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LINKKI 2016-hankeessa saatiin yhteensä 1805 neuvontakontaktia ja kartoitusja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 1260 kiinteistöä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä läheni 6 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli seitsemäs laatuaan. Hanke laati vuoden
aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin LänsiUudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Aluekortit julkaistiin myös
molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa.
Vuonna 2016 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla uudistamisten
osalta oli edelleen lähes pysähtynyt. Asukkaat olivat haluttomia tekemään
päätöksiä jätevesijärjestelmän uudistamisesta, kun lopulliset muutokset lainsäädäntöön olivat tekemättä. Keväällä 2017 tilanne lopulta selkiytyi, kun hajaasutuksen jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä muutettiin ja se tuli voimaan.
Lainsäädännössä määritelty jätevesien puhdistusvaatimus sekä jätevedenkäsittelyltä edellytetty puhdistustehon vähimmäistaso pysyvät entisellään,
mutta vanhojen, ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien uudistamisaikataulu muuttui. Siirtymäsäädökset lievenivät niin, että uudistuksille
asetettu siirtymäaika on voimassa vain pohjavesi- ja ranta-alueilla. Näiden alueiden ulkopuolella jätevesijärjestelmä tulee uusia vasta tiettyjen remonttien
yhteydessä.
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1

LINKKI-hankkeen kuvaus

1.1 Tausta ja toiminta-alue
Haja-asutuksen jätevedet ovat vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen haaste Uudellamaalla. Erityisesti läntisellä Uudellamaalla (kuva 1) alati kasvava haja-asutus asettaa erityistä painetta jätevesiasioiden huolelliselle hoitamiselle. Alueelle on tyypillistä, että suuri määrä haja-asutusta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten
pohjavesialueille ja ranta-alueille, joilla asutus on paikoittain erittäinkin tiivistä. Tällaisilla herkillä alueilla
jätevesien asianmukainen käsittely on erityisen tärkeää ja myös monella tavalla haasteellista. Alueellamme
on myös suora kontakti Suomenlahteen, jonka tilan parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen vesiensuojelun saralla. Pinta-alaltaan pienehköllä Länsi-Uudella maalla on vajaat 40 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella. Laskentatavasta riippuen voidaan todeta, että 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 (Kuva 2).
Pelkkään sakokaivokäsittelyyn perustuu noin joka kolmannen kiinteistön jäteveden käsittely. Muita, usein
esiintyviä järjestelmiä ovat kaksivesijärjestelmät, joissa käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat jätevedet käsitellään omassa järjestelmässään. 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. Tästä syystä moni vanhempikin järjestelmä täyttää vielä nykyisenkin lainsäädännön minimivaatimuksen. Tämä seikka asettaa kuitenkin
myös haasteen neuvonnalle: asukkaiden on usein erittäin hankala hahmottaa ja kertoa, minkälaisesta järjestelmästä on kyse ja toisaalta myös arvioida järjestelmän uudistamistarvetta. Länsi-Uudenmaan alueella
ei voida siten nojautua pelkkään yleisneuvontaan tai yleisluonteiseen tiedotukseen, vaan neuvot täytyy aina
räätälöidä kohteen mukaisesti.
Länsi-Uudenmaan kunnat ovat aktivoituneet haja-asutuksen jätevesiasian tiimoilta jo vuonna 2004, jolloin
ns. hajajätevesiasetus astui voimaan. Kunnissa on laadittu määräyksiä ja ohjeita jätevesiä koskien sekä järjestetty tiedotusta ja koulutusta asiasta. Valtaosa näistä on tehty yhteistyössä alueen kuntien kesken. Alusta
alkaen LUVY on koordinoinut tätä yhteistoimintaa. Yhteistyössä on toteutettu myös kolme Uudenmaan liiton
myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua kehityshanketta, joissa toiminnan painopisteenä olivat vesiosuuskuntien tukeminen, jätevesisuunnittelun kehittäminen, erityisalueiden jätevesihaasteet sekä
kartoitus- ja neuvontatyön kehittäminen. Hankkeita toteutettiin vuosina 2007-2011.
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Kuva 2. Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän kiinteistöillä (n=951) (Ståhl 2017).

Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVY:n toiminta-alueella on toteutettu vuoden 2016 loppuun
mennessä mm.
• n. 6 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä kuntien kanssa yhteistyössä valittujen alueiden kiinteistöillä,
joiden pohjalta on laadittu päivitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn
sekä hiottu toimiva ja tehokas kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli.
• kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn minimisuositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla on strategia yhteistyön suuntaviivoista vuoteen 2021 asti. Strategian tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksentekoa, ohjeistusta ja valvontaa haja-asutuksen jätevesiä koskien.
• yleisneuvontakampanjoita, mm. osallistumalla kyläiltoihin ja paikallisiin tempauksiin tarjoamalla puhelinneuvontaa ja konsultointia sekä jätevesitiedotusta lehdistön kautta ja suoraan asukkaille jaettujen tiedotteiden muodossa
• tarjottu kertausneuvontaa pilotti-luontoisesti kiinteistöille, joille on tehty aiempina vuosina kartoitusja neuvontakäynti.
• alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, osoitteessa www.hajavesi.fi, ruotsiksi www.glesbygdensvatten.fi
• keskitetyn viemäröinnin edistämistä opastamalla orastavia vesihuolto-osuuskuntahankkeita eteenpäin, sekä välittämällä tietoa vesihuolto-osuuskuntien ja kuntien vesihuollosta vastaavien kesken
• jätevesisuunnittelun kehittämistä ja parannettu ammattimaisen suunnittelun kysyntää
Tehdyn laajamittaisen työn tuloksena alueen asukkaat ja kesäasukkaat ovat suhteellisen hyvin tietoisia jäteveden käsittelylle asetetuista vaatimuksista. Valtaosa asukkaista on hyvinkin valveutuneita jätevesiasioissa ja
haluavat järjestää jätevetensä asianmukaisesti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden on hankala
tarkastella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johtopäätös tarvittavista toimista – seikka, joka on johtanut sekä ylilyönteihin että erityisesti uudistustoimien hitauteen. Viime vuosina jätevesijärjestelmien uudistaminen on lähes pysähtynyt keskustelussa olleiden lainsäädäntömuutosten vuoksi. Vaihtelevan tasoinen
uutisointi asian osalta eri medioissa on lisännyt asukkaiden epävarmuutta vaatimusten ja niiden pysyvyyden
suhteen. Vuoden 2016 lopulla saatiin selvyyttä lainsäädännön muutoksiin ja jatkossa on erittäin tärkeää jakaa tietoa muutoksista laaja-alaisesti sekä kansantajuisesti, jotta tilanne selkeytyy.
Tontilla tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit ovat siis tulleet tarpeeseen. Näitä käyntejä saatiin vuosien
2009–2016 aikana tehtyä lähes 6 000. Kuitenkin vielä reilu 85 % Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueiden asutuksesta on vailla neuvontakäyntiä.
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1.2 Tavoitteet
Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyössä toteutettavien hankkeiden tarkoituksena on turvata puolueettoman, laadukkaan ja kansantajuisen sekä kaksikielisen jätevesitietouden saatavuus. Tavoitteena on pitkällä
aikavälillä vähentää olennaisesti haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja
vähennetään tehokkaimmin jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Kartoitus- ja neuvontakäynnit sekä LINKKI-hanke tukevat vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian 2014–2021 toteuttamista.
Kartoitus- ja neuvontakäyntien tavoitteena on lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asianmukaiseen
jätevesien käsittelyyn ja kannustaa kiinteistönomistajia tarvittaessa uusimaan järjestelmänsä vesiensuojelun
kannalta edistyksellisellä tavalla. Keskeistä asiassa on, että asukkaat saavat selkeän käsityksen siitä, kuuluvatko he puhdistusvaatimuksen piiriin vai eivät ja koskeeko heitä jokin kunnan asettama tiukempi käsittelyvaatimus. Tärkeää on selvittää myös se, täyttääkö kohteen jätevesijärjestelmä nykyisen vaatimustason. Jos
järjestelmä ei täytä nykyisiä vaatimuksia, niin asukkaille annetaan selkeät ohjeet siitä, millä toimenpiteillä
tavoitteeseen päästään. Kartoitus- ja neuvontakäyntien avulla tuotetaan tietoa alueen yleistilanteesta myös
muiden alan toimijoiden, kuten kuntien ja suunnittelijoiden käyttöön. Kartoitus- ja neuvontakäynnit tukevat
kuntien yhteistyön tavoitteita erinomaisesti.
LINKKI 2016-hankkeen tavoitteena oli tarjota 1 800 kartoitus- ja neuvontakäyntiä toimintamallin mukaisesti (työohjelma 30.5.2016). Lisäksi tarkoituksena oli järjestää tehokasta tiedotusta sekä yleisneuvontaa kysynnästä riippuen. Kysyntä arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa (27.11.2015) seuraavan laiseksi:
20–60 neuvontapyyntöpuhelua, korkeintaan 10 yleisneuvontatilaisuutta, 2-5 neuvontapistettä. Verkkosivujen kävijämääräksi arvioitiin 600/kk. Lisäksi arvioitiin tarpeelliseksi varautua osallistumaan 2-5 muun tahon
järjestämään tilaisuuteen neuvontapisteellä.

