuvontahanke voisi viranomaisten 
mielestä edistää haja-asutuksen jätevesitilannetta jatkamalla neuvontaa ja yhteistyötä eri tahojen välillä 
sekä erityisesti tiedottaa tulevista muutoksista kun ne käsitelty ja järjestää esimerkiksi yleisötilaisuuksia.  

Kyselyn lopuksi viranomiasilta tiedusteltiin, mitkä näkökulmat tulisi erityisesti ottaa huomioon 
jätevesineuvontahankkeissa. Erittely vastauksista on taulukossa 3. Selvästi tärkeimpänä näkökulmana 
pidettiin vesiensuojelua. Muina tärkeinä näkökulmina pidettiin ympäristönsuojelua ja lainsäädännön 
vaatimuksia.

Taulukko 3. Mitkä asiat viranomaisten  mielestä pitäisi ensisijaisesti ottaa huomioon jätevesineuvontahankkeissa. Vastaajia 17. 

Näkökulma Vastausten lkm 
Vesiensuojelu 15
Ympäristönsuojelu 9
Kuluttajansuoja 3
Lainsäädännön vaatimukset 9
Viranomaistyön tukeminen 5
Naapuruussuhteet 3
Muu, tietoa, miksi järjestelmän uudistaminen kannattaa 1

3. Yhteenveto 

Kokonaisuutena kuntien antama palaute neuvontatyöstä vuodelta 2015 noudattelee samoja linjoja kuin 
aikaisempi palaute vuodelta 2012. Näkemykset siitä, kuinka neuvontahanke näkyy viranomaisen työssä, 
olivat pitkälti yhteneväiset: vuoden 2015 palautekyselyssä kaikki 17 vastaajaa ilmoittivat 
neuvontahankkeen näkyvän heidän työssään, kun taas vuoden 2012 kyselyssä 16 vastaajasta 13 ilmoitti 
hankkeen näkyvän työssään. Molemmissa tapauksissa ylivoimainen enemmistö koki hankkeen näkyvyyden 
helpottavan työtään. Vastaajat toivoivat kummassakin kyselyssä hankkeen näkyvyyden heijastuvan 
työhönsä kasvaneena toimenpidelupahakemusten määränä tulevaisuudessa.  

Neuvontaa koskevan palautteen koettiin samoin olevan sävyltään pääosin positiivista sekä vuonna 2012 
että vuonna 2015, eikä myöskään palautteen määrässä havaita eroavaisuutta. Hankkeen antamien 
neuvojen koettiin kummassakin kyselyssä olevan tietosisällöltään oikeita ja sisällön koettiin vastaavan 
kunnan itsensä toteuttamaa neuvontatyötä. Kaikki tai lähes kaikki vastanneet kokevat kuntien 
erityispiirteiden tulevan hyvin huomioiduksi neuvonnassa, ja hyödyntävät hankkeen materiaalia työssään. 
Jätevesineuvontaa toteutettaessa tärkeimmäksi huomioitavaksi näkökulmaksi koettiin kummassakin 
kyselyssä vesiensuojelu.    



52 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016

Kooste palautekyselystä kunnille
Liite 5. (5/5)

KOOSTE
PALAUTEKYSELYSTÄ 

Lainsäädännön epävarma tilanne heijastui myös vuoden 2015 palautekyselyn tuloksiin. Vastaajat korostivat 
lainsäädännön pysyvyyden turvaamista keinona parantaa jätevesiasioiden tilaa kunnassaan, kun taas 
vuonna 2012 tällaista näkökulmaa ei vielä tuotu ilmi.       
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2015 
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2015 
 

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 2009-2014 aluekortteja on 
tehty 99 alueelta ja ne kattavat noin 3900 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 2015-hankkeessa tehdyillä 904 kiinteistökäynnillä 
kerätyllä tiedolla. Kortisto täydentyy 23 aluekortilla, joista yhdellä 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) Kartoitus- ja neuvontakäyntien taustatiedot 
2) Tietoa alueen asutuksen luonteesta, vedenhankinnasta ja dokumentoinnin tilasta* 
3) Kuvaaja jätevesijärjestelmien uudistamistarpeesta* 
4) Kuvaaja jätevesijärjestelmätyypeistä* 
5) Kuvaaja järjestelmien ikäjakaumasta* 
6) Vapaasanainen kuvaus tilanteesta 
7) Alueen tiedotukselliset ja valvonnalliset jatkotyötarpeet 

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

Tiedotukselliset (T) ja valvonnalliset (V) jatkotyötarpeet on annettu asteikolla 0-3, joiden merkitys selviää 
seuraavan sivun taulukosta (taul.1).  
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2015 
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Aluekortin osiot ja värien selitykset 

Taulukko 1. Tiedotuksellisen ja valvonnallisen jatkotyötarpeen selitykset. 

 Tiedotuksellinen 
jatkotyötarve  

(T) 

Valvonnallinen 
jatkotyötarve 

 (V) 

3 Ei kiireellinen, ei yhtenäistä 
tiedotustarvetta. 

Ei kiireellinen, valvontaa voidaan tehdä muun 
valvonnan ohessa. 

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

Uudistamistarpeessa olevia kiinteistöjä voidaan 
valvoa muun valvonnan ohessa. 

1 Kiireellinen, lisätiedotusta tarvitaan ennen 
siirtymäajan päättymistä 2016 

Kiireellinen, valvontatarve pian siirtymäajan 
päättymisen jälkeen 2016- 

0 Ei jatkotyötarvetta Ei jatkotyötarvetta 

 

  

1 

2 3 

4 

5 
6 

7 

1 

2 3 

4 

5 
6 

7 



56 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016

Liite 6. (4/50)
Aluekortisto 2015

Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2015 
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2015 
 

Sisällysluettelo 
(lihavoidulla tekstillä päivitetyt kortit) 
 

Numero Alue Kunta 
   
90/2014 Puujärvi Lohja 
   

   
99/2015 Öbyntie/Lappvikin 

kartanotie 
Hanko 

100/2015 Söderbonäs Hanko 
101/2015 Päivölä Inkoo 
102/2015 Ahmoonlammi Karkkila 
103/2015 Saavajoki Karkkila 
104/2015 Ahvenlampi Kirkkonummi 
105/2015 Espoonkartano Kirkkonummi 
106/2015 Evitskog Kirkkonummi 
107/2015 Kolmiranta Kirkkonummi 
108/2015 Långvik Kirkkonummi 
109/2015 Myllykylä Kirkkonummi 
110/2015 Tampaja Kirkkonummi 
111/2015 Immula Lohja 
112/2015 Kittfall Lohja 
113/2015 Mårbacka Lohja 
114/2015 Vasarla Lohja 
115/2015 Raaseporinjoki Raasepori 
116/2015 
117/2015 
118/2015 
119/2015 
120/2015 

Karhujärvi 
Kela 
Enäjärvi  
Hulttilanjoki 
Irjala 

Siuntio 
Siuntio 
Vihti 
Vihti 
Vihti 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

3 

4 

5 
6 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

LOHJA, PUUJÄRVI 90/2014 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 99 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesä-elokuu 2014/heinä-elokuu 

2015 
 Henrika Lundberg & Henri 

Virkkunen/LUVY  
 74 kiinteistöä 
 77 kohdetta 
 toteuma 75 %  

V3 T3 

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

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ  

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 19/57 25/75 

Asukasmäärä 230  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/77 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 10/24 30/70 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 9/68 12/88 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 16/61 21/79 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 9/68 12/88 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Puujärven alue on osaltaan taajaan asuttua. Kiinteistöistä suuri osa 
sijaitsee ranta-alueella (voimassa ympäristönsuojelumääräykset).  

Kartoitetuista kohteista suuri osa käyttää pelkkää kantovettä. Muut 
saavat vetensä omasta kaivosta, useimmiten rengaskaivosta.  

Jätevesijärjestelmän akuutissa uudistamistarpeessa on 22 % 
kartoitetuista kohteista. Noin puolessa (52 %) kartoitetuista kohteista 
muodostuu vain vähäisiä määriä harmaata jätevettä. 

Alueen tavallisin järjestelmätyyppi on saostussäiliö kaikille jätevesille 
(24 % kohteista). Tyypillisiä järjestelmiä ovat myös laitepuhdistamot 
kaikille jätevesille (14 % kohteista).  

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa yhden 
kiinteistön kohdalla.  

 

 

 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=77)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=37)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=36)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

LOJO, PUUJÄRVI 
 

90/2014 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 99 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni-augusti 2014/juli-augusti 2015 
 Henrika Lundberg & Henri 

Virkkunen/LUVY 
 74 fastigheter 
 77 objekt 
 förverkligande 75 %  

V3 T3 
 

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

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 19/57 25/75 

Invånarantal 230  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/77 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 10/24 30/70 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 9/68 12/88 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 16/61 21/79 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 9/68 12/88 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   

SAMMANDRAG 
 
Puujärvi är ett delvis tätbebyggt område. En stor del av fastigheter 
ligger på strandområde (miljöskyddsbestämmelser i kraft).  
 
En stor del av karterade objekten använder bara bärvatten. Andra 
får sitt hushållsvatten från egen brunn (oftast en ringbrunn).  
 
22 % av karterade objekten är i akut behöv av förnyelse. Cirka 
hälften (52 %) av objekten producerar bara små mängder grå 
avloppsvatten.  
 
Vanligaste system i område är slambrunn för allt avloppsvatten 
(24 % av objekten). Typiska system är också minireningsverk för 
allt avloppsvatten (14 % av objekten).   
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för en 
fastighet.  
 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 77) 

Bild 2. Typ av system (n=37) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=36) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

HANKO, ÖBYNTIE-LAPPVIKIN 
KARTANOTIE 

99/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 18 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesä-heinäkuu 2015 
 Henrika Lundberg/ LUVY 
 13 kiinteistöä 
 13 kohdetta 
 toteuma 72 %  

V2 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 
 

 
 

2; 17 
%

2; 17 %

1; 8 %
2; 17 %

1; 8 %

3; 25 %

1; 8 %

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 10/3 77/23 

Asukasmäärä 29  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 6/8 43/57 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 3/5 38/62 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 4/7 36/64 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 3/10 23/77 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 3/10 23/77 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   
YHTEENVETO 

Öbyntie-Lappvikin kartanotie on tiheästi asuttu alue jossa suurin osa 
asutuksesta on vakinaista. Alueella on sekä pohjavesi- että ranta-
alueita. Melkein puolet kartoitetuista kiinteistöistä kuuluu kunnan 
vesijohtoverkostoon, toinen puolisko saa käyttöveden omasta 
kaivosta.  

Melkein kolmasosa jätevesijärjestelmistä on akuutissa 
uudistamistarpeessa. Yhtä monta järjestelmää on pienen 
parannuksen tai seuraamisen varassa. Saman verran on järjestelmiä 
jotka ovat nykyisellään kunnossa. Ainoastaan yhdellä kartoitetuista 
kiinteistöistä on vähäinen jätevesimäärä. Tavallisimmat järjestelmät 
ovat pienpuhdistamoita, mutta myös saostussäiliöitä kaikille 
jätevesille, ja umpisäiliöitä kaikille jätevesille tai mustalle vedelle ja 
harmaalle vedelle imeyttämö. Yli puolet kohteista on rakennettu 
2000-luvulla, mikä on keskivertoa uudempi keskiarvo. 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset ovat olemassa 2 kiinteistön 
kohdalla.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=13)  
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=12)  
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Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=12)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

HANGÖ, ÖBYVÄGEN-
LAPPVIKS GÅRDSVÄG 
 

99/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 18 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni-juli 2015 
 Henrika Lundberg/LUVY 
 13 fastigheter 
 13 objekt 
 förverkligande 72 %  

V2 T3   

X Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattenantjänster 
 Annat specialområde 

 X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 10/3 77/23 

Invånarantal 29  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 6/8 43/57 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 3/5 38/62 
Separat toalettavlopp (ja/ nej)     4/7 36/64 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 3/10 23/77 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 3/10 23/77 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Öbyvägen-Lappviks Gårdsväg är ett tättbebyggt område med 
främst fastbosättning. Det finns både grundvatten- och 
strandområden. Nästan hälften av de karterade fastigheterna är 
anslutna till kommunens vattenledningsnät, den andra hälften får 
sitt hushållsvatten från egna brunnar. 
 
Nästan en tredjedel av avloppssystemen är i akut förnyelsebehov. 
Lika många system behöver små förbättringar eller uppföljning 
och samma mängd system är helt i skick.  Endast en av de 
karterade fastigheterna har små vattenmängder. De vanligaste 
systemen är minireningsverk, men även slambrunnar för allt 
avloppsvatten och slutna tankar för allt avloppsvatten eller för 
svart vatten och infiltrering för grått vatten förekommer. Över 
hälften av objekten är byggda på 2000-talet vilket är nyare än 
medeltalet.   
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 2 
fastigheter.  
 
 
 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 13)  

 

 

Bild 2. Typ av system (n=12)  

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=12) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

HANKO, SÖDERBONÄS 100/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 23 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesä-heinäkuuu 2015 
 Henrika Lundberg/LUVY 
 15 kiinteistöä 
 17 kohdetta 
 toteuma 65 %  

V2 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 0/17 0/100 

Asukasmäärä 38  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/16 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 16/0 100/0 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 1/5 25/75 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 3/14 18/82 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 3/14 18/82 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Söderbonäsin alueella on vain vapaa-ajan asutusta. Suurin osa 
kiinteistöistä on ranta-alueella, ja koko alue on taajaan asuttu. Kaikki 
kartoitetut kiinteistöt saavat talousvetensä omasta porakaivosta.  