1.3 Organisointi
Hankkeen organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä hankkeen toteuttava järjestö, LUVY, henkilöstöineen (kohta 2.1.1). LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka jäsenistöön kuuluvat alueen
kunnat, alueen teollisuutta sekä pienempiä vesien käytöstä kiinnostuneita yhteisöjä (toiminta-alue kuva 1).
Yhdistys on vuosikymmenten ajan tutkinut ja seurannut toiminta-alueensa vesistöjen tilaa ja osallistunut aktiivisesti ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden 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 rahoittamaa neuvonnan pilotointihanketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa, sekä kolmea muuta Jässi-hanketta vuosina 2012-2016.
Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen, mutta myöskin toteutukseen ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn
muodossa, valitsemalla neuvonnan kohdealueet sekä hankkimalla kohderyhmän yhteystiedot. Useat kuntien viranhaltijat sekä ELY-keskuksen valvoja antavat myös ammatillista tukea hankkeen toteutukseen. Kunnat
muodostavat aktiivisella osallistumisellaan erittäin tärkeän pohjan hankkeen toiminnan onnistumiselle. Ohjausryhmä koostuu hankkeen rahoittajista (jokaisesta kunnasta ja ELY-keskuksen edustaja) ja LUVY:n hanketyöntekijöistä. Ohjausryhmän rinnalla hankkeessa toimi työryhmä, joka koostuu laajemmasta otannasta
kuntien virkamiehiä, pääasiassa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, vesihuollon sekä ympäristöterveyden sektoreilta. Työryhmän kokouksia järjestetään alan ajankohtaisten teemojen ympärillä - hankehallintoa
tehdään ennen kaikkea ohjausryhmässä.
Hankkeen yhteistyötahoja olivat kuntien lisäksi SVYL:n jäsenyhdistysten hajajätevesiasiantuntijat, erityisesti
neuvontahankkeet Uudellamaalla, sekä Jässi-hankkeet Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhteistyötä tehtiin
myös muiden paikallisten hankkeiden ja jätevesisuunnittelijoiden sekä muiden toimijoiden kanssa lähinnä
tiedonjaon muodossa. Valtakunnallisen yhteistyön keskeiset kumppanit olivat Suomen ympäristökeskus
sekä HARA-hanke. Vuoden 2016 tiedonhallinnan kehittämistyö tehtiin yhteistyössä KEHÄ-hankkeen kanssa
(Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa).
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1.3.1 Laatutyö
Neuvonnan laatu hankkeessa perustuu LUVY:n vankkaan asiantuntemukseen jätevesiasioissa sekä pitkään
kokemukseen jätevesineuvonnan toteuttamisessa. Neuvonnassa käytetään SVYL:n tuottamaa neuvontamateriaalia sekä LUVY:n, SVYL:n ja ympäristöhallinnon laatimaa neuvonnan tukiaineistoa. Kunta- ja aluekohtainen neuvontamateriaali tuotetaan yhdessä ko. kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan kanssa ja jos
mahdollista, käytetään kyseisen kunnan olemassa olevaa materiaalia. Toimintamallin ytimessä onkin kiinteä
yhteistyö alueen kuntien viranomaisten kanssa, mikä osaltaan takaa myös annettujen neuvojen asianmukaisuuden.
LUVY:ssä työskentelee vastaava neuvoja, joka vastaa neuvojien koulutuksesta ja perehdytyksestä sekä neuvontatyön koordinoinnista/työnjohdosta ja yhteistyöstä kuntaviranomaisiin. Neuvontaa toteuttamaan yhdistykseen palkataan määräaikaisia työntekijöitä. Neuvojina toimivat ympäristöalan osaajat tai opiskelijat
(kohta 2.1.1), joiden koulutukseen on kuulunut riittävä määrä jätevesiopintoja. Työntekijät perehdytetään
työhönsä vakiintuneen ohjelman mukaisesti (2-3 päiväinen luentokokonaisuus, sekä 3-10 kiinteistökäyntiä
maastossa kokeneen neuvojan kanssa). Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua SYKE:n neuvojakoulutukseen.
Neuvojien toiminta kentällä perustuu toimintamalliin eli yhteisiin pelisääntöihin. Neuvojan tukena, puhelinsoiton päässä, oli vanhempi neuvoja sekä LUVY:n ja muiden neuvontaa tekevien tukiverkosto. Neuvojat
monitoroidaan työn alkuvaiheessa ja monitoroinnista tehdään yhdessä muistiot. Monitorointi palvelee sekä
neuvojaa ja hänen kehittymistään työssä että toimintamallia. Sekä neuvoja että toimintamallin toimivuus
saavat monitoroinnista suoraa palautetta kentältä.
Neuvonnasta kerätään aktiivisesti palautetta asukkailta, neuvojilta sekä yhteistyökumppaneilta. Laatutyöhön liittyvät myös yhteistyöhankkeiden (Jässi-hankkeet) neuvojapalavereihin osallistuminen. Saadun palautteen sekä käytyjen keskustelujen avulla toimintamallia kehitetään eteenpäin.

1.3.2 Työntekijät
Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii LUVY:n toiminnanjohtaja, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuojelun asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan sekä toimii ohjausryhmän 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 vanhemmat jätevesineuvojat vastaavat osaltaan kenttätöiden suunnittelusta ja raportoinnista,
kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutuksesta sekä projektipäällikön sijaistamisesta. Hankkeessa kartoitusja 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.

1.4 Toimintatavat
1.4.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit
Kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutus tapahtui aiemmilta vuosilta tutulla toimintamallilla, jossa neuvontaa kohdennetaan erityisalueille. Neuvonta-alueet valitaan yhdessä kuntien kanssa painottaen alueen herkkyyttä suhteessa jätevesiin. Neuvontaa tarjotaan ns. nuohoojatekniikalla, jolla on viime vuosina tavoitettu n.
70 % kohdealueiden kiinteistöistä. Kartoitus- ja neuvontakäyntiin kuuluu nykyisen jäteveden käsittelyn tilan
kartoitus sekä räätälöityjen neuvojen antaminen suullisesti ja kirjallisesti. Toimintamallin ytimessä on myös
monitasoinen tilanneraportointi.
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Kartoitus- ja neuvontakäynnin toimintamalliin kuuluu pitkälti yhdenmukaistettu tausta-aineisto (mm. lomakkeet, liitteenä 1), neuvontamateriaali (kohta 2.2) ja raportointi. Käynnillä asukkaalle annetaan kirjallinen
arvio uudistamistarpeesta sekä tapauskohtaisesti räätälöity neuvontapaketti. Uudistamistarve annetaan neliportaisella asteikolla, joka perustuu arviointikriteereihin, jotka on julkaistu aiemman hankkeen loppuraportissa (Peuraniemi 2012). Uudistamistarvearvion selitykset ja toivottu eteneminen löytyvät alla olevasta
taulukosta, joka on päivitetty lainsäädäntömuutosten edellyttämällä tavalla.
Taulukko 1. Uudistamistarpeen asteikot ja niiltä odotetut toimenpiteet neuvonnan jälkeen. Perustuu arviointikriteereihin (Peuraniemi 2012).