35 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteita. 
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 29 %. Nämä 
ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle tai yksinkertaisia 
maaperäkäsittelyjä harmaille vesille. Seuraamisen varassa olevat 
kohteet ovat yksinkertaisen maaperäkäsittelyn omaavia kohteita 
jotka ovat vähäisen jätevesimäärän rajatapauksia, mutta eivät 
aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kolme nykyisellään 
kunnossa olevaa järjestelmää ovat kaksi harmaavesisuodatinta sekä 
umpisäiliö.  

Ikäperusteisen vapautuksen edellytyksiä ei ollut olemassa 
yhdelläkään kartoitetulla kiinteistöllä.  

 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=17) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=11)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=11)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

HANGÖ, SÖDERBONÄS 
 

100/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 23 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni-juli 2015 
 Henrika Lundberg/LUVY 
 15 fastigheter 
 17 objekt 
 förverkligande 65 %  
 

            V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

 X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 0/17 0/100 

Invånarantal 38  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/16 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 16/0 100/0 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 1/5 25/75 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 3/14 18/82 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 3/14 18/82 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 
 
Söderbonäs är ett tätt bebyggt strandområde med endast 
fritidsbosättning. Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten 
från egen borrbrunn.  
 
35 % av de karterade objekten har bara små mängder 
avloppsvatten. I akut förnyelsebehov är 29 %. Dessa är främst 
slambrunnar för allt avloppsvatten eller endast enkel 
markbehandling för gråvatten. System som kräver uppföljning är 
enkel markbehandling för gränsfall för små vattenmängder. Dessa 
utgör dock ingen miljöförstöring. Tre objekt var i dagens läge i 
skick, två stycken gråvattenfilter och en sluten tank. 
 
Inga av de karterade fastigheterna hade förutsättningar för 
befrielse på grund av ålder.  
 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 17) 

Bild 2. Typ av system (n=11) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=11) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

YHTEENVETO 

Päivölän alueella on pääasiassa vakituista asutusta. Valta-osa, noin 
80 %, saa talousvetensä omasta porakaivosta, ja loppuosalla on 
rengaskaivo tai tuo vettä mukanaan kaupungista. 

Noin 17 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien 
kohteista. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia tai pieniä 
parannuksia tarvitsevia järjestelmiä on n. 60 %. Yleisimmät 
järjestelmät alueella ovat saostussäiliöt ja pienpuhdistamot kaikille 
jätevesille. Muita järjestelmiä ovat muun muassa erilaisia kaksi-
putkiratkaisuja. Yli 40 % ovat rakennettu 2000-luvulla. 

Viidellä kartoitetulla kiinteistöllä oli olemassa edellytykset 
ikäperusteiseen vapautukseen.   

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

INKOO, PÄIVÖLÄ 101/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 155 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 touko-kesäkuu 2015 
 Michaela Sollberger / LUVY 
 112 kiinteistöä 
 116 kohdetta 
 toteuma 72 %  

V3 T3 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

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

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 84/32 72/28 

Asukasmäärä 254  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/116 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 95/21 82/18 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 18/89 16/77 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 48/68 41/59 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 20/96 17/83 
Laittomat tapaukset 1 0,9 
   
   
   Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=116) 
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=113)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=96)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

INGÅ, SOLBERG 
 

101/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 155 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 maj – juni 2015 
 Michaela Sollberger / LUVY 
 112 fastigheter 
 116 objekt 
 förverkligande 72 %  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 84/32 72/28 

Invånarantal 254  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/116 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 95/21 82/18 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 18/89 16/77 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 48/68 41/59 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 20/96 17/83 
Olagliga fall 1 0,9 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Solberg är ett delvis tätt bebyggt område, med mestadels fast 
bosättning. Ungefär 80 % av de karterade fastigheterna får sitt 
hushållsvatten från egen borrbrunn och resten från ringbrunn.  
 
Ungefär 17 % av områdets fastigheter ha små 
avloppsvattenmängder. Drygt 60 % av avloppssystemen har ett 
akut förnyelsebehov, eller behöver små förbättringar eller 
uppföljning. De vanligaste systemen är slamavskiljare samt 
minireningsverk för allt avloppsvatten. Bland andra system finns 
infiltrationsanläggning och markbädd samt olika lösningar för 2-
rörssystem. Över 40 % av objekten är byggda på 2000-talet. 
 
Fem av karterade fastigheter hade förutsättningar för befrielse på 
grund av ålder.  
 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=116) 
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Bild 2. Typ av systemen (n=113)  

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=96) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KARKKILA, AHMOONLAMMI 102/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 22 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesäkuu 2015 
 Hanna Salo/LUVY 
 19 kiinteistöä 
 19 kohdetta 
 toteuma 86 %  

V2 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 5/14 26/74 

Asukasmäärä 48  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 5/4 56/44 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 1/3 33/66 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 1/4 25/75 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 8/11 42/58 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 4/15 21/79 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Ahmoonlammin alue on suhteellisen tiheään rakennettu 
pohjavesialue. Lisäksi alueella on ranta-asutusta. Aluekorttiin on 
sisällytetty lisäksi Toivikkeen vedenottamon suoja-alueen kartoitetut 
kiinteistöt (5 kiinteistöä 19:sta).  

Enemmistö (68 %) kartoitetuista kiinteistöistä on vähäisen 
jätevesimäärän kohteita (kantovesi käytössä). Lisäksi voidaan käyttää 
järvivettä. Kiinteistöillä joilla oma kaivo on käytössä, on suosituin 
kaivotyyppi porakaivo. Jätevesijärjestelmän akuutissa 
uudistustarpeessa on 16 % kartoitetuista kohteista, ja 11 % pienten 
parannusten tai seurannan tarpeessa. 

Suurin osa kartoituskohteista oli vähäisen jätevesimäärän 
kiinteistöjä, joilla käytössä oli harmaan jäteveden yksinkertainen 
maaperäkäsittely. Muita tyypillisiä järjestelmiä olivat esimerkiksi 
umpisäiliöt kaikille jätevesille, umpisäiliö mustille ja maasuodattamo 
harmaille vesille sekä saostussäiliöt kaikille jätevesille. 

Yhdellä kartoitetuista kohteista oli edellytykset ikäperusteiseen 
vapautukseen.  

    

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=19) 
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1; 5 %
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

HÖGFORS, 
AHMOONLAMMI  
 

102/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 22 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni 2015 
 Hanna Salo/LUVY 
 19 fastigheter 
 19 objekt 
 förverkligande 86 %  
 
 

 
V2 T3 

X Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
X Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklinsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  
 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 5/14 26/74 

Invånarantal 48  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 5/4 56/44 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 1/3 33/66 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 1/4 25/75 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 8/11 42/58 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 4/15 21/79 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   
SAMMANDRAG 
 
Ahmoonlammi är ett relativt tätbebyggt grundvattenområde. En del 
av bosättningen ligger också i strandområde. Det här regionskortet 
innehåller också karterade fastigheter i Toivike vattentags 
skyddsområde (fem fastigheter av 19).       
 
Merparten (68 %) av karterade fastigheter producerar bara små 
mängder grå avloppsvatten (bärvatten används). Vidare kan man 
användä sjövatten. Fastigheter som använder en egen brunn oftast 
har en borrbrunn.  Sexton procent av karterade objekten är i akut 
förnyelsebehöv, och 11 % behöver små förbättringar eller 
uppföljning.  
 
De flesta karterade objekten producerar små mängder grå 
avloppsvatten som behandlas med enkelt markbehandling. Andra 
typiska system var till exempel slutna tankar för allt avloppsvatten, 
sluten tank för svart- och markbädd för gråvatten samt slambrunn för 
allt avloppsvatten.  
 
En av karterade objekten hade förutsättningar för befrielse på grund 
av ålder.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 19) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KARKKILA, SAAVAJOKI 103/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 44 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elo-syyskuu 2015 
 Hanna Salo/LUVY 
 31 kiinteistöä 
 32 kohdetta 
 toteuma 70 %  

V3 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 16/17 48/52 

Asukasmäärä 89  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/33 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 4/19 17/83 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 6/13 32/68 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 10/23 30/70 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 6/19 24/76 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

 Saavajoki on suhteellisen tiheään asuttu ranta-alue. 

Suuri osa (40 %) kartoituskohteista oli vähäisen jätevesimäärän 
kiinteistöjä (käytössä vain kantovesi). Muista kartoitetuista 
kiinteistöistä kaikki saavat käyttövetensä omasta kaivosta, 
useimmiten rengaskaivosta (83 % kohteista). 

Noin kolmannes kartoitetuista kohteista on jätevesijärjestelmän 
suhteen akuutissa uudistustarpeessa. Pienten parannusten tai 
seurannan tarpeessa oli 15 % kartoitetuista kohteista.   

Yleisin järjestelmätyyppi alueella on saostuskaivokäsittely kaikille 
jätevesille (30 % kartoitetuista kohteista). Muita yleisiä järjestelmiä 
ovat maasuodattamo kaikille jätevesille (20 % kohteista) sekä 
umpisäiliö mustille jätevesille ja yksinkertainen maaperäkäsittely 
harmaille vesille (15 % kohteista).  

Yhdellä kartoitetuista kiinteistöistä oli edellytykset ikäperusteiseen 
vapautukseen.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=33)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=20)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=17)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

HÖGFORS, SAAVAJOKI 
 

103/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 44 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti-september 2015 
 Hanna Salo/LUVY 
 31 fastigheter 
 32 objekt 
 förverkligande 70 %  
 

 

 
V3 T3 

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

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 16/17 48/52 

Invånarantal 89  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/33 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 4/19 17/83 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 6/13 32/68 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 10/23 30/70 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 6/19 24/76 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Saavajoki är ett relativt tättbebyggt strandområde. 

En stor del (40 %) av karterade fastigheter producerar små 
mängder av grå avloppsvatten (bara bärvatten används). Rest får 
sitt hushållsvatten från egen brunn, oftast en ringbrunn (83 % av 
objekten).    

Circa en tredjedel av karterade system är i akut behöv av 
förnyelse. Femton procent av karterade systemen behöver små 
förbättringar eller uppföljning.    

Det vanligaste avloppsystemtyp i område är slambrunn för allt 
avloppsvatten (30 % av karterade objekten). Andra vanliga 
systemen var markbädd för alltavloppsvatten (20 % av objekten) 
samt sluten tank för svart avloppsvatten och enkelt 
markbehandling för gråvatten (15 % av objekten).  
 
En av karterade objekt hade förutsättningar för befrielse på grund 
av ålder.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 33) 

Bild 2. Typ av system (n=20) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=17) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, AHVENLAMPI  104/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 14 kpl. 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elokuu 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 9 kiinteistöä 
 9 kohdetta 
 toteuma 64 %  

V3 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 9/0 100/0 

Asukasmäärä 48  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/9 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 8/1 89/11 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 3/6 33/67 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 3/6 33/67 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 3/6 33/67 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   
YHTEENVETO 

Ahvenlammen alueen kartoitetut kohteet ovat kokonaisuudessaan 
vakituisen asutuksen kiinteistöjä. Asutus alueella on osin tiivistä ja se 
keskittyy ranta-alueille. 

Kartoitetut kiinteistöt hankkivat kaikissa tapauksissa käyttövetensä 
omasta kaivosta, useimmiten porakaivosta (89 % kohteista). Noin 
kolmasosa kartoitetuista kiinteistöistä on jätevesijärjestelmän 
akuutin uudistustarpeen piirissä. Yli puolella alueen kartoitetuista 
kiinteistöistä on käytössään toimiva ja riittävä jäteveden 
käsittelyjärjestelmä.      

Yleisiä järjestelmätyyppejä Ahvenlammen alueella ovat 
laitepuhdistamot kaikille jätevesille (34 % kohteista) sekä 
maahanimeytykset kaikille jätevesille (22 % kohteista).      

Kartoitetuista kohteista yhdellä oli edellytykset ikäperusteiseen 
vapautukseen.  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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Områdesregister 

KYRKSLÄTT, AHVENLAMPI 
 

104/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 14 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 oktober 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 9 fastigheter 
 9 objekt 
 förverkligande 64 %  
 

 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 9/0 100/0 

Invånarantal 48  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/9 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 8/1 89/11 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 3/6 33/67 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 3/6 33/67 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 3/6 33/6 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   

SAMMANDRAG 
 
Alla karterade fastigheter i Ahvenlampi är fastbosätta. Området är 
tätbebyggt och bosättning fokuserar på strandområden 
(miljöskyddsbestämmelser i kraft). 

Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten från egen brunn, 
oftast en borrbrunn (89 % av objekten). En tredjedel av karterade 
fastigheter är i akut förnyelsebehöv.  

Över hälften av karterade fastigheter i område använder ett 
fungerande och tillräcklig avloppsvattensystem. Vanliga systemen 
i område var minireningsverk för allt avloppsvatten (34 %) samt 
infiltration för allt avloppsvatten (22 % av objekten).  

En av karterade objekten hade förutsättningar för befrielse på 
grund av ålder.  
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Aluekortisto 2015

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, 
ESPOONKARTANO 
 

105/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 23 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 syyskuu 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 13 kiinteistöä 
 14 kohdetta 
 toteuma 56 %  
 

V2 T3 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

   

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 12/2 86/14 

Asukasmäärä 40  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/14 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 10/3 77/23 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 7/7 50/50 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 3/11 21/79 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 1/13 7/93 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Espoonkartanon alue on osin taajaan asuttua. Kartoitetuista kohteista 
kaikki saavat käyttövetensä omasta kaivosta, useimmiten 
porakaivosta (77 % kohteista). Lisäksi yhdellä kartoituskohteella oli 
käytössään lähdekaivo.  