Uudistamistarvetta
havainnollistava
merkki

Uudistamistarpeen
arvio ennen 2017

Uudistamistarpeen
arvio 2017

Toivottu eteneminen

Akuutti
uudistamistarve:
Järjestelmä
uudistettava
15.3.2018 mennessä
tai erillisen
aikataulun
mukaisesti

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

Pieni
kunnostaminen/
pienimuotoiset
parantamistoimet:
Järjestelmää
kunnostettava tai
tehostettava
Seuranta:
Järjestelmän
toimivuutta
seurattava
Järjestelmä
kunnossa:
Toimintakyvyn ja
puhdistustuloksen
pysyttäminen
Vähäinen
jätevesimäärä:
Ei
puhdistusvaatimusta

Pieni
kunnostaminen/
pienimuotoiset
parantamistoimet:
Järjestelmää
kunnostettava tai
tehostettava
Seuranta:
Järjestelmän
toimivuutta
seurattava
Järjestelmä
kunnossa:
Toimintakyvyn ja
puhdistustuloksen
pysyttäminen
Vähäinen
jätevesimäärä:
Ei
puhdistusvaatimusta

Suunnitelma
jätevesijärjestelmän
uudistamisesta
(ammattilaissuunnittelija)
, toimenpideluvan haku
kunnasta, uudistaminen
aikataulussa, selvityksen
teko nykyisestä
järjestelmästä, nykyisen
järjestelmän käyttö- ja
huolto-ohjeet sekä
toimenpiteet
Selvityksen teko ja
päivitys, huoltotoimet,
pienet korjaukset kuten
tuuletusputket, t-haarat,
tiivistykset jne…
Selvityksen teko ja
päivitys, huoltotoimet,
toimintakunnon
tehostettu tarkkailu
Asianmukainen käyttö ja
huolto, käyttö- ja huoltoohjeen sekä selvityksen
teko, jos näitä ei ole
Selvityksen tekeminen; ei
järeitä
laitteita/mahdollisesti
hallitun maahan
johtamisen huollot; jos
varustelu kasvaa
järjestelmä päivitetään

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.
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Pyyntökäyntien kysyntä on ollut vähäistä vuosina 2015 ja 2016, jolloin niitä on tehty n. 10 kpl. Tilanteeseen
on luultavasti ollut syynä keskustelu lainsäädäntömuutoksista ja niiden aikaansaama pysähtyneisyyden tila
jätevesijärjestelmien uudistamisen osalta. Pyynnöt tulevat pääosin puhelimitse, jolloin asiakas on kuullut
tehtävästä työstä joko tiedotusvälineiden kautta tai esimerkiksi kuntaviranomaisen välityksellä. Neuvontakäyntejä ei siis varsinaisesti markkinoida varsinaisten kohdealueiden ulkopuolella. Näillä kiinteistöillä neuvontakäynti toteutetaan muutoin samalla tavalla kuin varsinaisilla neuvonta-alueilla, käyttäen samoja materiaaleja ja keräten samat tiedot.

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

Kuva 3. Kesäinen neuvontapiste.

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

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 käsittelyn 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 ja aluekortit laaditaan sekä suomeksi että
ruotsiksi. 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 verkkosivuille ja aluekorttien alueita voi tarkastella myös kartalla.
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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 viisi kertaa: 30.5.2016,
4.10.2016, 28.2.2017, 5.5.2017 ja 21.6.2017 joista ensimmäinen LINKKI 2015-hankkeen ja viimeinen LINKKI
2017-hankkeen ohjausryhmän ohessa. Kokoukset liittyivät pääasiassa maksatuskausiin ja niissä käytiin läpi ja
hyväksyttiin hankkeen ajankohtaiset väliraportit ja kuulumiset. Hankkeen ohjausryhmän ohella työskentelyä
jatkoi myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä, jota täydennettiin ja päivitettiin kuntakokousten ohessa kuntien uusilla työntekijöillä. Työryhmää tiedotettiin ajankohtaisista aiheista sähköpostitse ja se kutsuttiin
koolle kolme kertaa, 13.4.2015, 6.9.2016 ja 29.11.2016. Työryhmän kokousten aiheina olivat jätevesijärjestelmien jätehuoltoasiat, tiedonhallintakysymykset ja vuoden 2017 suunnittelu. Kaikissa kunnissa järjestettiin
kuntakohtaiset suunnittelukokoukset, eli nk. kuntakokoukset, joiden tarkoituksena oli koota kunkin hanke
kunnan eri sektorit saman pöydän ääreen valitsemaan neuvonta-alueita, päivittämään jätevesitietoutta sekä
pohtimaan kunnan käytäntöjä jätevesien suhteen.
Hankkeen toimintaa suunnattiin ja seurattiin ohjausryhmässä, joka koostui osallistujakuntien, toteuttajan ja
rahoittajien edustajista:
• Hanko / ympäristönsuojelupäällikkö Saija Kajala (sijaisenaan vs. ympäristönsuojelupäällikkö Maria
Eriksson)
• Inkoo / ympäristöpäällikkö Patrik Skult
• Karkkila / ympäristötarkastaja Tanja Mikkola (sijaisenaan ympäristötarkastaja Sanna Hilska)
• Kirkkonummi / ympäristöpäällikkö Sari Soini (sijaisenaan vs. ympäristötarkastaja Elina Salo)
• Lohja / johtava ympäristötarkastaja Auli Kokkonen (sijaisenaan ympäristötarkastaja Saara Koivumäki)
• 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 1.4.2016 lähtien työskennellyt noin puolipäiväisesti projektipäällikkö (asiantuntija Minttu Peuraniemi) sekä täysipäiväisesti
kaksi vanhempaa neuvojaa (jätevesineuvojat Henri Virkkunen sekä Virve Ståhl).
Kenttäkauden ajan hankkeessa on työskennellyt lisäksi kolme määräaikaista jätevesineuvojaa seuraavasti:
• Hanna Keinänen 23.5.- 22.9.2016, toimialueena Kirkkonummi ja Vihti
• Henrika Lundberg 2.5.- 31.12.2016, toimialueena Raasepori, Siuntio, Kirkkonummi ja Hanko
• Marietta Storsjö 9.5.- 8.9.2016, toimialueena Raasepori ja Inkoo
Lisäksi neuvontaa on toteuttanut LUVY:n vesistötutkija Ralf Holmberg (Byön neuvonta kesäkaudella sekä
kertausneuvonta talvikaudella). Neuvojien apuna käytännön töiden järjestelyssä oli myös puolipäiväisesti
toimistoapulainen Paula Leskinen 13.6.-31.7.2016. Hankkeen toteuttamiseen on pienimuotoisesti osallistunut myös muuta LUVY:n henkilökuntaa hankesuunnitelman mukaisesti.
Neuvojatiimi koostui ympäristöalan osaajista, vastavalmistuneista sekä opintojensa loppuvaiheessa olevista henkilöistä ympäristösuunnittelun (AMK), maantieteen, geologian ja biologian alalta. Vanhemmilla neuvojilla oli molemmilla usean vuoden kokemusta jätevesineuvontatyöstä, kahdella neuvojalla oli aiempaa
kokemusta jätevesineuvontatyöstä ja yksi neuvoja oli ensi kertaa mukana jätevesineuvonnassa. Yhteensä
hankkeella oli käytössään n. 54 htkk:n työntekijäresurssi, josta puolet kohdistui pelkästään kartoitus- ja neuvontakäyntien toteuttamiseen. Loput ajasta käytettiin käyntien suunnitteluun sekä valmisteluun, kuntakontaktien ylläpitoon, tiedotukseen, raportointiin (sis. aluekortistot jne.) sekä hankkeen tilaisuuksien valmisteluun ja kehittämistyöhön, kuten tiedonhallintapilottiin ja viestintäaineiston päivittämiseen.
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2.2 Laatutyö ja neuvontamateriaali
Uudet neuvojat saivat perehdytyskoulutuksen 24.-26.5. ja lisäksi kolme neuvojaa osallistui Suomen ympäristökeskuksen neuvojakoulutuksiin 11.5. ja 3.6. Monitorointi toteutettiin nk. monitorointiringin (neuvoja
monitoroi neuvojaa) avulla 28.- 29.6., 8.7., 15.7., 2.8., 11.8., 22.8, 31.8.. Palautekysely asukkaille toteutettiin
loppuvuodesta 2016 (kooste liite 3).
Neuvontapakettiin kuului vuonna 2016 seuraavat dokumentit:
Kaikille jaettava materiaali
• Jätevesiopas (SVYL) tai Kesämökin jätevesiopas (Jässi-jätevesihanke)
• Hanke-esite (LUVY)
• Selvityslomake (SVYL), tarvittaessa
• Nykyisen järjestelmän yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet (SVYL), tarvittaessa
• Toimenpidepäiväkirjamalli (LUVY)
Uudistamistarpeessa oleville jaettava materiaali
• Kuntakohtainen etenemisohje uudistajalle yhteystietoineen (LINKKI-hanke)
• Lista kunnan alueella toimivista suunnittelijoista (SVYL)
• Lista asetuksen vaatimuksista suunnitelmalle ja/tai ohje siitä miten valmistautua suunnitteluun
(LUVY), tarvittaessa
• Mallisuunnitelma (LUVY), ainakin selailtavaksi
Tarvittaessa jaettiin tai esiteltiin
• Ulkohuussin kunnostusohje (SVYL)
• Kuivakäymäläesite (Huussi ry)
• Karttoja esimerkiksi pohjavesialueen rajauksista (Kunnat/LUVY)
• Vesiosuuskuntaopas (LUVY)
• Hyvä kaivo-esite (Ympäristöhallinto)
• Esite ehdotetuista lainsäädännön muutoksista (SYKE)
Selailukappaleina maastossa oli mukana tarvittaessa
• Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja/tai muut kunnan antamat ohjeet
• Vesihuollon kehittämissuunnitelma
• Selvitys eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista (SVYL)

2.2.1 Annetut neuvot
Kartoitus- ja neuvontakäynnillä keskityttiin selvittämään järjestelmän uudistamistarpeen laatu sekä ohjaamaan asiakkaat tarvittavan ammattilaisen puoleen. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve käy ilmi tilannekatsauksesta (liite 11) 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. Syvällisemmin tutustutaan niihin, jotka kiinteistöllä pintapuolisen tarkastelun pohjalta olisivat mahdollisia sekä
niihin, joita kohtaan asukas osoittaa erityistä kiinnostusta. Neuvojan esittelemiin järjestelmätyyppeihin vaikuttaa siis sekä lähtötilanne että asukkaan kiinnostuksen kohteet. Näiden kirjaaminen vaihtelee kohteen mukaan. Kuvasta 4 voi kuitenkin nähdä, että neuvonnassa on esitelty laajasti erityyppisiä järjestelmäratkaisuja.
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Kuva 4. Neuvojien kirjaamat järjestelmien parantamisehdotukset: 1) WC:n vaihto kuivakäymäläksi t. kuivakäymälä
lisäkäymäläksi, 2) WC:n uusiminen vähän vettä käyttäväksi WC:ksi, 3) 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 johtaminen maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija valitsee, 11) Jätevesien johtaminen imeytyskenttään, 12) Jätevesien johtaminen maasuodattamoon, 13) Jätevesien johtaminen harmaavesisuodattimeen, 14) Jätevesien johtaminen
laitepuhdistamoon, 15) Jätevesien käsittely naapureiden kanssa yhteisessä järjestelmässä, 16) Liittyminen viemäriverkostoon.

2.2.2 Palaute asukkailta
Neuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin asukkaille lähetetyllä palautekyselyllä. Palautekysely toteutettiin loppuvuodesta 2016, jolloin käynnistä oli kulunut 3 – 6 kuukautta. Palautekyselyn kohdealueiksi valittiin neuvonta-alueita vuodelta 2016 niin, että ne kattoivat yhden alueen kultakin hankkeessa toimineelta neuvojalta.
Tarkempi raportti palautekyselyn tuloksista on liitteenä 3. Vuonna 2016 palautekyselyn vastausprosentti (25
%) oli samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmin ja asukkailta saatu palaute vastasi tuloksiltaan edellisinä
vuosina (2015, 2014, 2012 ja 2011) tehtyjä palautekyselyitä. Yleisesti asukkailta saatu palaute neuvonnasta
oli positiivista. Kartoitus- ja neuvontakäynnit olivat sujuneet hyvin tai neutraalisti (ok), neuvojia pidettiin
mukavina ja käynnin parhaina puolina pidettiin saatua informaatiota.
Vuoden 2016 palautekysely oli sisällöltään hieman erilainen edellisiin verrattuna: Siinä oli enemmän avoimia
vastauksia ja kysymykset painottuivat viestintään sekä mahdollisiin korjaus- ja muutostöihin. Tarkoitus oli
selvittää lainsäädäntömuutosten vaikutusta uudistamisaikatauluihin sekä sopivia viestintäkanavia muutoksista kertomiseen. Tulosten perusteella vastaajien oli vaikea arvioida, milloin heidän kiinteistöllään olisi tulossa jätevesijärjestelmän uudistamisen laukaisevaa remontointia ja samalla selvisi, ettei varsinaisiin parannustoimenpiteisiin ole ryhdytty. Viestinnän osalta perinteiset mediat, kuten sanomalehdet, olivat vastaajien
mielestä sopivimpia kanavia viestiä jätevesiasioista. Tämän perusteella voidaan todeta, että tiedotus sekä
sen eri kanavat ovat entistäkin tärkeämpiä tulevaisuudessa. Jätevesiasioiden oikeanlainen ja asiallinen informaatio on olennainen asia, kun asukkaita motivoidaan uudistamaan jätevesijärjestelmiä. Palautekyselyn
johtopäätökset lyhyesti:
• Asiakkaat ovat tyytyväisiä toteutettuun neuvontaan, mutta asukkaat eivät ole ryhtyneet uudistamaan
jätevesijärjestelmiään.
• Neuvonnassa tulee keskittyä jatkossa lainsäädännön aikarajan sijasta ympäristövaikutuksiin, tiedotuksen tulee olla monikanavaista.
• Rakennusvalvontaviranomaisen tulee varmistaa, että jätevesijärjestelmän kunnostamistarve tarkistetaan lupavaiheessa.
• Palautekyselyn toteuttamistapaa tulee kehittää, mm. sähköisellä palautelomakkeella ja palautemahdollisuuden markkinoimisella neuvontakäyntien yhteydessä.
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2.3 Kiinteistökohtaista neuvontaa 1260 kiinteistöllä ja 1402 kohteella
Kiinteistökohtainen neuvonta, johon kuuluu kartoitus- ja neuvontakäynnit valituilla alueilla sekä pyyntökäynnit, tavoitti yhteensä 1260 kiinteistöä ja 1402 jätevesikohdetta. Näin ollen Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen
neuvontahankkeissa vuosina 2009-2016 toteutettujen kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä lähestyi 6 000
käynnin rajapyykkiä. Pyyntökäyntien määrä oli yhteensä 12 kpl. Ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta oli
suhteessa 46/54. Kohteista puhdistusvaatimusten piirissä (vähäistä suuremmat jätevesimäärät) oli noin 70
%. Akuutissa uudistamistarpeessa oli lähes yhtä suuri osuus jätevesijärjestelmistä kuin aiempana vuonna,
siis noin 34 %. Lähtötilanne vaihteli alueelta toiselle riippuen jätevesijärjestelmistä sekä asutuksen iästä.
Tilannekatsaukseen (liite 11) on koottu jäteveden käsittelyn tilanne kaikilla kiinteistökohtaisen neuvonnan
kohteilla.

Kuva 5. Joskus herkillä alueilla tarvitaan tilanteeseen sopiva kulkupeli, kuten moottorivene.

2.3.1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 33 alueella
Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteutettiin yhteensä 33 alueella, joista kuudella neuvontaa jatkettiin edellisiltä vuosilta. Näillä alueilla kartoitettiin 1260 kiinteistöä. Näin ollen vuosina 2009 - 2016 toteutetut kartoitus- ja neuvontakäynnit kattavat nykyisellään 147 aluetta. Neuvontakäyntien toteuma oli keskimäärin 71 %,
toteuman aluekohtainen vaihteluväli oli 43 - 92 %. Vuonna 2016 toteumat olivat samaa tasoa kuin vuonna
2015 ollen hieman alhaisempia kuin edellisinä vuosina. Aluekohtainen toteuma käy ilmi taulukosta 2. Jäteveden käsittelyn tilanne näillä alueilla ilmenee aluekortistosta (liite 4).
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Taulukko 2. Neuvonnan toteutuminen kunnittain/alueittain kiinteistöinä LINKKI-2016-hankkeessa sekä muut kartoitusja neuvontakäynnit, joista ei muodostu LINKKI-hankkeelle kuluja:

Kunta

Alue

Hanke

Hanko

Lernäs
Byö*
Päivölä*
Linkulla
Högbensjön
Nuijajoki
Haavisto
Iitalammi ja
Mustalammi
Storträsk
Vitträsk
Juusjärvi
Kylmälä*
Petäjärvi
Bakträsk
Kalakoskibäcken
Lönnhammar
Vahermajärvi
Saukonpää ja
Antiainen
Mynterläntie
Raaseporin
joki*
Högbensjön
Gennarbyviken
Brödtorp
Tenhola
Bäcksintie
Flyth-Hästböle
Kiviojantie
Sitinojan
valuma-alue
Poikkipuoliainen
Salmijärvi
Irjala*

Inkoo

Karkkila

Kirkkonummi

Lohja

Raasepori

Siuntio
Vihti

Koikkala
Pääkslahti*
Vanjoen suu
Pyyntökäynnit
Yhteensä

LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016

Kiinteistömäärä
15
64
48
100
34
31
46
17

Käyntiä
toteutunut
12
40
33
71
24
28
31
13

Toteuma
%
80
63
69
71
71
90
67
76

LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016

113
33
39
18
63
56
44
50
61
63

83
22
26
10
47
33
26
32
44
51

73
67
67
56
75
59
59
64
72
81

LINKKI-2016
LINKKI-2016

66
116

43
89

65
77

LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016
LINKKI-2016

34
134
13
24
29
95
20
23

18
113
10
22
18
62
17
16

53
84
77
92
62
65
85
70

LINKKI-2016
LINKKI-2016
Hiidenveden
kunnostus-hanke
Hiidenveden
kunnostus-hanke
Hiidenveden
kunnostus-hanke
Hiidenveden
kunnostus-hanke
LINKKI-2016