Alueen jätevesijärjestelmistä selvä enemmistö (93 %) oli 
jätevesijärjestelmän suhteen akuutissa uudistustarpeessa. 
Tyypillisesti puutteita esiintyi harmaiden jätevesien käsittelyssä 
jätevesimäärän ollessa vähäistä suurempi.      

 Yleisimmät järjestelmätyypit alueella olivat saostuskäsittely kaikille 
jätevesille (43 % kohteista), sekä umpisäiliö mustille ja saostussäiliö 
harmaille jätevesille (36 % kohteista). Alueen jätevesijärjestelmistä 
suurin osa on rakennettu ennen 1980-lukua.  

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa 2 kiinteistön 
kohdalla.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=14) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=14) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=14) 

13; 93 %

1; 7 %

6; 43 %

5; 36 %

3; 21 %

64%

29% 7%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

KYRKSLÄTT, ESBOGÅRD 
 

105/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 23 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 september 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 13 fastigheter 
 14 objekt 
 förverkligande 56 %  
 

V2 T3 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklinsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 12/2 86/14 

Invånarantal 40  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/14 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 10/3 77/23 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 7/7 50/50 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 3/11 21/79 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 1/13 7/93 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Esbogård är ett delvis tätbebyggt område. Alla karterade objekten 
får sitt hushållsvatten från egen brunn, oftast en borrbrunn (77 % 
av objekten). Vidare använder en objekt källbrunn.  
 
En klar majoritet av karterade systemen var i akut 
förnyelsebehöv. Brister förekom oftast med behandling av grå 
avloppsvatten när deras mängder var stora.      
 
Det vanligaste systemen i område var slambrunn för allt 
avloppsvatten (43 % av objekten) samt sluten tank för svart 
avloppsvatten och slambrunn för gråvatten (36 % av objekten).  
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder finns för 2 
fastigheter.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 14) 

Bild 2. Typ av system (n=14) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=14) 

64%

29% 7%

före 1980 1980−2000 efter 2000

6; 43 %

5; 36 %

3; 21 %

13; 93 %

1; 7 %
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, EVITSKOG 106/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 26 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 lokakuu 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 14 kiinteistöä 
 16 kohdetta 
 toteuma 54 %  

V1 T3 

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

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
   Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 11/2 83/17 

Asukasmäärä 336  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/15 7/93 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 11/3 77/23 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 9/6 62/38 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 2/13 13/87 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 0/15 0/100 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Evitskogin alueen kiinteistöistä merkittävä osa sijaitsee 
pohjavesialueella, minkä lisäksi osa kiinteistöistä sijoittuu ranta-
alueelle. Kartoitetuista kiinteistöistä suuri enemmistö (93 %) saa 
käyttövetensä omasta kaivosta. 

Kartoitetuista kiinteistöistä 62 % on järjestelmän akuutin 
uudistamisen tarpeessa. Lisäksi yhdellä kohteella uudistamistarve 
johtuu paikallisista ympäristönsuojelumääräyksistä (asetuksesta 
poikkeava uudistamistarve). 15 % kohteista tarvitsee pieniä 
parannuksia tai seurantaa. Kahdelle kohteelle arviota ei voitu antaa; 
toisella kohteista on ympäristölupa, toinen odottaa kunnan päätöstä 
koskien poikkeuslupaa ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksista.  

Tyypillisimpiä järjestelmiä alueella olivat esimerkiksi 
saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille (20 % kohteista) sekä 
umpisäiliö mustille ja saostuskaivokäsittely harmaille vesille (20 %).  

 Yhdellä kohteella oli olemassa edellytykset ikäperusteiseen 
vapautukseen.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=13) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=15)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=14) 

8; 62 %

2; 15 %

2; 15 %

1; 8 %

3; 20 %

3; 20 %

2; 13 %

2; 13 %

5; 34 %

14%
36%

50%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen



74 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016

Liite 6. (22/50)
Aluekortisto 2015

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

KYRKSLÄTT, EVITSKOG 
 

106/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 26 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 oktober 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 14 fastigheter 
 16 objekt 
 förverkligande 54 %  
 

 

 
V1 T3 

X Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

   

 

  

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 11/2 83/17 

Invånarantal 336  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/15 7/93 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 11/3 77/23 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 9/6 62/38 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 2/13 13/87 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 0/15 0/100 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
En betydlig del av fastigheter i Evitskog ligger på 
grundvattenområde (miljöskyddsbestämmelser kraft). Vidare 
ligger en del av fastigheter på strandområde. En stor majoritet (93 
%) av karterade fastigheter får sitt hushållsvatten från egen 
brunn.  

Av karterade systemen 62 % är i akut behöv av förnyelse. Vidare 
påfyller ett objekt inte miljöskyddsbestämmelsers krav (från 
förordningen avvikande förnyelsebehöv). 22 % av objekten 
behöver små förbättringar eller uppföljning. För två objekt kunde 
bedömning inte göras: en objekt hade en miljötillstånd, den andra 
avväktar för kommunens beslut gällande undantagstillstånd från 
miljöskyddsbestämmelsers krav.    

Vanligaste system i område är slambrunn för allt avloppsvatten 
(20 % av objekten) samt sluten tank för svart- och slambrunn för 
gråvatten (20 % av objekten). 

För en objekt fanns förutsättningar för befrielse på grund av ålder.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 13) 

Bild 2. Typ av system (n=15) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=14) 

8; 62 %

2; 15 %

2; 15 %

1; 8 %
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2; 13 %
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Aluekortisto 2015

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, KOLMIRANTA 107/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: 16 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 lokakuu 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 5 kiinteistöä 
 7 kohdetta 
 toteuma 31 %  

V3 T3 

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

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

20% 60% 20%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

20% 60% 20%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)     4/3 57/43 

Asukasmäärä 12  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/5 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 5/0 100/0 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)      2/3 29/43 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)       2/7 29/71 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)       0/7 0/100 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO  

Kolmirannan kartoitetut kohteet sijaitsevat ranta-alueella 
(ympäristönsuojelumääräykset voimassa). Alue on poistettu 
pohjavesialueluokituksesta.  

Kaikki kohteet saavat talousvetensä omasta kaivosta. Lisäksi voidaan 
hyödyntää sade- tai järvivettä.   

Tyypillisin järjestelmä alueella oli umpisäiliö mustalle jätevedelle ja 
saostussäiliöt harmaalle vedelle. 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa yhden 
kiinteistön kohdalla.  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

KYRKSLÄTT, KOLMIRANTA 
 

107/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 16 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 oktober 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 5 fastigheter 
 7 objekt 
 förverkligande 31 %  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid)     4/3 57/43 

Invånarantal 12  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/5 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 5/0 100/0 
Separat toalettavlopp (ja/ nej)      2/3 40/60 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)       2/7 29/71 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)       0/7 0/100 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   

SAMMANDRAG 
 
Kartlagda fastigheter i Kolmiranta ligger på strandområdena 
(miljöskyddsbestämmelser i kraft). Området klassificeras inte 
längre som grundvattenområde. 

Alla objekten får sitt hushållsvatten från egen brunn. Vidare kan 
man använda regn- eller sjövatten.  

Vanligaste avloppssystem i område var sluten tank för svart 
avloppsvatten och sedimenteringsbrunn för gråvatten. 

För en objekt finns förutsättningar för befrielse på grund av ålder.  
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Aluekortisto 2015

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, LÅNGVIK 108/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 12 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elokuu 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 8 kiinteistöä 
 8 kohdetta 
 toteuma 67 %  

V2 T1 

X Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
x Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 8/0 100/0 

Asukasmäärä 20  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/8 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 6/2 75/25 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 4/4 50/50 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 1/7 12/88 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 2/6 25/75 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Långvikin alue lukeutuu vesihuollon kehittämisalueisiin. Asutus on 
osin tiivistä, minkä lisäksi merkittävä osa alueen kiinteistöistä 
sijaitsee pohjavesialueella. Näillä kiinteistöillä voimassa ovat 
kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset.    

Kartoitetuista kiinteistöistä jokainen saa vetensä omasta kaivosta, 
useimmiten porakaivosta. Kartoituksen otannan perusteella 
enemmistö (75 %) jätevesijärjestelmistä ei vaadi 
tehostamistoimenpiteitä. 

Alueella esiintyy laajaa vaihtelua järjestelmätyypeissä, minkä 
johdosta selvästi yleisintä tyyppiä ei voida määrittää. Tyypillisiä 
järjestelmiä ovat esim. umpisäiliöt kaikille jätevesille (25 %) sekä 
umpisäiliö mustille ja maahanimeytys harmaille jätevesille (25 %). 
Lisäksi yhdessä kohteessa oli käytössä umpisäiliö mustille ja 
pienpuhdistamo harmaille jätevesille. 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset eivät täyttyneet yhdenkään 
kiinteistön kohdalla.  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

KYRKSLÄTT, LÅNGVIK 
 

108/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 12 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 8 fastigheter 
 8 objekt 
 förverkligande 67 %  
 

V2 T1 

X Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 
X Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 8/0 100/0 

Invånarantal 20  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/8 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 6/2 75/25 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 4/4 50/50 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 1/7 12/88 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 2/6 25/75 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Långvik är ett delvis tätbebyggt område potentiellt för 
vattenandelslag. Vidare ligger en betydlig del av områdes 
fastigheter på grundvattenområde (miljöskyddsbestämmelser i 
kraft).  
 
Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten från egen brunn, 
oftast en borrbrunn. Baserat på kartläggningens urval, behöver 
majoritet (75 %) av avloppsvattensystemen inte 
effektiveringsåtgärder.  
 
Stor variation i systemtyper förekommer i område, och så kan 
man inte definiera ett enskilt vanligaste system. Typiska systemen 
är t.ex. slutna tankar för allt avloppsvatten (25 %) samt slutna 
tankar för svart avloppsvatten och infiltration för gråvatten (25 
%).  Vidare använder en objekt sluten tank för svart avloppsvatten 
och minireningsverk för gråvatten. 
 
Inga fastigheter hade förutsättningar för befrielse på grund av 
ålder.  
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Aluekortisto 2015

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, MYLLYKYLÄ 109/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 70 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 lokakuu 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 50 kiinteistöä 
 55 kohdetta 
 toteuma 71 %  

V1 T1 

X Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
x Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 49/6 89/11 

Asukasmäärä 140  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 13/41 24/76 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 23/18 56/44 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 26/29 47/53 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 19/36 35/65 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 12/43 22/78 
Laittomat tapaukset   
   
   
   

YHTEENVETO 

Myllykylän alueen kiinteistöistä merkittävä osa sijaitsee 
pohjavesialueella (voimassa kunnalliset 
ympäristönsuojelumääräykset). Alue on lisäksi suhteellisen tiheään 
asuttu vesihuollon kehittämisalue.  

Enemmistö kartoitetuista kiinteistöistä (76 %) hankkii talousvetensä 
omasta kaivosta, useimmiten porakaivosta (56 %). Lähes neljännes 
(24 % kohteista) on liittynyt kunnalliseen vesihuoltoverkkoon.  

Hieman yli puolet kartoitetuista kiinteistöistä on jätevesijärjestelmän 
suhteen akuutissa uudistustarpeessa. Pienten parannusten ja 
seurannan tarpeessa on 16 % kartoitetuista kohteista. 

Yleisin järjestelmätyyppi alueella oli saostuskaivokäsittely kaikille 
jätevesille (26 % kohteista). Tyypillinen oli myös umpisäiliö mustille ja 
saostussäiliö harmaille jätevesille (25 % kohteista).   

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa kolmen 
kiinteistön kohdalla.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=55)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=53) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=52) 

30; 55 %9; 16 %

14; 25 %
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

KYRKSLÄTT, KVARNBY 109/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 70 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 oktober 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 50 fastigheter 
 55 objekt 
 förverkligande 71 %  
 

V1 T1 

X Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 
X Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 49/6 89/11 

Invånarantal 140  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 13/41 24/76 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 23/18 56/44 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 26/29 47/53 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 19/36 35/65 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 12/43 22/78 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
En betydlig del av Kvarnbys fastigheter ligger på 
grundvattenområdet (miljöskyddsföreskrifterna i kraft). Vidare är 
området ett relativt tätbebyggt utvecklingsområde för 
vattentjänster.    
 
Majoritet (76 %) av karterade fastigheter får sitt hushållsvatten 
från egen brunn. Nästan en fjärdedel (24 %) har sällat sig till 
kommunens vattenanledning. Lite över hälften av karterade 
fastigheter har ett akut förnyelsebehov. Små förbättringar och 
uppföljning behöver 16 % av karterade objekten.  
 
Vanligaste systemtyp i område var slambrunn för allt 
avloppsvatten (26 % av objekten). Typisk var också sluten tank för 
svart avloppsvatten och slambrunn för gråvatten (25 % av 
objekten).   
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 3 
fastigheter.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 55) 

Bild 2. Typ av system (n=53) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=52) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, TAMPAJA 110/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: 65 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesäkuu 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 48 kiinteistöä 
 51 kohdetta 
 toteuma 74 %  

V3 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 21/30 41/59 

Asukasmäärä 145  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/48 0/94 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 34/14 71/29 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 12/39 23/77 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 14/37 27/73 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 11/40 22/78 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO  

Kartoitetulla alueella on sekä kiinteitä että vapaa-ajan asuntoja. Kaikki 
kiinteistöt sijaitsevat ranta-alueella (ympäristönsuojelumääräykset 
voimassa). 

Kaikki kartoitetut kohteet saavat käyttövetensä joko omasta kaivosta 
tai kantovetenä muualta.  

Kartoitetuista kohteista 33 % on vähäisen jätevesimäärän kiinteistöjä.  
Akuutissa uudistamistarpeessa on 16 % kiinteistöistä, ja 20 % pienten 
parannusten tai seurannan tarpeessa.. 

Yleisimpiä järjestelmiä alueella ovat umpisäiliö mustille ja 
maahanimeytys harmaille jätevesille (26 %), umpisäiliö kaikille 
jätevesille (23 %) sekä saostussäiliöt kaikille jätevesille (18 % 
järjestelmistä).  

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa viiden 
kiinteistön kohdalla.  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (Muut kuin vähäisen 
jätevesimäärän n=32) 

8; 16 %

10; 20 %

16; 31 %

17; 33 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=51) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=34) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=34) 

6; 18 %

9; 26 %

2; 6 %

8; 23 %
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

KYRKSLÄTT, TAMPAJA 
 

110/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 65 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 48 fastigheter 
 51 objekt 
 förverkligande 74 %  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 21/30 41/59 

Invånarantal 145  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/48 0/94 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 34/14 71/29 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 12/39 23/77 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 14/37 27/73 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 11/40 22/78 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
På Tampaja området finns båda fritidsbostäder och 
fastbosättning. Alla karterade fastigheter ligger i strandområdet 
(miljöskyddsbestämmelser i kraft).  

Alla får sitt hushållsvatten antingen från egen brunn eller som 
bärvatten från annanstans.   

33 % av de kartlagda fastigheter har små vattenmängder. I akut 
förnyelsebehov är 16 % av fastigheter, och 20 % behöver små 
förbättringar eller uppföljning.  

På området det vanligaste system är sluten tank för svart- och 
infiltrering för gråvatten (26 %), sluten tank för allt avloppsvatten 
(23 %) samt slambrunn för allt avloppsvatten (18 % av systemen).   

Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 5 
fastigheter.  
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=51) 

Bild 2. Typ av system (n=34) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=34) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

LOHJA, IMMULA 111/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 59 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesäkuu 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 35 kiinteistöä 
 36 kohdetta 
 toteuma 59 %  

V3 T2 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Tiiviisti asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma  

 

 

  

 

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 33/3 92/8 

Asukasmäärä 81  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 17/15 48/52 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 27/10 53/47 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 1/35 3/97 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 13/23 36/64 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 8/28 22/78 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Immula on osin tiiviisti asuttu vesihuollon kehittämisalue. Hieman yli 
puolet (52 %) kartoitetuista kiinteistöistä saa talousvetensä omasta 
kaivosta. Osa (48 %) kartoitetuista kiinteistöstä saa talousvetensä 
kunnan vesijohtoverkosta.  

Valtaosa alueen järjestelmistä (61 %) on jätevesijärjestelmän 
suhteen akuutissa uudistamistarpeessa ja miltei neljännes (22 %) 
pienten parannusten tai seurannan tarpeessa. Tyypillisiä puutteita 
ovat esimerkiksi umpisäiliöstä puuttuva täyttymishälytin tai 
maaperäkäsittelyiden tarvitsema fosforinpoiston tehostus.  

Yleisin järjestelmätyyppi on saostuskaivokäsittely kaikille 
jätevesille (59 %). Suhteellisen tavallisia ovat myös laitepuhdistamot 
kaikille jätevesille (12 %), sekä maahanimeytys kaikille jätevesille (14 
%).  

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa 8 
kiinteistön kohdalla.  
 
    
 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=36) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=33).  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=34) 

22; 61 %

8; 22 %

4; 11 %
2; 6 %

20; 59 %

5; 14 %

4; 12 %

3; 9 %
2; 6 %

30%
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

LOJO, IMMULA 
 

111/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 59 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 35 fastigheter 
 36 objekt 
 förverkligande 59 %  
 

V3 T2 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

   

 

 

  

 st. %  
 

 
Typ av bostad (fast/ fritid) 33/3 92/8 
Invånarantal 81  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 17/15 48/52 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 27/10 53/47 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 1/35 3/97 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 13/23 36/64 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 8/28 22/78 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Immula är ett delvis tätbebyggt utvecklingsområde för 
vattentjänster. Lite över halften (52 %) av karterade fastigheter 
får sitt hushållsvatten från egen brunn. En del (48 %) av karterade 
fastigheter får sitt hushållsvatten från kommunens vattenledning.    
 
Merparten (61 %) av områdets avloppsvattensystem har ett akut 
förnyelsebehov och nästan en fjärdedel behöver små 
förbättringar eller uppföljning.  Typiska brister är t.ex. att 
överfyllnadsalarm saknas från en sluten tank, eller att 
markbehandlingarna behöver effektiverad fosforrening.  
   
Det vanligaste avloppsvattensystemtyp är slambrunn för allt 
avloppsvatten (59 %). Relativt vanliga är också minireningsverk för 
allt avloppsvatten (12 %) och infiltration för allt avloppsvatten (14 
%).    
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 8 
fastigheter.   
 
 
 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 36) 

Bild 2. Typ av system (n=34) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=33) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

LOHJA, KITTFALL 112/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 53 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 41 kiinteistöä 
 42 kohdetta 
 toteuma 77 %  

V3 T1 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 

 
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 39/3 93/7 
Asukasmäärä 97  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/42 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 28/10 74/26 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 1/38 3/97 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 13/29 31/69 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 10/32 24/76 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Kittfallin alue on osin tiiviisti rakennettu vesihuollon kehittämisalue. 
Kartoitetuista kiinteistöistä kaikki saavat talousvetensä omasta 
kaivosta, useimmissa tapauksissa porakaivosta (28 %).  

Yli puolet (55 %) kartoitetuista kiinteistöistä on jätevesijärjestelmän 
suhteen akuutissa uudistamistarpeessa, minkä lisäksi hieman alle 
viidennes (19 %) kohteista on pienten parannusten tai seurannan 
tarpeessa. Tyypillinen pieni parannustoimenpide on imeytyskentän 
tai maasuodattamon fosforinpoiston tehostus. Ikäperusteisen 
vapautuksen edellytykset täyttyvät kahdeksan kiinteistön kohdalla.    

Yleisin järjestelmätyyppi alueella on saostussäiliö kaikille jätevesille 
(53 %). Muita yleisiä järjestelmätyyppejä ovat laitepuhdistamot 
kaikille jätevesille (18 % kohteista) sekä maahanimeytys kaikille 
jätevesille (10 % kohteista).  

Kartoitettujen järjestelmien ikäjakaumassa havaitaan 
painottuneisuutta kohti uudempia järjestelmiä.  

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa 8 kiinteistön 
kohdalla.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=42)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=39)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=39) 
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3; 7 %
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7; 18 %

5; 13 %
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 
 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

LOJO, KITTFALL 
 

112/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 53 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 41 fastigheter 
 42 objekt 
 förverkligande 77 %  
 
 

 
V3 T1 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

z 

 

 

 

  

 st. %   
 Typ av bostad (fast/ fritid) 39/3 93/7 

Invånarantal 97  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/42 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 28/10 74/26 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 1/38 3/97 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 13/29 31/69 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 10/32 24/76 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Kittfall är ett delvis tättbebyggt utvecklingsområde för 
vattentjänster. Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten 
från egen brunn, oftast en borrbrunn.   
 
Över hälften (55 %) av karterade systemen är i akut behöv av 
förnyelse, och drygt en femtedel (19 %) behöver små 
förbättringar eller uppföljning. En typisk förbättringsåtgärd är att 
effektivera markbehandlings fosforrening. Förutsättningar för 
befrielse på grund av ålder finns för 8 fastigheter.  
Områdes vanligaste avloppsystemtyp är slambrunn för allt 
avloppsvatten (51 % av objekten). Andra vanliga systemtyper är 
t.ex. minireningsverk för allt avloppsvatten (18 % av objekten) och 
infiltration för allt avloppsvatten    
 
Systemens åldersfördelning visar en betoning mot nyare 
systemen.  
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 8 
fastigheter.       
 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 42) 

Bild 2. Typ av system (n=39) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=39) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

LOHJA, MÅRBACKA 113/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 46 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elokuu 2015 
 Henri Virkkunen 
 34 kiinteistöä 
 37 kohdetta 
 toteuma 74 %  

V2 T1 

X Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
x Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

< 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 35/2 95/5 

Asukasmäärä 103  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/37 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 21/11 64/36 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 2/35 5/95 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 7/30 19/81 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 7/30 19/81 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Mårbackan alue on suhteellisen tiheään asuttu vesihuollon 
kehittämisalue. Osa alueen kiinteistöistä sijaitsee lisäksi 
pohjavesialueella (voimassa ympäristönsuojelumääräykset), mutta 
kokonaisuutta tarkasteltaessa näiden kohteiden määrä on vähäinen. 
Kartoitetuista kohteista kaikki saavat käyttövetensä omasta kaivosta, 
yleisimmin porakaivosta (64 %).  

Kartoitetuista kohteista 62 % on jätevesijärjestelmän suhteen 
akuutissa uudistustarpeessa, ja 11 % vaatii seurantaa tai pieniä 
parannuksia. Vaatimustason täyttävä järjestelmä oli käytössä 
yhdeksässä kohteessa (24 %). Ikäperusteisen vapautuksen piiriin 
kuuluvia kiinteistöjä ei sisältynyt kartoitettujen joukkoon.     

Yleisin järjestelmätyyppi alueella oli saostussäiliö kaikille jätevesille 
(63 %). Muita tyypillisiä järjestelmiä olivat maasuodattamot kaikille 
jätevesille (14 % kohteista) sekä laitepuhdistamot kaikille jätevesille 
(11 % kohteista).   

Yhdelläkään kartoitetuista kiinteistöistä ei ollut edellytyksiä 
ikäperusteiseen vapautukseen.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=37)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=36)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=36)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

LOJO, MÅRBACKA 
 

113/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 46 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 34 fastigheter 
 37 objekt 
 förverkligande 74 %  
 

 

 
V2 T1 

X Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 
x Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 35/2 95/5 

Invånarantal 103  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/37 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 21/11 64/36 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 2/35 5/95 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 7/30 19/81 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 7/30 19/81 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Mårbacka är ett delvis tätbebyggt utvecklingsområde för 
vattentjänster. En del av områdes fastigheter ligger också på 
grundvattenområde (miljöskyddsföreskrifterna i kraft), men i den 
stora skalan är deras antal låg. Alla karterade fastigheter får sitt 
hushållsvatten från egen brunn, oftasten borrbrunn (64 %).  
 
Av karterade objekten är 62 % i akut förnyelsebehöv och 11 % 
kräver uppföljning eller små förbättringar. Inga karterade 
fastigheter i område hade förutsättningar för befrielse på grund 
av ålder.           
 
Områdes vanligaste systemtyp är slambrunn för allt avloppsvatten 
(61 %). Andra vanliga typer var markbädd för allt avloppsvatten 
(14 %) och minireningsverk för allt avloppsvatten (11 % av 
objekten).   
 
Inga av karterade fastigheter hade förutsättningar för befrielse på 
grund av ålder. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 37) 

Bild 2. Typ av system (n=36) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=36) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

LOHJA, VASARLA 114/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 50 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 syyskuu 2015 
 Henri Virkkunen/ LUVY 
 35 kiinteistöä 
 36 kohdetta 
 toteuma 70 %  

V3 T1 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 

X Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

   

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 

 
 

Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 33/3 92/8 
Asukasmäärä 89  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/36 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 23/11 68/32 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 4/31 11/89 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 15/21 42/58 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 7/29 19/81 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   
YHTEENVETO 

Vasarlan alue on osittain tiheään asuttua vesihuollon 
kehittämisaluetta. Kartoitetuista kohteista kaikki saavat vetensä 
omasta kaivosta, useimmiten porakaivosta (69 % kohteista).  

Jätevesijärjestelmän akuutissa uudistamistarpeessa on 64 % 
kartoitetuista kohteista, minkä lisäksi 14 % kohteista vaatii seurantaa 
tai pieniä parannustoimia.  

Alueen tyypillisin järjestelmätyyppi on saostuskaivokäsittely kaikille 
jätevesille (63 % kohteista). Tavallisia ovat myös maahanimeytys 
kaikille jätevesille (11 % kohteista) sekä maasuodattamo kaikille 
jätevesille (9 % kohteista).   

Suurin osa Vasarlan alueen jätevesijärjestelmistä on rakennettu 
vuosien 1980 ja 2000 välillä.   

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa yhden 
kiinteistön kohdalla.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=36)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=35)   

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=34) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

LOJO, VASARLA 
 

114/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 50 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 september 2015 
 Henri Virkkunen/LUVY 
 35 fastigheter 
 36 objekt 
 förverkligande 70 %  
 
 

 
V3 T1 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 

X Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 33/3 92/8 

Invånarantal 89  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/36 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 23/11 68/32 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 4/31 11/89 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 15/21 42/58 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 7/29 19/81 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Vasarla är ett delvis tätbebyggt utvecklingsområde för 
vattentjänster. Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten 
från egen brunn, oftast en borrbrunn (69 % av objekten).  
 
64 % av karterade systemen är i akut behöv av förnyelse. Vidare 
behöver 14 % av karterade objekten små förbättringar eller 
uppföljning.  
 
Det vanligaste system i område är slambrunn för allt 
avloppsvatten (63 % av objekten). Vanliga är också infiltration för 
allt avloppsvatten (11 %) eller markbädd för allt avloppsvatten (9 
% av objekten).    
 