110
46
15

90
40
10

82
87
67

40

17

43

35

18

51

71

39

55

1766

12
1260

* Jatkoa edellisvuoden työlle.
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2.3.2 Kertausneuvontapilotti: 136 kontaktia
Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kertausneuvonnan konsepti, jota pilotoitiin Hangossa marraskuussa
2016 ja Siuntiossa maaliskuussa 2017. Kertausneuvonnan tavoitteena oli selvittää aiemmin tehdyn jätevesineuvonnan vaikuttavuutta sekä kiinteistöjen vedenkäytön ja jätevesitilanteen muutoksia. Kertausneuvonta
toteutettiin puhelinneuvontana niin, että asiasta lähetettiin valituille kiinteistöille tiedote, puheluiden aikana
selvitettiin kiinteistön jätevesien käsittelyn nykytila ja lopuksi asukkaalle lähetettiin päivitetty neuvontapaketti.
Pilottivaiheessa kertausneuvontaan valittiin vuosina 2009 - 2015 akuutissa uudistamistarpeessa olleita
kiinteistöjä. Näistä kiinteistöistä otettiin yhteyttä niihin, joille löytyi omistajan puhelinnumero. Hangossa kertausneuvontaa tarjottiin 69 kiinteistölle, joista tavoitettiin 53 kpl (toteuma 77 %) ja Siuntiossa 109
kiinteistölle, joista tavoitettiin 83 kpl (toteuma 76 %). Pääsääntöisesti kiinteistöjen vesivarustelu, käyttö ja
jätevesijärjestelmä olivat pysyneet samanlaisena kuin kartoituskäynnillä. Hangossa jätevesijärjestelmä oli
uusittu neljällä kiinteistöllä ja kymmenen kiinteistöä oli käynnin jälkeen liittynyt viemäriin. Hangossa saatiin
etukäteen tiedot viemäriin liittyjistä, joten heille ei tarjottu kertausneuvontaa. Siuntiossa puolestaan jätevesijärjestelmä oli uusittu seitsemällä kiinteistöllä ja yksi kiinteistö oli liittynyt viemäröintiin. Tarkempi raportti
kertausneuvonnan tuloksista on liitteenä 5.

2.3.3 Neuvontapisteillä yhteensä 159 kävijää ja luennoilla n. 119 kuulijaa
Hankkeessa keskityttiin kiinteistökohtaiseen neuvontaan, erityisesti kartoitus- ja neuvontakäyntien toteuttamiseen. Paikallisten toimijoiden pyynnöstä hanke järjesti kuusi neuvontapistettä erilaisissa kesätapahtumissa. Hanketta pyydettiin myös pitämään kokoava tilaisuus ja keskustelemaan potentiaalisesta vesiosuuskunnan perustamisesta yhdelle neuvonta-alueelle. Tilaisuuksien osallistujamäärät vaihtelivat 5-50 (Taulukko 3).
Jätevesineuvojat olivat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottoja neuvonta-aleuiden ulkopuolelta tuli näiden kanavien kautta 67 kappaletta. Neuvonta-alueilta tulleita käynnin korvaavia puhelinneuvontoja tai neuvontapaketin lähetyksiä tehtiin yhteensä 71 kappaletta.
Taulukko 3. Eri tapahtumien henkilökohtaiset- ja yleisneuvontakontaktit.

Tapahtuma
Wassis 10-vuotta 14.5.2016
Raasepori Expo 27.-28.5.2016
Puujärvipäivät 9.7.2016
Tervalammen pumppaamon
asennusnäytös 13.7.2016
Lohjansaaristo päivä 30.7.2016
Raasepori Expo 26.-27.5.2017
Miljö och kommunikation 24.8.2016
Ekologiset jätevesi- ja
käymäläratkaisut Inkoossa 27.3.2017
Omakotitaloliiton Kirkkonummen
Pienkiinteistöyhdistys ry:
vuosikokous 28.3.2017
Kokoava tilaisuus Vihdin
poikkipuoliaisessa 28.8.2016
Yhteensä

16

Neuvontapisteen
kontaktit
5
18
25
16

Luennon
kuulijat, kpl

45
50

30

Muu
osallistuja

35

20

7

20
14
159

119

7
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2.4 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. Vuoden 2016 lopulla sivustoa päivitettiin käyttäjäystävällisempään suuntaan järjestelemällä sisältö uusiksi. Sivuston kävijämäärä on ollut n. 600 kävijää/kk. Viime vuosina kävijämäärä on pysynyt lähes samalla tasolla vuosittain. Sivuilla vierailee eniten käyttäjiä tiedotteiden julkaisemisen
jälkeen. Tällöin sivujen katseluita on noin 250 kpl päivässä ja käyttäjiä n. 50 – 100 kpl.
Hanke tiedotti toiminnastaan seitsemällä asiapitoisella mediatiedotteella (kaikki liitteenä 6):
•
•
•
•
•
•

Länsi-Uudellemaalle suuri panostus haja-asutuksen jätevesineuvontaan (9.5.2016)
Kesämökin jätevesiasiat hanskassa? Varmista mökkisi tilanne jätevesineuvonnalta (4.7.2016)
Jätevesineuvonta on tärkeää, vaikka lainsäädäntö on muutoksen alla (12.7.2016)
Pysy ajan tasalla jätevesiasioista Jätevesioppaan avulla (SVYL) (2.9.2016)
Viemäri ei pidä salaisuuksia – ei edes haja-asutusalueella! (2.12.2016)
Jätevesineuvonnalle hyvä vastaanotto, jätevesijärjestelmien uudistamisinto kuitenkin laimeaa
(24.2.2017)
• Haja-asutuksen jätevesineuvontaa kohdennetaan jatkossakin herkille alueille (28.4.2017)
Tiedotteiden pohjalta paikallislehdistössä on ilmestynyt aiheeseen liittyviä juttuja, joiden sävy on ollut
myönteinen tai neutraali. Yleensä paikallislehdet ovat julkaisseet tiedotteet sellaisenaan. Hanke piti myös
omaa osiotaan LUVY:n uutiskirjeessä, joita toimitettiin hankkeen aikana 14 kappaletta. Jätevesiviikkoon 2017
osallistuttiin some-kampanjalla (katso 2.5.1).

2.5 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto
Hanke osallistui aktiivisesti ja pyynnöstä haja-asutuksen jätevesialan yleiseen kehittämistoimintaan. Aktiiviset kehittämistoimet koskivat viestinnän tehostamista lainsäädäntömuutoksiin liittyen ja haja-asutuksen
vesihuollon tiedonhallintaa.
Yhteistyötä muiden korjausneuvojien kanssa jatkettiin osallistumalla Uudenmaan korjausneuvojien tapaamiseen Vanhustyön keskusliitossa 13.9.2016. Muiden neuvontajärjestöjen kanssa tehdystä yhteistyöstä
tärkeimmäksi nousi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n työryhmätyöskentelyyn osallistuminen
haja-asutuksen jätevesiasioissa (kokoukset 25.11.2016 ja 9.2.2017), erityisesti yhteisen neuvontamateriaalin päivittämiseksi. Hankkeen henkilöstö kehitti osaamistaan osallistumalla Uudenmaan ELY-keskuksen pitämään vesihuoltopäivään 13.3.2017, SYKE:n pitämään lainsäädäntöpäivään 7.4.2017 sekä Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n koulutuspäiville 24. - 25.10.2016. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuttiin
seuraamalla mm. Village Waters-hanketta ja antamalla haastattelu pohjoismaisen verkoston luomista varten
ruotsalaiselle Ecoloopille 31.5.2017.
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. Hankkeen kokemuksia esiteltiin pyynnöstä LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 40-vuotis juhlaseminaarissa Tvärminnessä 13.10.2016. Hankkeessa valmisteltiin ja toteutettiin loppuseminaari, jossa esiteltiin menneen vuoden kartoitus- ja neuvontatyön tuloksia
sekä muita ajankohtaisia asioita. Jätevesiseminaarin 29.3.2017 aiheena olivat haja-asutuksen lainsäädännön
muutokset. Osallistujia tilaisuudessa oli 38. Seminaarin ohjelma ja osallistujalista ovat liitteenä 7.