De flesta avloppssystem i Vasarla område har byggs mellan 1980-
2000.  
  
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för en 
fastighet. 

 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=36) 

Bild 2. Typ av system (n=35) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=34) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

RAASEPORI, RAASEPORIN 
JOKI 

115/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 150 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesä-heinäkuu 2015 
 Henrika Lundberg ja Michaela 

Sollberger/ LUVY 
 112 kiinteistöä 
 125 kohdetta 
 toteuma 75 %  

V3 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 

 

 

29% 29% 41%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 108/17 86/14 

Asukasmäärä 304  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 8/118 6/94 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 85/33 72/28 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 20/92 18/82 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 39/86 12/88 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 27/98 22/78 
Laittomat tapaukset 1 0,8 
   
   
   

YHTEENVETO 

Raaseporinjoen alue on paikoitellen tiivisti asuttua aluetta, etenkin 
Snappertunan kirkkokylässä. Alueella on myös pieni pohjavesialue. 
Suurin osa kartoitetuista kiinteistöistä on kiinteästi asuttua. 
Kirkkokylässä monet kiinteistöt saavat talousvetensä vesijohdolla 
vesiosuuskunnasta. Suurin osa alueen kiinteistöistä saa kuitenkin 
vetensä omasta kaivosta.  

Miltei kaksi kolmasosaa kartoitetuista kohteista on akuutissa 
uudistamistarpeessa. 27 % järjestelmistä ovat pienen parannuksen 
tai seurannan tarpeessa. Ainoastaan pieni osa järjestelmistä ovat 
nykyisellään kunnossa ja vielä pienemmällä osalla on vähäinen 
jätevesimäärä.  

Miltei puolet järjestelmistä on ainoastaan saostussäiliöitä kaikelle 
jätevedelle. Alueella on paljon muita järjestelmiä, mm. 
pienpuhdistamoita, maasuodattamoita ja umpisäiliöitä kaikelle 
jätevedelle, tai vessan vedelle umpisäiliö ja harmaalle vedelle 
maasuodattamo. 41 % järjestelmistä on rakennettu 2000-luvulla. 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa 6 
kiinteistön kohdalla.  

 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=104)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=119)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=119)  

67; 64 %

28; 27 %

6; 6 %
3; 3 %

29% 29%
41%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

57; 48 %

7; 6 %
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=119) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

RASEBORG, RASEBORGS Å 
 

115/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 150 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni-juli 2015 
 Henrika Lundberg och Michaela 

Sollberger/LUVY 
 112 fastigheter 
 125 objekt 
 förverkligande 75 %  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 108/17 86/14 

Invånarantal 304  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 8/118 6/94 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 85/33 72/28 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 20/92 18/82 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 39/86 12/88 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 27/98 22/78 
Olagliga fall 1 0,8 
   
   
   
SAMMANDRAG 
 
Raseborgs å är ett stundvis tätt bebyggt område, speciellt vid 
Snappertuna kyrkby. På området finns även ett litet 
grundvattenområde. Majoriteten av de kartlagda fastigheterna är 
fastbosatta. I kyrkbyn får de flesta sitt vatten via ledning från ett 
vattenandelslag. Majoriteten får dock sitt vatten från egen brunn.  
 
Nästan två tredjedelar av de karterade objekten har ett system 
som är i akut förnyelsebehov. 27 % av systemen behöver små 
reparationsåtgärder eller är i behov av uppföljning. Endast en liten 
del av systemen är i skick och ännu färre har små mängder 
avloppsvatten.  
 
Drygt hälften av systemen är slambrunnar för allt avloppsvatten. 
På området finns många olika system, bland dem minireningsverk, 
markbäddar och slutna tankar för allt avloppsvatten eller sluten 
tank för svart vatten och markbädd för grått vatten. 41 % av 
systemen är byggda på 2000-talet.  
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 6 
fastigheter.  
  
 

 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 104) 

Bild 2. Typ av system (n=119) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=119) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

SIUNTIO, KARHUJÄRVI 116/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 94 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 70 kiinteistöä 
 77 kohdetta 
 toteuma 74 % 

V3 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 53/24 68/32 

Asukasmäärä 175  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/76 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 39/34 53/47 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 18/41 26/74 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 22/53 28/72 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 11/53 14/86 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Karhujärvellä esiintyy lähes yhtä paljon vapaa-ajan asuntoja kuin 
kiinteää asutusta. Kaikki kartoitetut kiinteistöt saavat talousvetensä 
omasta kaivosta tai käyttävät kantovettä. Kartoituskohteista kaikki 
sijaitsevat ranta-alueella (ympäristönsuojelumääräykset voimassa). 

Akuutissa uudistustarpeessa 26 % kartoitetuista kiinteistöistä, ja 31 
% tarvitsee pieniä parannuksia tai seurantaa.   

Tavallisimpia järjestelmätyyppejä alueella ovat saostussäiliö kaikille 
jätevesille (29 %) sekä umpisäiliö mustille ja maahanimeytys 
harmaille jätevesille (15 % kohteista).  

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa 10 
kiinteistön kohdalla.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=76)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=65) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=65)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

SJUNDEÅ, BJÖRNTRÄSK 
 

116/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 94 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 70 fastigheter 
 77 objekt 
 Förverkligande 74 %  
 

V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 53/24 68/32 

Invånarantal 175  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/76 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 39/34 53/47 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 18/41 74/26 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 22/53 28/72 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 11/53 14/86 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   
SAMMANDRAG 
 
Vid björnträsk finns nästan lika mycket fritidsbostäder som 
fastbosättning. Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten 
från egen brunn eller använder bärvatten. Alla karterade 
fastigheter ligger i strandområdet (miljöskyddsbestämmelser i 
kraft).  

26 % av karterade fastigheter är i akut behöv av förnyelse och 31 
%  behöver små förbättringar eller uppföljning.  

Det vanligaste avloppsvattensystemtyp i område är slambrunn för 
allt avloppsvatten (29 % av objekten) samt sluten tank för svart- 
och infiltrering för gråvatten (15 % av objekten).   

Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 10 
fastigheter.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=75) 

Bild 2. Typ av system (n=65) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=65) 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

SIUNTIO, KELA 117/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: 60 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 lokakuu 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 45 kiinteistöä 
 48 kohdetta 
 toteuma 75 %  

V3 T3 

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

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

  

 

17% 35% 48%

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 38/9 81/19 

Asukasmäärä 111  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 23/22 51/49 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 20/2 91/9 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 10/29 26/74 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 22/25 47/53 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 8/35 19/81 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO  

Kartoitettu alue Siuntion Kelassa sijaitsee Vikträskin Itäisellä 
puolella. Alueella on selvästi eniten vakituista asutusta. Noin 
puolet kartoitetuista kiinteistöistä saa käyttövetensä kunnan 
vesijohtoverkosta ja puolet omasta kaivosta (useimmiten 
porakaivosta).  

Yleisimmät jätevesijärjestelmät alueella ovat saostussäiliöt 
kaikille jätevesille sekä maahanimeytys kaikelle jätevedelle. Myös 
pienpuhdistamot ovat yleisiä.  

Järjestelmistä hieman alle puolet oli rakennettu vuoden 2000 
jälkeen. Alueella on vain muutama vähäisen jätevesimäärän 
kiinteistö (8 % kohteista). 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa yhden 
kiinteistön kohdalla.  

 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=42) 

13; 28 %

16; 34 %

14; 30 %

4; 8 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=47) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=43) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

SJUNDEÅ, KÄLA 
 

117/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 60 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 oktober 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 45 fastigheter 
 48 objekt 
 förverkligande 75 %  
 

V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 38/9 81/19 

Invånarantal 111  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 23/22 51/49 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 20/2 91/9 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 10/29 26/74 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 22/25 47/53 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 8/35 19/81 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   
SAMMANDRAG 
 
Det karterade området i Käla (Sjundeå) ligger på östra sidan av 
Vikträsk. En klar majoritet av fastigheter i område är fastbosätta. 
Cirka hälften av karterade fastigheter får sitt hushållsvatten från 
kommunens vattenanledning och hälften från egen brunn (oftast 
en borrbrunn).     
 
Det vanligaste system i område är slamavskiljaren för allt 
avloppsvatten samt infiltration för allt avloppsvatten. 
Minireningsverk är också vanliga.  
 
Circa hälften av system var byggt efter året 2000.  
Bara få fastigheter med små vattenmängder ligger i området (8 % 
av objekten). 
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för en 
fastighet.  
  
 
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=47) 

Bild 2. Typ av system (n=43) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=42) 
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Liite 6. (45/50)
Aluekortisto 2015

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

VIHTI, ENÄJÄRVI 118/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 123 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesä-heinäkuu 2015 
 Hanna Salo/ LUVY 
 66 kiinteistöä 
 81 kohdetta 
 toteuma 54 %  

V3 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 42/39 52/48 

Asukasmäärä 183  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/73 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 51/22 70/30 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 24/22 52/48 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 38/41 48/52 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 17/51 25/75 
Laittomat tapaukset 1 1 
   
   
   

YHTEENVETO 

Enäjärven alueella on lähes yhtä paljon sekä vakituisia- että vapaa-
ajan asuntoja. Tähän korttiin on myös otettu Lankilan alueen 
kiinteistöt. Lähes kaikilla alueen kiinteistöllä on oma kaivo. Osa tuo 
kaiken käyttöveden kantovetenä muualta. Muutamalla kiinteistöllä 
oli oma lähde käytössä. Yli puolet kiinteistöstä sijaitsee ranta-alueella 
ja loput taajaan asutulla alueella.  

Alueen kartoitetusta kohteista 37 % on vähäisen jätevesimäärän 
kohteita. Akuutin uudistamistarpeen järjestelmiä oli 18 %. 

Kunnostustoimia vaativia järjestelmiä on 24 % kohteista. 
Parannustoimena oli yleensä umpisäiliön täyttymishälyttimen 
hankkiminen. 

Alueen yleisimmät järjestelmätyypit ovat umpisäiliö mustille ja 
maasuodattamo harmaille jätevesille (22 % kohteista) ja  
saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille (20 % kohteista). Myös 
umpisäiliö mustille ja maahanimeytys harmaille jätevesille on 
tavanomainen (18 % kohteista).  

Ikävapautuksen edellytykset olivat olemassa 6 kiinteistön kohdalla.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=79)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=50)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=47)  
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Liite 6. (46/50)
Aluekortisto 2015

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

VICHTIS, ENÄJÄRVI 
 

118/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 123 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni-juli 2015 
 Hanna Salo/LUVY 
 66 fastigheter 
 81 objekt 
 förverkligande 54 %  
 

V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 42/39 52/48 

Invånarantal 183  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/73 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 51/22 70/30 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 24/22 52/48 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 38/41 48/52 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 17/51 25/75 
Olagliga fall 1 1 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Enäjärvi området har nästan lika många fritids- och fastbosätta 
fastigheter. Det här regionskortet innehåller också karterade 
fastigheter i Lankila onmråde. Nästan alla fastigheter har en egen 
brunn. En del bringar alla sitt hushållsvatten från annanstans. 
Några fastigheter använder en egen källa. Över hälften av 
fastigheter ligger i strandområde och resten i tätbebyggt område.   
 
Av karterade fastigheter i område producerar 37 % bara små 
mängder grå avloppsvatten. Av karterade system var 18 % i akut 
förnyelsebehöv.    
 
24 % av objekten behöver små förbättringar . Tilläggning av 
överfyllnadslarm till en sluten tank var en typisk förbättrinsåtgärd. 
Det vanligaste systemen i område var sluten tank för svart- och 
markbädd för gråvatten (22 % av objekten) samt slambrunn för 
allt avloppsvatten (20 % av objekten). Sluten tank för svart- och 
infiltration för gråvatten var också vanlig (18 % av objekten).  
 
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 6 
fastigheter.  

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 79) 

Bild 2. Typ av system (n=50) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=47) 

14; 18 %

19; 24 %

17; 21 %

29; 37 %

10; 20 %

9; 18 %

11; 22 %

6; 12 %

7; 14 %

3; 6 %
4; 8 %

19%
34%

47%

före 1980 1980−2000 efter 2000



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 269/2016 99

Liite 6. (47/50)
Aluekortisto 2015

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

VIHTI, HULTTILANJOKI 119/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 30 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinä-elokuu 2015 
 Hanna Salo/ LUVY 
 15 kiinteistöä 
 17 kohdetta 
 toteuma 50 %  

V3 T3 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 12/5 71/29 

Asukasmäärä 31  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/15 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 11/4 73/27 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 7/7 50/50 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 6/11 35/65 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 2/13 13/87 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Hulttilanjoen alue on osin taajaan asuttua. Kiinteistöt ovat pääosin 
vakituisia asuntoja (71 %  kohteista). Kartoitetuista kohteista 
jokainen saa talousvetensä omasta kaivosta, useimmiten 
porakaivosta.  

Kartoitetuista kiinteistöistä noin 35 % on jätevesijärjestelmän 
akuutin uudistamistarpeen piirissä, ja vastaava osuus pienten 
parannusten tai seurannan tarpeessa. 