2.5.1 Viestinnän kehittäminen
Hankkeessa varauduttiin lainsäädäntömuutoksiin varaamalla resursseja viestinnän kehittämistoimiin talvikaudelle 2017. Viestintää lähdettiin kehittämään sekä sisällöllisesti, että viestintäkanavien päivittämisellä. Sisällöllisesti päädyttiin korostamaan helposti unohtuvia jätevesien ympäristövaikutuksia, erityisesti jäteveden
aiheuttamia riskejä juomavedelle, kemikalisoitumisen vaikutuksia sekä hajakuormituksen merkitystä paikallisella tasolla. Viestinnän tueksi tuotettiin tiedotuslehtinen (liite 8) näistä vaikutuksista, jota jaettiin pilottina
kertausneuvonnan asiakkaille. Samat sisällöt sisällytettiin talvikaudella yhteistyössä muiden vesiensuojeluyhdistysten asiantuntijoiden kanssa päivitettyihin Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n neuvontamateriaaleihin, eli Jätevesiopas-verkkosivulle (www.vesiensuojelu.fi/jatevesi) ja Jätevesiopas-esitteeseen sekä
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Jässi-jätevesihankkeen Kesämökin jätevesioppaaseen. Kehittämistoimet osoittautuivat onnistuneiksi, ja niiden parissa päätettiin jatkaa toimintaa tulevissakin neuvontahankkeissa.

Ympäristövaikutusten korostaminen
Jäteveden juomavedelle aiheuttamia riskejä tuotiin tehostetusti esille kiinteistökäynneillä ja asiakkaiden
pyynnöstä neuvojien mukana oli syksyllä 2016 pilottimaisesti myös kaivovesinäytepulloja sekä ohjeita näytteenottoon, joita jaettiin asiasta kiinnostuneille asiakkaille (noin 10 kpl). Kiinnostusta näytepulloihin vaikutti
esiintyvän enemmälti kesäaikaan, kun asiakaskuntaan sisältyi enemmän kesämökkiläisiä.
Haja-asutuksen paikallista kuormitusvaikutusta todettiin vaikeaksi viestiä ilman paikallisia tietoja kuormituksen jakautumisesta. Käytettävissä olevat kuormitustiedot ovat yleensä valtakunnallisia tai laajempia vesistökokonaisuuksia koskevia, eivätkä siten vaikuta uskottavilta paikallisella tasolla (esimerkiksi tietyn järven
rannalla). Kuormitusvaikutuksia lähdettiinkin selvittämään kuormitusmallinnuksen avulla (VEMALA), jonka
käyttöön hankehenkilöstö perehtyi. Mallinnuksen kohteeksi valittiin kustakin hankekunnasta pilottialue.
Tarkoituksena on mallintaa ensiksi kunkin alueen kuormitus mallissa olevilla tiedoilla, jolloin saadaan arvio
kuormituksen nykytilasta. Mikäli kuormitusmallin vedenlaatutiedoissa on puutteita, pyritään ne korjaamaan
lisänäytteenoton keinoin. Näille kohteille ajetaan uusi mallinnus. Toisessa vaiheessa mallinnetaan, mikä olisi
vesistön kuormitus, mikäli jätevesijärjestelmät kunnostettaisiin puhdistusvaatimuksen täyttäväksi (mahdollisesti kunnan vaatimukset täyttäväksi). Tämän tiedon oletetaan olevan jätevesijärjestelmien kunnostamiseen
motivoivaa paikallisella tasolla ja antavan neuvojille lisää työkaluja ympäristövaikutusten konkretisoimiseksi.
Tätä kautta neuvonnan vaikuttavuuden oletetaan paranevan. Talvikaudella kuormitusvaikutusmallinnusta on
valmisteltu ja työkaluihin perehdytty. Varsinainen mallinnus on tarkoitus tehdä mahdollisessa jatkohankkeessa. Valmistelutyössä havaittiin, että mallin jätevesijärjestelmiä koskevat tiedot ovat hyvin karkeita yleistyksiä ja että hankkeessa on kerätty huomattavasti tarkempaa tietoa. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää mallin
tarkentamiseksi paikallisella tasolla. Tämä edellyttää yhteistyötä mallin kehittäjien kanssa.

Viestintäkanavat
Viestintäkanavia lähdettiin päivittämään erityisesti sosiaalisen median hyödyntämisen suuntaan. Neuvonnan
asiakkaille suunnatun palautteen perusteella jo hankkeen tehokkaassa käytössä olevaa paikallislehdistöä
(sanomalehdet) pidetään asukkaidenkin keskuudessa parhaana viestintäkanavana. Tämän lisäksi asukkaat
kannattivat valtakunnallista mediaa (sanomalehdet, televisiouutiset), kuntien ja ympäristöhallinnon verkkosivuja sekä henkilökohtaista kontaktia kirjeitse, sähköpostitse tai tilaisuuksissa. Kaiken kaikkiaan viestintäkanavien kannatus jakautui melko tasaisesti.
Kuntien verkkosivujen osalta hanke on toimittanut kuntiin käytettävissä olevaa aineistoa ja linkkejä - jätevesiasiaa hankealueen kuntien verkkosivuilla onkin kiitettävästi. Ongelmana voi olla sivujen löydettävyys kuntien
verkkosivujen kokonaisuudessa. Sisällöllisesti ympäristönsuojelumääräykset voisivat olla paremmin esillä.
Valtakunnallisen median osalta haasteena on, että paikallisen toimijan on hankala saada läpi tiedotteitaan ja
uutisiaan. Mikäli hanke pääsee valtakunnan uutisiin, on se yleensä median yhteydenotosta, jolloin hanke ei
voi vaikuttaa siihen. Henkilökohtainen kontakti joko sähköpostin tai kirjeen välityksellä sekä tilaisuuden pito
ovat myös edelleen asukkaiden mielestä hyviä tapoja jakaa tietoa jätevesiasioista. Nämä tiedotustavat vaativat oma-aloitteisuutta sekä asukkaiden yhteystietoja. Yhdistyksen oma uutiskirje voi olla toimiva tiedotusväline asukkaille, jotka ilmoittavat haluavansa sen sähköpostiinsa. Tietoa päivitetystä lainsäädännöstä voisi
lähettää kirjeitse kaikille vuosien mittaan neuvonnan piiriin saaduille asukkaille ja asiakkaille, tai toteuttaa
kampanjan pikkuhiljaa kertausneuvonnan ohessa.

Jätevesiviikon some-kampanja
Sosiaalinen media sai palautekyselyssä tiedonjakokanavana vähiten kannatusta, mikä on yllättävää, sillä jopa
56 % suomalaisista (Tilastokeskus 2016) käyttää internetiä yhteisöpalveluiden kuten Facebookin seuraamiseen. Vähäinen kannatus voi kuvastaa kohderyhmän ikää, jota ei luonnollisesti tällä kyselyllä selvitetty, tai
se voi johtua kyselyyn vastanneen perheenjäsenen suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan. Muut perheenjäsenet voivat olla hyvinkin kiinnostuneita tutustumaan asiaan esimerkiksi Facebookin, Youtuben tai Twitterin kautta. Sosiaalisen median käyttöä tiedotukseen kannattaa harkita, koska sen sisältöön hanke voi itse
vaikuttaa. Sosiaalisen median kautta on helppoa ja nopeaa levittää tietoa jätevesiasioista ihmisille ja jätevesiasioissa myös nykytilannetta laajemmalle asiakaspohjalle (muut perheenjäsenet, nuorempi sukupolvi).
Hankehenkilöstö osallistui Lohjan seudun ympäristöklusterin some-koulutukseen 3.2.2017 ja suunnitteli ja
toteutti sen pohjalta Facebook-kampanjan Jätevesiviikolla.
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Jätevesiviikon some-kampanjassa laadittiin kuusi jätevesiteemaista Facebook-päivitystä, joista osaa sponsoroitiin. Kampanjalla tavoitettiin yhteensä 110 tykkäystä ja 9 jakamista. Sponsoroiduilla päivityksillä oli 3780
henkilön kattavuus ja niillä saatiin yhteensä 124 sitoutumista (tykkäykset, jaot ja kommentit). Kolmen päivityksen sponsorointi maksoi n. 80 € ja keskimääräinen sitoutumishinta oli 0,61 €. Sitoutumisen hinta siis
käytännössä alitti kotimaan postimaksun hinnan. Kattavuusluvut osoittavat selvästi, että some-tiedotuksessa
kannattaa käyttää sponsorointia, varsinkin julkaisuissa, joille halutaan laajaa kattavuutta. Sosiaalisen median
käyttöä hankkeessa kannattanee lisätä. Julkaisuiden näkyvyyttä voidaan lisätä sponsoroimalla, jolloin tulee
panostaa oikean kohderyhmän valintaan. Eri paikallisten toimijoiden olisi myös hyvä jakaa toistensa sisältöä,
jolloin näkyvyys lisääntyy maanlaajuisesti. Myös yhteistä sisällöntuotantoa voisi lisätä, esimerkiksi ympäristöministeriön koordinoimana. Tarkempi raportti kampanjasta on liitteenä 9.