Alueen tavallisimmat järjestelmätyypit ovat saostuskaivokäsittely 
kaikille jätevesille (43 % kohteista) sekä umpisäiliö mustille ja 
maahanimeytys harmaille jätevesille (36 % kohteista). 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytyksiä ei ollut olemassa yhdenkään 
kiinteistön kohdalla.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=17)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=14)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=14)  
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Liite 6. (48/50)
Aluekortisto 2015

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

VICHTIS, HULTTILANJOKI 
 

119/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 30 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli-augusti 2015 
 Hanna Salo/LUVY 
 15 fastigheter 
 17 objekt 
 förverkligande 50 %  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 12/5 71/29 

Invånarantal 31  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/15 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 11/4 73/27 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 7/7 50/50 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 6/11 35/65 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 2/13 13/87 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
Hulttilanjoki ett delvis tättbebyggt strandområde med mestadels 
fastbosättning (71 % av objekten). Alla karterade fastigheter får 
sitt hushållsvatten från egen brunn, oftast en borrbrunn. 
 
Cirka 35 % av karterade systemen är i akut behöv av förnyelse och 
en liknande del behöver små förbättringar eller uppföljning.     
 
Det vanligaste systemen i område är slambrunn för allt 
avloppsvatten (43 % av objekten) samt sluten tank för svart- och 
infiltrering för gråvatten (36% av objekten).  
 
Inga fastigheter hade förutsättningar för befrielse på grund av 
ålder. 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 17) 

Bild 2. Typ av system (n=14) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=14) 
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Liite 6. (49/50)
Aluekortisto 2015

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Aluekortisto 

 

VIHTI, IRJALA 120/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: 108 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elo-syyskuu 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 81 kiinteistöä 
 83 kohdetta 
 toteuma 75 %  

V3 T3 

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

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 45/36 56/44 

Asukasmäärä 189  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/74 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 60/14 81/19 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 29/22 57/43 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 22/58 28/78 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 7/49 13/87 
Laittomat tapaukset 0 0 
   
   
   
   

YHTEENVETO  

Irjalan alueen kartoitetuista kohteista suurin osa on vakituisen 
asutuksen kohteita ja ne sijoittuvat enimmäkseen ranta-alueelle 
(ympäristönsuojelumääräykset voimassa). Alue on lisäksi 
suhteellisen tiheään asuttu.    

Kaikki kartoitetut kiinteistöt saavat käyttövetensä omasta 
kaivosta, useimmiten porakaivosta.  

Järjestelmistä noin 49 % on pienien parannusten tai seurannan 
tarpeessa. Yleisin järjestelmä alueella on umpisäiliö ja 
maahanimeytys (43 %) 

Järjestelemät ovat suhteellisen uusia, vain 11 % järjestelmistä oli 
ennen vuotta 1980 valmistunut. 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa 10 
kiinteistön kohdalla.  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (Muut kuin vähäisen 
jätevesimäärän n=32) 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=80) 
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=56)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=56)  
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Liite 6. (50/50)
Aluekortisto 2015

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2015 
Områdesregister 

VICHTIS, IRJALA 
 

120/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 108 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 september-oktober 2015 
 Noora Kalliomäki/LUVY 
 81 fastigheter 
 81 objekt 
 förverkligande 75 %  
 

V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Utvecklingsområde för 

vattentjänster 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 45/36 56/44 

Invånarantal 189  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/74 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 60/14 81/19 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 29/22 57/43 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 22/58 28/78 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 7/49 13/87 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   

SAMMANDRAG 
 
Största delen av de karterade fastigheter i Irjala område är 
fastbosätta, och de ligger för den största delen på strandområdena 
(miljöskyddsbestämmelserna i kraft). Området är också relativt 
tätbebyggt.   

Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten från egen brunn, 
oftast en borrbrunn.  

Cirka 49 % av avloppsvattensystemen behöver små förbättringar 
eller uppföljning. Det vanligaste systemet i område är sluten tank 
och infiltrering (43 %).  

Systemen är relativt nya, bara 14 % av systemen var innan 1980 
tillverkade.  

Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för 10 
fastigheter.  
 

 

Bild 2. Typ av system (n=56) 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=81) 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=80) 

 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=56) 
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TIEDOTE

5.6.2015

JÄTEVESINEUVOJAT JALKAUTUVAT PILAANTUMISELLE HERKILLE ALUEILLE 

LINKKI-hanke jalkautuu kartoitus- ja neuvontakäynneille jo seitsemättä kesää kannustaen haja-
asutusalueiden asukkaita jäteveden käsittelyn parantamiseen. Jätevesineuvontaa kohdennetaan erityisesti 
pilaantumiselle herkille alueille, joita läntisellä Uudellamaalla on runsaasti. Pilaantumiselle herkkiä alueita 
ovat mm. pohjavesialueet, ranta-alueet ja tiiviisti asutut alueet, joilla ei ole viemäriverkostoa. Asukkaan 
kannalta tärkeätä on huomioida juomavesikaivon pilaantumisriski. Omat ja naapureiden juomavesikaivot 
sijaitsevat usein jäteveden käsittely- ja purkupaikan läheisyydessä, ja ovat alttiita jäteveden haitallisille 
terveysvaikutuksille.  

Neuvontakäynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa 
neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen 
arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta. Jätevesineuvonnalla on edessään haastava kesäkausi, koska 
aiemmin keväällä jätevesiasetuksen siirtymäaikaa pidennettiin kahdella vuodella, eli 15.3.2018 asti. 
Ympäristöministeriön asettama työryhmä myös pohtii, pitäisikö lainsäädäntöä edelleen muuttaa 
lievempään muotoon. Pilaantumiselle herkillä alueilla jäteveden asianmukainen käsittely on kuitenkin 
edelleen tärkeää ja siihen liittyy myös kuntakohtaisia ja alueellisia vaatimuksia. Jätevesijärjestelmän 
päivittäminen kuuluu kiinteistön tavanomaiseen ylläpitoon -harvemmassa muussakaan rakenteessa 
käytetään enää 50 vuotta vanhaa tekniikkaa. 

Neuvojat liikkuvat nyt Hangon Lappohjassa, Inkoon Päivölässä, Karkkilan Ahmoonlammilla, Kirkkonummen 
Tampajalla ja Lohjan Immulassa. Myöhemmin neuvojat siirtyvät mm. Raaseporin Snappertunaan, Siuntion 
Karhujärvelle ja Vihdin Enäjärvelle. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti, alustavat kohdealueet löytyvät 
verkkokartalta osoitteesta: www.hajavesi.fi/fi/neuvonta/kartoitus. Samasta osoitteesta löytyy myös 
jäteveden käsittelyn tilannetietoa aiempina kesinä kartoitetuilta lähes 100 alueelta, ja noin 4 000 käynniltä. 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeeseen (LINKKI) osallistuvat kaikki alueen 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. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä 
tehdään viime vuotiseen tapaan myös yhteistyössä Hiidenveden kunnostus-hankkeen kanssa ja lisäksi 
yhteistyötä tehdään tänä vuonna Tampaja-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Hanketta koordinoi 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat Noora Kalliomäki, Henrika Lundberg, Hanna Salo, 
Michaela Sollberger ja Henri Virkkunen. 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

Liite 7. (1/10) 
Mediatiedotteet
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Liite 7. (2/10) 
Mediatiedotteet

PRESSMEDDELANDE

5.6.2015

AVLOPPSRÅDGIVARNA RÖR SIG PÅ OMRÅDEN KÄNSLIGA FÖR FÖRORENING 

LINKKI-projektet åker ut på kartläggnings- och rådgivningsbesök redan för sjunde sommaren i rad och 
uppmuntrar glesbygdens invånare att förbättra sin avloppsvattenbehandling. Avloppsrådgivningen riktas 
speciellt till områden som är känsliga för förorening, som det finns mycket av i västra Nyland. Områden 
känsliga för förorening är bl.a. grundvattenområden, strandområden och tätbebyggda områden, som 
saknar avloppsnätverk. Det är viktigt för invånarna att ta i beaktande risken för förorening av 
dricksvattenbrunnen.  Egna och grannarnas dricksvattenbrunnar är ofta placerade i närheten av 
avloppsvattnets behandling- och utloppställe, och är därför utsatta för avloppsvattnens skadliga 
hälsopåverkan.  

På rådgivningsbesöket granskar rådgivaren tillsammans med fastighetsägaren det nuvarande 
avloppsvattenbehandlingssystemet och ger råd om förbättring av systemet och hur man underhåller det. 
Under besöket får fastighetsägaren även en skriftlig bedömning av avloppssystemets förnyelsebehov.  
Avloppsrådgivningen har en utmanande sommarsäsong framför sig, i och med att avloppsförordningens 
övergångsperiod förlängdes med två år tidigare på våren, alltså ända till 15.3.2018. Miljöministeriets 
tillsatta arbetsgrupp funderar också om lagstiftningen ännu ytterligare borde lindras. På områden som är 
känsliga för förorening är det ändå fortfarande viktigt att behandla avloppsvattnet på ett sakligt sätt och 
det är även förenat med kommunvisa och regionala förpliktelser. Avloppssystemets uppdatering tillhör 
fastighetens sedvanliga underhåll – i få andra konstruktioner används det längre 50 år gammal teknik. 

Rådgivarna rör sig nu i Lappvik i Hangö, Solberg i Ingå, Ahmoonlammi i Högfors, Tampaja i Kyrkslätt och i 
Immula i Lojo. Senare förflyttar sig rådgivarna till bl.a. Snappertuna i Raseborg, Björnträsket i Sjundeå och 
Enäjärvi i Vichtis. Besök görs ända in i oktober-november, de preliminära områdena finns på en webbkarta 
på adressen: www.hajavesi.fi/se/radgivning/kartering. På samma adress finns också lägesinformation om 
behandling av avloppsvattnet från de tidigare somrarnas nästan 100 områden, och cirka 4 000 besök. I 
glesbygdens avloppsvattenprojekt (LINKKI) deltar områdets alla 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, 
Raseborg, Sjundeå, Vichtis och som en nyare deltagare 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. Kartläggnings- och rådgivningsbesöken görs i samma linje som förra året vad gäller 
samarbetet med Hiidenvesi restaureringsprojekt och dessutom görs samarbete med Tampaja-Särkijärvi 
vattenskyddsförening. Projektet koordineras av Västra-Nylands vatten och miljö r.f., och som rådgivare 
fungerar Noora Kalliomäki, Henrika Lundberg, Hanna Salo, Michaela Sollberger och Henri Virkkunen. 
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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julkaisuvapaa

27.4.2015

LINKKI-HANKE ETSII VUODEN JÄTEVESISUUNNITTELIJAA 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (jatkossa LUVY) koordinoima LINKKI-hanke kannustaa sekä 
suunnittelijoita että asukkaita hyvien jätevesiratkaisujen tekemiseen valitsemalla Vuoden 
Jätevesisuunnittelijan. Vuoden Jätevesisuunnittelija on valittu aiemmin kaksi kertaa: viime vuonna valituksi 
tuli Antti Heinonen Hämeenlinnasta ja vuonna 2013 valinta osui inkoolaiseen Stefan Wasströmiin. 
Kunniamaininnan ansiokkaasta toiminnasta vesiosuuskuntasektorilla sai vuonna 2014 Jarkko Pulkkinen 
Lohjalta.

LINKKI-hanke pyytää ehdotuksia Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi LUVY:n jäsenkuntien rakennus- ja 
ympäristövalvonnoista, jotka käsittelevät rakennus- ja toimenpideluvat ja niiden liitteenä olevat 
jätevesisuunnitelmat. Ehdotuksen voi antaa myös kuka tahansa länsiuusimaalainen yksityishenkilö, jolla on 
hyviä kokemuksia jätevesisuunnittelijasta ja joka haluaa kertoa näistä kokemuksistaan. Vuoden 
Jätevesisuunnittelijan valinnan tekee LINKKI-hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluu rahoittajien edustajat 
sekä LUVY:n jätevesiasiantuntijoita ja valinta julkaistaan valtakunnallisella Jätevesiviikolla 18.-24.5.2015. 
Ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan perjantaihin 8.5.2015 mennessä Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry:lle sähköisesti joko lomakkeella osoitteessa 
www.hajavesi.fi/fi/vuoden_jatevesisuunnittelija tai lähettämällä ehdotuksen osoitteeseen 
vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien 
yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, 
Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-
Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen 
jätevesineuvontaan. LINKKI-hankkeen pääpaino on haja-asutusalueiden kiinteistöillä tehtävissä kartoitus- ja 
neuvontakäynneissä. Neuvonta ei korvaa jätevesisuunnittelua, vaan kyse on eri asioista: neuvoja ottaa 
kantaa nykyisen järjestelmän uudistamistarpeeseen ja suunnittelun tulos taas on yksityiskohtaiset ohjeet 
järjestelmän uudistamiseksi sekä suunnitelma-asiakirja, jonka avulla kunnasta haetaan maankäyttö- ja 
rakennuslain mukainen toimenpidelupa. Luvan myöntämiseksi suunnitelman tekijän tulee MRL:n 120 §:n 
mukaan pystyä osoittamaan, että hänellä on tarpeellinen osaaminen ja kokemus. Länsi-Uudellamaalla on 
tuhansia kiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmä on uudistettava 15.3.2018 mennessä. Ei ole yhdentekevää, 
millaisin taidoin näitä uudistamisia tehdään. Kunnollinen suunnittelutyö on avain onnistuneeseen 
jäteveden käsittelyyn.

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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LINKKI-PROJEKTET SÖKER ÅRETS AVLOPPSVATTENPLANERARE! 

LINKKI-projektet som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö (härefter LUVY) vill nu uppmuntra 
både planerare och invånare till goda avloppsvattenslösningar genom att välja Årets 
Avloppsvattenplanerare. Årets avloppsvattenplanerare har tidigare valts två gånger: ifjol valdes Antti 
Heinonen från Tavastehus och 2013 föll valet på Stefan Wasström från Ingå. Ett hedersomnämnande gavs 
år 2014 till saukkolabon Jarkko Pulkkinen för hans förtjänstfulla verksamhet inom vattenandelssektorn.  

LINKKI-projektet ber om förslag till Årets Avloppsvattenplanerare av LUVY:s medlemskommuners byggnads- 
och miljöinspektion, som behandlar byggnads- och åtgärdstillstånd samt de tillhörande 
avloppsvattensplanerna. Förslaget kan dock även ges av vilken som helst västnyländsk privatperson, som 
har goda erfarenheter av en avloppsvattenplanerare och som vill dela med sig av sina erfarenheter. Valet 
av Årets Avloppsvattenplanerare görs av LINKKI-projektets styrgrupp, som utgörs av företrädare för 
finansiärer och LUVY:s avloppsvattensakkunniga och valet kommer att publiceras under den nationella 
Avloppsvattenveckan 18.– 24.5.2015. Förslagen med medföljande motivering ombeds lämnas till Västra 
Nylands vatten och miljö r.f. senast fredagen 8.5.2015, genom att fylla i en elektronisk blankett på adressen 
www.hajavesi.fi/fi/vuoden_jatevesisuunnittelija eller genom att skicka förslaget per e-post till adressen 
vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI eftersträvar till att främja glesbygdens behandling av 
avloppsvatten genom kommunalt samarbete. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, 
Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Förutom kommunerna finansieras projektet av Nylands ELY-
central. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i 
västra Nyland 2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. LINKKI-projektets 
huvudsakliga tyngdpunkt är karterings- och rådgivningsbesök som görs fastighetsvist på glesbygden. 
Rådgivning varken är eller ersätter avloppsvattensplanering, utan det är frågan om olika saker: rådgivaren 
tar ställning till det befintliga avloppsystemets förnyelsebehov medan planeringens resultat är detaljerade 
anvisningar för förnyandet av det egna systemet samt dokument (plan för avloppsvattensystemet) med 
vilka man söker ett åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen. För beviljande av tillståndet 
skall den som uppgör planen enligt MBL:s 120 § kunna påvisa att denne har tillräckligt med kunskap och 
erfarenhet. I västra Nyland finns tusentals fastigheter, vars avloppsvattensystem bör förnyas före 
15.3.2018. Det är inte oväsentligt hur dessa förnyelser görs. En ordentlig planering är nyckeln till en lyckad 
behandling av avloppsvattnet. 

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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HAJAJÄTEVESIASETUKSEEN HAETAAN LIEVENNYKSIÄ 
Läntisen Uudenmaan haja-asutus sijaitsee suurilta osin pilaantumiselle herkillä alueilla 

Ympäristöministeriössä haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä 
ehdottaa kolmea vaihtoehtoa vaatimusten lieventämiseksi. Aiemmin tänä vuonna kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmien uudistamiselle varattua siirtymäaikaa jatkettiin 15.3.2018 asti. Työryhmän 
ehdottamista muutoksista kaksi lähtee siitä, että annetusta siirtymäajasta pidettäisiin kiinni vain nk. 
pilaantumiselle herkillä alueilla, kun taas näiden alueiden ulkopuolella jätevesijärjestelmän 
uudistamistoimet tulisivat eteen vasta kun kiinteistöllä tehtäisiin muutakin rakennusluvanvaraista 
remonttia. Lisäksi työryhmä ehdottaa poikkeamissäännöksen väljentämistä siten, että määräaikaisen 
lykkäyksen uudistamiseen voisi hakea myös ilman ympäristönsuojelullista perustetta. Työryhmä ei esitä 
kriteerejä pilaantumiselle herkkien alueiden määrittämiseksi, eikä puhdistusvaatimustasoon ehdoteta 
muutosta. Myöskään minkäänlaista vaatimusten tiukentamisesta ei työryhmän raportissa esitetä 
harkittavaksi, tältä osin osa julkisuudessa raportin julkistamisen jälkeen esiintyneistä väittämistä on ollut 
virheellisiä. 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2015 ja siinä toimivat kunnat ovat saaneet kesän ja syksyn 
aikana useita huolestuneita kyselyitä näiden mahdollisten muutosten merkityksestä. Sekä paikalliset että 
kesäasukkaat ovat esittäneet huolensa siitä, tuleeko jätevesiasia hoidetuksi siten, että siitä ei aiheudu 
haittaa naapuruston juomavesikaivoille, pihan käyttökelpoisuudelle ja lähivesistöille. Läntiselle 
Uudellemaalle tyypillistä on, että suuri määrä haja-asutusta sijoittuu pilaantumiselle herkille alueille, kuten 
pohjavesi- ja ranta-alueille, joilla asutus on paikoittain erittäinkin tiivistä. Asutuksen tiiviys tarkoittaa sitä, 
että tontteja on vieri vieressä ja näiden tonttien talousvesikaivot ja jäteveden käsittelyjärjestelmät sekä 
purkupaikat sijoittuvat lähekkäin. Jätevesien asianmukainen käsittely on siis jokaisen asukkaan etu. 
Valitettavasti jäteveden käsittely ei ole vielä läheskään kaikilla vielä kunnossa: lähes puolet alueemme 
kiinteästä haja-asutuksesta on pelkän sakokaivon varassa. Asukkaat odottelevat lainsäädännön 
vakiintumista. 

Jäteveden käsittelyn tehostamiselle on siis alueellamme tarvetta ja pilaantumiselle herkillä alueilla ei 
sääntelyyn ole näkyvissä muutosta. Ministeri Tiilikaisen mukaan muita alueita koskevat mahdolliset 
muutokset on tarkoitus viedä eduskunnan päätettäväksi keväällä 2016. Huomioitavaa on, että esitykset 
eivät ole vielä vahvistettua lainsäädäntöä ja että nykyiselläänkin useassa kunnassa on voimassa 
erityismääräyksiä jäteveden käsittelyn suhteen mm. ranta- ja pohjavesialueilla sekä talousvesikaivojen 
lähistöllä. LINKKI-hanke on tehnyt jätevesineuvontaa noin 5 000 länsi-uusimaalaisella kiinteistöllä ja 
jätevesineuvonnasta saa apua oman jätevesijärjestelmän kunnon ja uudistamistarpeen selvittämiseen koko 
talven ajan. 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 Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
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MILDRING AV KRAVEN I AVLOPPSVATTENFÖRORDNINGEN 
I	västra	Nyland	finns	glesbygden	för	det	mesta	på	känsliga	områden	

I miljöministeriet har en arbetsgrupp jobbat fram tre alternativa förslag till att mildra av kraven för 
avloppsvattenhanteringen i glesbygden. Tidigare i år har övergångsperioden, som reserverats för 
fastigheter att förnya sitt avloppsvattensystem, förlängts till 15.3.2018. Två av de föreslagna förändringarna 
utgår i från att den givna övergångsperioden skulle beröra endast fastigheterna på områden som är 
känsliga för föroreningen. Utanför dessa områden skulle förnyandet av systemen ske först i samband med 
övriga grundliga renoveringar som kräver bygglov. Vidare föreslår arbetsgruppen att 
undantagsbestämmelsen utvidgas så att det tidsbundna undantaget kan ansökas utan att miljörelaterade 
villkoren uppfylls. Arbetsgruppen ger inga kriterier för hur man skall definiera de känsliga områden och inga 
förändringar i reningskravet föreslås. I arbetsgruppens rapport presenteras det inga förslag som skulle 
medföra striktare krav. Gällande detta har det i offentligheten förekommit en del felaktiga påståenden 
efter att rapporten publicerades. 

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI 2015 och samarbetande kommunerna har under sommaren 
och hösten fått en hel del oroade förfrågningar om huruvida dessa eventuella förändringar kommer att 
inverka. Både lokalbefolkning och sommargästerna har bekymrat sig över hur avloppsvattenfrågan blir 
ordentligt skött så att avloppsvattnen inte skulle orsaka men till grannskapets dricksvattenbrunnar, gårdens 
användbarhet och närmaste vattendrag. Till västra Nyland är det typiskt att en stor del av glesbygd befinner 
sig på grundvatten- och strandområden, där bosättningen är egentligen rätt så tätt. Tät bosättning betyder 
att tomterna ligger sida vid sida och hushållsvattenbrunnar och avloppsvattenbehandling och -ledning 
befinner sig invid varandra. En bra behandling av avloppsvatten är alltså till allas fördel. Tyvärr är inte 
avloppsvattenbehandlingen nära i skick hos alla: i nästan hälften av fastbosättningens leds avloppsvatten 
fortfarande genom gamla slambrunnar till naturen. Invånarna väntar och ser att lagstiftningen skall 
stabilisera sig. 

Det finns alltså behov för att effektivera avloppsvattenbehandlingen i västra Nyland. Det finns inga 
förändringar i sikte i reglering av avloppsvattenbehandling på känsliga områden. Enligt minister Tiilikainen 
kommer förslagen gällande eventuella förändringar på övriga områden att behandlas av riksdagen under 
våren 2016. Det skall dock noteras att dessa förslag inte är ikraftvarande lagstiftning. Det finns fortfarande 
kommunvisa bestämmelser om avloppsvattenhantering, som tillämpas på strand- och grundvattenområden 
och i närhet av hushållsvattenbrunnar. LINKKI-projektet har utfört rådgivning på cirka 5 000 västnyländska 
fastigheter och avloppsrådgivning är tillgänglig hela vintern så att invånarna kan få hjälp med att ta reda på 
det egna systemets skick och förnyelsebehov. 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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Heidi Ekholm nimettiin Vuoden Jätevesivaikuttajaksi 2015 

Projektipäällikkö, ympäristötieteen maisteri, Heidi Ekholm on haja-asutuksen jätevesien moniottelija. 
Raaseporin haja-asutusalueiden asukkaille Ekholm on saattanut tulla tutuksi KRAV-kartan kautta, joka 
havainnollistaa kuntalaisille jäteveden käsittelyn vaatimustasot kunnan eri alueilla. Jätevesineuvontaa 
Ekholm on antanut n. 250 Kemiönsaarella asuvalle tai mökkeilevälle. Ekholm on kouluttautunut 
jätevesisuunnittelijaksi vaikkakin tällä hetkellä hän kartoittaa päivätyönään rannikkovesien vedenalaista 
luontoa Raaseporin kaupungin ja Yrkeshögskolan Novian hankkeessa Havsmanualen. Vesien tila on 
hankolaisen Ekholmin sydäntä lähellä ja hän kuuluttaakin käytännön tekoja lähivesistöjen tilan 
parantamiseksi ja säilyttämiseksi. 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2015 ja sen ohjausryhmä nimeää Heidi Ekholmin Vuoden 
Jätevesivaikuttajaksi edellä mainittujen meriittien sekä erityisesti hankolaisen Täktomin vesihuolto-
osuuskuntahankkeen menestyksekkäästä vetämisestä. Vuoden Jätevesivaikuttaja julkistettiin ja palkittiin 
tänään keskiviikkona 9.9. Lohjalla. Vuoden Jätevesivaikuttaja nimettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. 
Kahtena aiempana vuonna hanke on kannustanut suunnittelijoita ja asukkaita hyvien jätevesiratkaisujen 
tekemiseen valitsemalla Vuoden Jätevesisuunnittelijan, ja nimetyiksi ovat tulleet Stefan Wasström ja Antti 
Heinonen. Tänä vuonna katsottiin perustelluksi antaa tunnustusta laajemmasta vaikuttamistyöstä. 
Vesihuolto-osuuskunnan rakennuttama viemärilinja ja liittyminen viemäriverkostoon on erinomainen 
esimerkki käytännön toimista, joita jokainen voi tehdä vesistöjen ja lähiympäristön tilan parantamiseksi. 
Heidi Ekholm iloitsee, että Långörnin ja Gloskärin asukkaat yhdistivät voimansa ja rakennuttivat 
jätevesiverkoston jätevesien yhteiskäsittelyä varten kiinteistökohtaisten järjestelmien sijaan. ”Olen varma, 
että tällä sijoituksella on myönteinen vaikutus Anklarensbuktenin, Kattrumpanin ja Västerfjärdenin veden 
laatuun, mistä on meille kaikille iloa.” 

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.  

Lisätietoja: 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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Heidi Ekholm utnämndes till Årets Avloppsvattenaktör 2015 

Projektledare, magister i miljövetenskaper, Heidi Ekholm är en mångkampare inom glesbygdens 
avloppsvatten. För invånare i glesbygden i Raseborg har Ekholm eventuellt blivit bekant via KRAV-kartan, en 
karta, som åskådliggör hur avloppsvattnet skall renas i olika delar av kommunen. Ekholm har också gett råd 
om avloppsvatten till cirka 250 invånare och stugägare på Kimitoön. Ekholm är en utbildad 
avloppsvattenplanerare, men för tillfället karterar hon som sitt dagliga arbete de kustnära 
undervattensmiljöerna i Raseborgs stads och Yrkeshögskolan Novias gemensamma projekt Havsmanualen. 
Vattendragens tillstånd ligger nära hangöbon Ekholms hjärta och hon efterlyser konkreta åtgärder för att 
förbättra och bibehålla tillståndet i de lokala vattendragen.  