2.5.2 Tiedonhallinnan kehittäminen
Haja-asutuksen vesihuollon tiedonhallinnan haasteet ovat olleet hankkeen toimialueen kunnissa jatkuva
huolenaihe jo vuosikymmenen ajan. Jäteveden käsittelytiedot ovat hajallaan kiinteistöillä ja vain uusimpien
kohteiden osalta kuntien käytössä (lupamanettelyt). Talousvesikaivojen tiedot ovat vain kiinteistöjen omistajille, koska kaivot eivät ole luvanvaraisia. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien riskejä ei voida arvioida näiden tietojen, erityisesti sijaintitietojen, puuttuessa. Tiedonhallinnan haasteisiin pyritään vastaamaan Kehähankkeessa, jonka kanssa yhteistyössä tiedonhallintaa on lähdetty kehittämään. Hanke seurasi myös mm.
valtakunnallisen tutkimushanke TIPPI:n etenemistä ja osallistui sen loppuseminaariin 24.1.2017.
Jätevesineuvonnassa on vuodesta 2009 lähtien kerätty tietoja jäteveden käsittelyn tilasta kiinteistökohtaisesti. Tätä tietoa on hallinnoitu lähinnä taulukkomuodossa (excel, jatkossa jätevesitaulukko), josta tiedonsiirto
on tehty paikkatietoon käsin poimittujen kiinteistöjen koordinaattien mukaisesti. Kunnille tieto on siirretty
pääasiassa taulukkomuodossa, jätevesitaulukon kuntakohtaisena otteena. Kohteiden määrän ollessa 60008000 ja tietokenttien (sarakkeet) määrän ylittäessä 200 ei taulukointi enää puolla paikkaansa tiedonhallintatyökaluna. Kuntien toiveena on heidän järjestelmiinsä integroitavissa oleva tietojärjestelmä, josta keskeiset
tiedot käyvät ilmi helposti. Kehä-hankkeessa tehdyn tietoinventaarion pohjalta paikkatieto on keskeinen
elementti.
Hankkeessa rakennettiin kartoitus- ja neuvontakäyntien tietojen hallintaa varten PostgreSQL-paikkatietokantamalli. Malli rakennettiin kartoitus- ja neuvontakäyntien tietojen tallentamista varten käytetyn jätevesitaulukko kehittäen sitä laajempaa käyttötarkoitusta varten. Jätevesitaulukkoon verraten tietokantamallilla on
mm. seuraavat, edistyneemmät ja paremmin todellisuutta kuvaavat ominaisuudet
• Tietomäärä on pilkottu useaan taulukkoon, joiden välillä on relaatiot (kuva 6 ja liite 10). Tämä mahdollistaa esimerkiksi usean järjestelmän yhdistämisen yhteen tai useaan rakennukseen ja/tai kiinteistöön.
• Sijainnin voi tallentaa yhden sijasta useammalle taulukolle (esimerkiksi erikseen talousvesikaivolle,
jätevesijärjestelmälle ja purkupaikalle).
• Tietoa voi tarkastella suoraan (ilman erityistä tiedon siirtoa) paikkatieto-ohjelmiston kautta (QGIS),
jolloin tietoa voi tarkastella havainnollisesti erilaisilla karttapohjilla yhdistäen muuhun olennaiseen
ympäristötietoon (kuten pohjavesialueiden rajaukset).
• Tietomäärää voidaan lisätä tarvittaessa. Esimerkiksi talousvesikaivoista voidaan ryhtyä keräämään
tarkempaa tietoa ilman että koko tiedonhallintajärjestelmä pitää uudistaa.
• Tietokantamuoto mahdollistaa myös hallitumman tiedonkeruun kehittämisen. Sähköinen tiedonkeruu suoraan kentältä tietokantaan vähentäisi tiedonkeruu ja -tallennusvaiheen virheitä ja säästäisi
aikaa raportointivaiheessa, jolloin voisi vapautua lisäresursseja itse kenttätyöhön.
Tietokantaan myös siirrettiin vuosien 2009-2016 aikana kerätty tieto kartoitus- ja neuvontakäynneiltä. Tämä
edellytti tiedon perusteellista läpikäymistä, uudelleenjärjestelyä ja sopeuttamista tietokantamalliin. Jatkossa
tieto on tarkoitus kerätä tietokantamallin mukaisesti, jolloin vastaavan laajuista tiedonsiirtotyötä ei enää tarvitse tehdä. Tietokannalle luotiin myös käyttäjäpolitiikka ja siihen liittyvät tekniset järjestelyt, joka mahdollistavat luottamuksellisen tiedon käsittelyn asianmukaisesti. Tietokannan rakentaminen toteutettiin tiiviissä
yhteistyössä hankehenkilöstön ja LUVY:n IT-asiantuntijoiden kanssa.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

19

Kuva 6. Tietokannan rakenne.

Sähköistä tiedonkeruuta suunniteltiin rinnakkain tietokantatyön kanssa. Tavoitteena oli saada sähköinen tiedonkeruu käyttöön mahdollisessa jatkohankkeessa kenttäkaudella 2017. Näin ollen valmistelutyölle varattiin aikaa erityisesti talvi-kevätkaudella 2017. Kenttälomakkeen suunnittelun pohjana käytettiin kartoitus- ja
neuvontakäynnin muistiolomaketta sekä uutta tietokantarakennetta. Vanhaan muistioon verrattuna kenttälomaketta pyrittiin selkeyttämään visuaalisesti ja rakentamaan se siten, että virhemerkinnät vähenisivät
(kirjoitusvirheet ja virheellinen tietotyyppi à rajoitetut tietotyypit sekä valmiit vaihtoehdot) ja koordinaatin
poimiminen helpottuisi. Vanhan lomakkeen ominaisuuksista pyrittiin pitämään mm. läpinäkyvyys kerätystä
tiedosta asiakkaan suuntaan (tulostusnäkymä), sekä joustava tiedonkeruutapa. Sähköisen tiedonkeruun kehittämisessä päästiin hankkeen aikana suunnitteluvaiheen kautta koodausvaiheeseen ja työ viimeistellään
mahdollisen jatkohankkeen turvin. Koska vuoden 2016 kenttäkauden tulokset on raportoitu kunnille jo aiemmin, jää tietokannasta tuotetun tiedon testaaminen myös mahdollisen jatkohankkeen varaan.

2.6 Raportointi ja tuotokset
Hankkeessa laadittiin kaikkien vuonna 2016 tehtyjen neuvontakäyntien pohjalta Haja-asutuksen jätevedet
Tilannekatsaus 2016, joka julkaistiin Jätevesiseminaarissa 29.3.2017. Jokaisesta läpikäydystä alueesta laadittiin aluekortti (27 kpl) (liitteenä 4), ja kuutta edellisvuosina laadittua korttia päivitettiin täydentyneellä
tiedolla (nämä ja aiemmat aluekortit löytyvät sähköiseltä kartalta osoitteesta www.hajavesi.fi). Uutena neuvontamateriaalina tuotettiin esite talousvesikaivoista, jäteveden ympäristövaikutuksista ja jäteveden kemikaaleista (liite 8). Keväällä 2017 päivitettiin painetut Jätevesiopas ja Kesämökin jätevesiopas sisällöltään
vastaamaan haja-asutuksen jätevesien käsittelyn lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Myös esitteiden
ulkoasua päivitettiin samalla.
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Kulut ja rahoitus

Hankkeelle budjetoitiin alun perin, hankesuunnitelman 27.11.2015 mukaan, yhteensä 253 542 € kulut. Rahoituspäätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin avustusta hakemuksen mukainen summa, eli 248 00 € (98
% hankkeen kustannuksista). Työsuunnitelman tarkentuessa myös budjetti tarkistettiin ja hankkeen työbudjetiksi tarkentui 254 209 €. Budjettia kasvatettiin omarahoituksella.
Hankkeen toteutuneet kulut olivat yhteensä 251 391 €. Kulut koostuvat suurimmaksi osaksi (n. 80 %) palkkaja henkilöstökuluista sekä niihin liittyvistä vuokrakuluista (n. 6 %). Hallinnon kulut, sekä muut kulut (mm.
esitteet ja laitteet jne.) muodostivat noin 7 % kokonaiskuluista, matkakulujen osuus oli n. 7 %. Alla kuluerittely momenteittain.
Taulukko 4. Hankkeen suunnitellut ja toteutuneet rahoitusosuudet.

Rahoitus, €

Hankkeen korjattu
budjetti

Omarahoitus
Valtion
avustus
Yhteensä

Toteuma yhteensä

%

6 209
248 000

6 438
244 953

2,5
97,5

254 209

251 391

100

*Omaraha koostuu kuntien yhdistykselle hajajätevesihankkeen toteuttamista varten maksamasta vapaaehtoisesta
lisäjäsenmaksusta, jonka suuruus varmistui alkuvuodesta 2016. Lisäksi osa kunnista maksaa korotettua lisäjäsenmaksua
jolla kasvatetaan kunnan kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä.