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI 2015 och dess styrgrupp utnämner Heidi Ekholm till Årets 
Avloppsvattenaktör med hänvisning till de tidigare nämnda meriterna och särskilt p.g.a. den framgångsrika 
ledningen av ett vattenandelslagsprojekt i Täktom, Hangö. Årets Avloppsvattenaktör offentliggjordes och 
premierades idag onsdagen den 9 september i Lojo. Det var första gången som Årets Avloppsvattenaktör 
utnämndes. Två tidigare år har projektet uppmuntrat både planerare och invånare till goda 
avloppsvattenlösningar genom att välja Årets Avloppsvattenplanerare, då utnämndes Stefan Wasström och 
Antti Heinonen. I år ansågs det vara skäl att hylla ett bredare arbete för bra behandling av avloppsvatten. 
Avloppsvattenledning och anslutning till avloppsnätverket, som andelslaget förverkligade är ett utmärkt 
exempel på konkreta åtgärder som var och en kan genomföra för att förbättra vattendragens och 
närmiljöns tillstånd. Heidi Ekholm är glad att man på Långörn och Gloskär kom samman och lät bygga ett 
gemensamt avloppsnät för en centraliserad avloppsrening istället för fastighetsvisa lösningar.” Jag är säker 
på att denna satsning kommer att ha en positiv inverkan på vattenkvaliteten i Anklarensbukten, 
Kattrumpan och Västerfjärden som vi alla kan glädjas åt.”  

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 karterings- och rådgivningsbesök till fastigheter på glesbygden.

Tilläggsuppgifter: Minttu Peuraniemi, 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Kolla även: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld 
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten 
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Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantaminen pysähtyi vuonna 2015    
 
Hallitusohjelmaan kirjattu tarve lieventää haja-asutuksen jätevesilainsäädännön vaatimuksia on saattanut 
asukkaat odottavalle kannalle vanhojen jätevesijärjestelmien uudistamistoimien suhteen. Tämä kävi ilmi 
LINKKI 2015-hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynneillä viime vuonna. Hankkeen seminaarissa 15.3.2016 on 
tarjolla ajankohtaista tietoa jäteveden käsittelyn tilanteesta, lainsäädännöstä sekä siitä, kuinka kemikalisoi-
tuminen ja jätevedet liittyvät toisiinsa. 
 
LINKKI 2015-hankkeessa tehtiin 904 kartoitus- ja neuvontakäyntiä 23:lla hankekuntien valitsemilla nk. erityis-
alueilla. Käynnit painottuivat tällä kertaa ympärivuotiseen asutukseen, mikä heijastui myös tuloksissa. Esi-
merkiksi puhdistusvaatimuksen ulkopuolelle jääviä, nk. vähäisen jätevesimäärän kohteita oli aiempaa vähem-
män. Uudistamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien osuus on pysynyt kuitenkin samalla tasolla kuin ai-
kaisemminkin. Näiden osuus kartoitetuista kohteista on noin 40 %. Vuonna 2015 kartoituksessa oli mukana 
enemmän jo nykyisellään kunnossa olevia jätevesijärjestelmiä, erityisesti pienpuhdistamoja kartoitettiin 
aiempaa enemmän. Jätevesijärjestelmien kirjo on laaja Länsi-Uudellamaalla, mutta edelleen useimmiten jä-
tevedet johdetaan kuitenkin saostussäiliöiden kautta maaperään tai ojaan.  
 
LINKKI 2015-hanke julkaisee tämän tilannekatsauksen hankkeen loppuseminaarissa, jonka aiheena on ympä-
ristön kemikalisoituminen. Luennoissa tarkastellaan mm. lietteiden sisältämiä kemikaaleja ja niiden ympäris-
tövaikutuksia sekä juomaveteen alueellamme mahdollisesti joutuvia luonnollisia haitta-aineita. Seminaarissa 
kuullaan laajan asiantuntijajoukon näkemyksiä näistä aiheista. Seminaari on suunnattu alan ammattilaisille, 
mutta se on avoin myös muille asiasta kiinnostuneille (huom. ilmoittautuminen). Ohjelma löytyy kokonaisuu-
dessaan LINKKI-hankkeen verkkosivuilta. 
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien 
yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, 
Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi- 
Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen 
jätevesineuvontaan. Hankkeessa tehdään mm. kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-asutusalueiden 
kiinteistöillä, joita on viime vuosina tehty noin 5000.  
 

Förbättring av avloppsvattenbehandling i glesbygden stannade år 2015 
 
I regeringsprogrammet nämndes ett behov av att mildra kraven i glesbygdens avloppsvattenlagstiftning. 
Detta har gjort att invånarna skjuter upp besluten om att förnya sina gamla avloppsvattensystem. Detta av-
slöjades i samband med LINKKI 2015-projektets karterings- och rådgivningsbesöken i fjol. Projektets semi-
narium 15.3.2016 erbjuder aktuell information om läget av avloppsvattenbehandling, lagstiftning och om hur 
miljöskadliga ämnen och avloppsvattnen hänger ihop.  
 
I LINKKI 2015-projektet utfördes det 904 karterings- och rådgivningsbesök på de 23 specialområden som val-
des ut med projektkommunerna. Detta år koncentrerades besöken mer än tidigare på den fasta bosättning, 
vilket återspeglades i resultaten. Exempelvis fanns det färre objekt med sk. små avloppsvattenmängder, som 
inte berörs av reningskravet. Däremot har andelen system i akut förnyelsebehov hållits på samma nivå som 
tidigare, d.v.s. runt 40 % av karterade objekt. Året 2015 karterades det flere system som redan i nuläget är i 
skick, speciellt många minireningsverk besöktes. Västra Nyland har en bred skala av avloppsvattensystem, 
men fortfarande leds avloppsvattnen allt som oftast genom slamavskiljare till marken eller till dike.  
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LINKKI 2015-projektet publicerar denna lägesrapport påi projektets slutseminarium vars tema är miljöskad-
liga kemikalier. Under föreläsningarna går man igenom bl.a. kemikalier som finns i avloppsslammet samt 
deras miljökonsekvenser och naturliga skadeämnen som eventuellt kan hamna i vårt dricksvatten. På semi-
nariet får vi höra en bred skara sakkunniga kommentera på temat. Seminariet riktas till branschens sakkun-
niga, men det är öppet för alla intresserade (obs. anmälningen). Programmet finns i sin helhet på LINKKI-
projektets hemsidor. 
 
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. Pro-
jektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 
2014-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Huvudarbetet inom projektet består 
av karterings- och rådgivningsbesök till fastigheter på glesbygden, varav det har gjorts ca. 5 000 under senaste 
åren.  
 

 
Lisätietoja / tilläggsuppgifter: 
Minttu Peuraniemi 
019 568 2969 
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi 
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi 
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KUTSU 
15.3.2016 

 
TERVETULOA 

JÄTEVESISEMINAARIIN 
Aika: Tiistai 15.3.2016 klo:12-17 
Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, Valtuustosali 
 Karstuntie 3, 08100 Lohja 
 

SEMINAARIOHJELMA 
 
12.00 Seminaarin avaus 

 
 
 

12.15 Ajankohtaista haja-asutuksen jätevesistä 
Minttu Peuraniemi, LUVY ry 

 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla, LINKKI-hankkeen tulokset 2015 
Virve Ståhl, LUVY ry 

13.15 Ympäristön kemikalisaatio ja haja-asutuksen jätevedet 
Henri Virkkunen, LUVY ry 

13:45 Haja-asutuksen lietteiden sisältämät haitalliset aineet ja niiden riskit ympäristölle 
Niina Vieno, Envieno Oy 

Keskustelua/kahvitus 

14:45 Kiinteistökohtainen vedenhankinta 
Toivo Lapinlampi, SYKE 
Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla 
Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 

15:30 
 
 
 
 
 
 
 
16:30-
17:00 

Kommenttipuheenvuoroja sidosryhmiltä 
Antti Heinonen, SulVI, Suunnittelijan näkökulma 
Liisa Anttila, Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Puhdistamolietteen käsittely: yleiskatsaus jä-
tevedenpuhdistamon toimintaan  
Christine Perjala, Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta 
jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta 
 
 
Loppukeskustelu 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LINKKI2015-hankkeen loppuseminaari tarjoaa näkökulmia siihen miten kemikalisoituminen liit-
tyy haja-asutuksen jätevesiin. Mitä kemikalisoituminen on ja millaisia riskejä se aiheuttaa? Onko 
juomavetemme kunnossa? Voimmeko vaikuttaa oman lähiympäristömme kemikalisoitumiseen?  
Tervetuloa LINKKI-hankkeen loppuseminaariin! 

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2015. Tilaisuus on maksuton. 
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 8.3.2016. 
Ilmoittautumiset sähköisesti: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen -Jos sähköinen 
ilmoittautuminen ei onnistu, voit ilmoittautua puhelimitse: 019 5682 975. Ohjelman esitykset ovat 
suomeksi, mutta keskustelua voi käydä myös ruotsiksi. 
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INBJUDAN 
15.3.2016 

 
VÄLKOMMEN TILL 

AVLOPPSVATTENSEMINARIUM 
Tid: Tisdag 15.3.2016 klo: 12-17 
Plats: Lojo stadshuset Monkola, Fullmäktigesal 
 Karstuvägen 3, 08100 Lojo 
 

PROGRAM 
 
12.00 Seminariet öppnas 

 
 

12.15 Nyheter från branchen  
Minttu Peuraniemi, LUVY rf 

 Glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland, LINKKI-projektets resultat 2015 
Virve Ståhl, LUVY rf 

13.15 Miljöskadliga kemikalier och glesbygdens avloppsvatten 
Henri Virkkunen, LUVY rf 

13:45 Skadliga ämnen i glesbygdens avloppsslam och miljöriskerna 
Niina Vieno, Envieno Oy 

Diskussion/kaffeservering 

14:45 Vattenanskaffning på den egna fastigheten 
Toivo Lapinlampi, SYKE 
Naturens nackdelarna till grundvatten i Västra Nyland   
Timo Kinnunen, NTM-centralen i Nyland 

15:30 
 
 
 
 
 
 
 
16:30-
17:00 

Kommentarer från interessentgrupper 
Antti Heinonen, SulVI, Planerarens perspektiv  
Liisa Anttila, Lojo stad, vatten- och avloppsverket, Behandling av slam från avloppsvat-
tenreningsverket: överblick till avloppsvattenreningverkets funktion. 
Christine Perjala, Västra Nylands Avfallsnämnd, Kontrollerad behandling av slam från 
slamavskiljarna och slutna tankar, avfallmyndighetens synvinkel.  
 
 
Diskussion och avslutning 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LINKKI 2015-projektets slutseminarium ger en inblick på miljöskadliga kemikalier och deras sam-
band med glesbygdens avloppsvatten. Hurdana risker orsakar kemikalierna? Är våra dricksvat-
ten hotade? Kan vi inverka spridningen av miljöskadliga kemikalier i vår egen närmiljö?  
Välkommen till LINKKI-projektets slutseminarium! 

Tillställningen arrangeras av Västra Nylands avloppsvattenprojekt – LINKKI 2015. Tillställningen är av-
giftsfri. Med tanke på kaffeserveringen bör du anmäla dig till tillställningen senast senaste 8.3.2016. 
Anmälningar elektroniskt: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen  - om den elektroniska 
anmälningen inte fungerar, kan du anmäla dig via telefon: 019 5682 975. Presentationer i program-
met är på finska, men man får gärna diskutera även på svenska. 
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Nimi Organisaatio Tehtävä/nimike 

Saija Kajala Hangon kaupunki ympäristönsuojelupäällikkö 
Hanna Sarkki Valonia  
Matti Napari Lohjan rakennusvalvonta LVI-tarkastaja 
Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin 

seudun vesiensuojeluyhdistys 
ry 

Ympäristöasiantuntija 

Sanna Laakso Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistys 
ry 

 

Tuija Manerus Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu 

projektipäällikkö 

Linda Wendén Länsi-Uudenmaan 
jätelautakunta 

jätehuoltoassistentti 

Christine Perjala Länsi-Uudenmaan 
jätelautakunta 

jäteasiamies 

Saara Koivumäki Lohjan kaupunki, 
Ympäristövalvonta 

vs. ympäristötarkastaja 

Salla-Mari Suovesi Ykkös-Lohja toimittaja 

Sanna Hilska Vihdin kunta ympäristötarkastaja 
Sanna Tarmi Porvoon kaupunki vs. 

jätehuoltokoordinaattori 
Eeva Ranta LUVY  
Åke Holmlund Siuntion Kunta 

(kunnanvaltuutettu) 
Karhujärven 
Suojelu.yhd.(jäsen) 

 

Annika Kangasvieri Pohjanmaan Vesi ja 
Ympäristö RY 

Hankevetäjä 

Juha Laiho Hangon kaupunki ympäristösuunnittelija 
Susanna 
Komulainen 

Lohjan 
kaupunki/Ympäristöyksikkö 

Ympäristötarkastaja 

Anne-Christine 
Jansson 

Hajaputsarit ry  

Ville Alho Kirkkonummen kunta, 
ympäristönsuojelu 

ympäristötarkastaja 

Elina Salo Kirkkonummen kunta Ympäristötarkastaja 
Timo Laaksonen SYKE tutkija 
Jarkko Leka Valonia vesiasiantuntija 
Patrik Skult Ingå kommun miljöchef 
Maria Léman   
Taimi Määttä SYKE  
Marie Bergman-
Auvinen 

Inkoon kunta hallituksen pj 

Taina Nysten   
Jyrki Löppönen Uponor Infra Oy tuotepäällikkö 
Heta Tenno Siuntio ympäristötarkastaja 
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Timo Lindroos Tervalammen vok pj 

Jonna Collan Pohjois-Kirkkonummen 
yhteisen vesialueen 
osakaskunta 

pj 

Seppo Mannermaa Karhujärven suojeluyhdistys  

Laszko  … Karhujärven suojeluyhdistys  
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