Taulukko 5. Hankkeen kokonaisbudjetti sekä kustannustoteuma maksatuskausittain.

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

Korjattu
budjetti
20162017
203 241

Toteuma
jaksolta
1.4.31.8.2016
83 227

Toteuma
jaksolta 1.9.31.12.2016

Toteuma
jaksolta 1.1.31.5.2017

Toteuma
yhteensä

56 444

60 686

200 357

10 000
17 000
23 968

4 917
10 489
10 741

3 306
6 439
4 486

7 370
810
2 476

15 593
17 738
17 703

254 209

109 374

70 675

71 342

251 391
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Yhteenveto neuvontakontakteista ja tuloksellisuus

LINKKI 2016-hanke tavoitti yhteensä 1805 neuvontakontaktia, joista 1260 eli 70 % oli kiinteistökohtaisen
neuvonnan kontakteja (Taulukko 6). Neuvontaa tehtiin kahdeksan kunnan alueella ja vuosien mittaan tehdyn
kiinteistökohtaisen neuvonnan kontaktimäärä lähentyi 6 000. Yhteensä 1402 jätevesikohdetta kartoitettiin ja
kartoitettujen kohteiden määrä nousi yli 6 500:n.
Taulukko 6. Yhteenveto eri tavoilla saavutetuista neuvontakontakteista LINKKI 2016-hankkeessa.

KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA,
KIINTEISTÖÄ
kartoitus- ja neuvontakäynnit
pyydetyt käynnit
HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA
Wassis 10-vuotta
Raasepori Expo 2016
Tervalammen asennusnäytös
Puujärvipäivät
Lohjansaaristo päivä
Raasepori Expo 2017
Kertausneuvonnan pilotti
YLEISNEUVONTA
neuvontakäynnin korvaava
puhelinneuvonta tai neuvontapaketin
lähetys
yleisötilaisuudet*
puhelinneuvonta**
sähköpostineuvonta
YHTEENSÄ

1260
1248
12
295
5
18
16
25
45
50
136
250
71
112
54
13
1805

* Yleisö tilaisuuksiin osallistuneiden määrä, jotka eivät olleet saaneet neuvontakäyntiä. Sisältää luontojen kuulijat.
** Arvio puheluiden määrästä, jotka eivät liittyneet kartoitus- ja neuvontakäynteihin, ja jotka eivät sellaiseen johtaneet.

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

Vertailuluku =

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

Hankkeessa annettiin kiinteistökohtaista neuvontaa 1260 kiinteistöllä. Yksilöllistä, henkilökohtaista neuvontaa annettiin 295 henkilölle (neuvontapisteet 159 ja kertausneuvonta 136) ja yleisneuvontaa (puhelin- ja
sähköpostineuvonta sekä kokoavat yleisötilaisuudet, joissa muita kuin kartoitus- ja neuvontakäynnin saaneita osallistujia) 250 henkilölle. Hankkeen kokonaiskulut olivat 251 391 €. Sijoittamalla nämä arvot vertailuluvun laskentakaavaan saadaan hankkeen tuloksellisuutta kuvaavaksi vertailuluvuksi 179,2.

Vertailuluku =

251 391
≈ 179,2
(250 ∗ 0,1) + (295 ∗ 0,4) + (1260)

LINKKI-hankkeen vertailuluvut ovat vaihdelleet vuosittain 150-160 välillä ja vertailuluvun nousu heijastaakin tässä hankkeessa viestintään ja kehittämiseen varattua resurssia, joka oli selkeästi aiempaa suurempi ja
näin ollen pienensi suhteellisesti kartoitus- ja neuvontakäynteihin käytettyjä resursseja. Kuitenkin kontaktien
määrä nousi tässä hankkeessa satoja suuremmaksi kuin aiemmissa LINKKI-hankkeissa.
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Johtopäätökset ja jatkotyötarve

LINKKI 2016-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 1260 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun
tavoitteen 1 200 käyntiä. Yhteensä hankkeessa saatiin 1805 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä
kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä läheni 6 000 ja alueen jäteveden käsittelyn
tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli seitsemäs laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä
alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa.
Aluekortit julkaistiin myös molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa.
Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.
Neuvontaa saaneiden asukkaiden tietotaito on noussut merkittävästi ja odotuksena on, että he osaavat toteuttaa aikanaan tekemänsä uudistamiset laadukkaasti. Kerätyn palautteen perusteella alueen asukkaat ovat
olleet tyytyväisiä neuvontahankkeeseen ja he ovat kokeneet sen auttavan heitä toimissaan. Vuonna 2016
tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla uudistamisten osalta oli edelleen lähes pysähtynyt. Asukkaat olivat haluttomia tekemään päätöksiä jätevesijärjestelmän uudistamisesta, kun lopulliset muutokset
lainsäädäntöön olivat tekemättä. Keväällä 2017 tilanne lopulta selkiytyi, kun haja-asutuksen jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä muutettiin ja se tuli voimaan. Lainsäädännössä määritelty jätevesien puhdistusvaatimus
sekä jätevedenkäsittelyltä edellytetty puhdistustehon vähimmäistaso pysyvät entisellään, mutta vanhojen,
ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien uudistamisaikataulu muuttui. Siirtymäsäädökset lievenivät niin, että uudistuksille asetettu siirtymäaika on voimassa vain pohjavesi- ja ranta-alueilla. Näiden
alueiden ulkopuolella jätevesijärjestelmä tulee uusia vasta tiettyjen remonttien yhteydessä.
Useat ihmiset kokevat, että haja-asutuksen lainsäädäntö on menettänyt uskottavuutensa monien muutosten
myötä. Tämä aiheuttaa selkeän muutostarpeen myös neuvonnan painotuksessa. Kun aikaisemmin on voitu
painottaa yhteneväisiä lainsäädännön vaatimuksia, pitää jatkossa siirtyä vaikeammin hahmotettaviin ympäristö- ja terveysvaikutuksiin ja perustella uudistamistarvetta niillä. Hankkeessa valmisteltiin tähän liittyvää
aineistoa, mm. talousvesikaivoihin ja paikalliseen kuormitustilanteeseen liittyen. Lisääntyvä asukkaan valinnanvapaus uudistamisaikataululle tuo mukanaan myös yhä enemmän vastuuta ympäristön tilasta. Lainsäädännön uudistusten voimaan tulon jälkeen tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla on vaikuttanut
hieman piristyneeltä. Hanke toivoo, että asianmukaisella tiedottamisella tilanne myös pysyy positiivisena
ja asukkaita saadaan motivoitumaan tekemään jätevesijärjestelmien uudistamisia myös herkkien alueiden
ulkopuolella.
Jätevesineuvonnassa on tärkeää pysyä ajan hermolla ja kehittää toimintaa edelleen. Merkittävässä roolissa
on nykyisellään digitalisaatio, jonka hyödyntämismahdollisuudet ovat lähes rajattomat. LINKKI-hankkeessa
pyritään yhä enemmän digitaaliseen tiedonkäsittelyyn ja keräämiseen. Tätä varten luotiin sähköinen tietokanta, johon aiempi vuosien data tallennettiin ja johon kerättävä kartoitustieto jatkossa tallennetaan. Yhtenäinen tallennustapa edesauttaa tiedon käsittelyä ja hallintaa. Varsinaista tiedon keräämistä varten suunniteltiin sähköinen tiedonkeruulomake, joka otetaan käyttöön kenttäkauden 2017 aikana. Toimintatavan
muuttuminen analogisesta paperityöstä sähköiseen muotoon vaatii huolellista suunnittelua ja hyvää oman
aineiston tuntemusta. Lisäksi tulee huomioida tietoturva- ja käyttöoikeusasiat. Kun vanha ja uusi kerättävä
aineisto ovat jatkossa löydettävissä samasta paikasta yhtenäisessä muodossa voidaan tiedon käsittelyä kehittää edelleen. Tähän kuuluu esimerkiksi yhteys tietokannasta paikkatieto-ohjelmaan, jonka kautta tietoja
voidaan tarkastella ja analysoida. Tiedon jakaminen myös helpottuu kuntien kanssa, kun aineistot voidaan
käsitellä suoraan paikkatietona. Nämä monipuoliset työvälineet ovat hyödyllisiä neuvonnassa ja jatkossa
niiden rooli tulee korostumaan entisestään, kun jätevesijärjestelmien uusimisen valvonta tulee olemaan siirtymäajan loppumisen jälkeen ajankohtaista.
Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta 30 000,
kiinteistöjä vailla tarjottua neuvontaa (ks. Taulukko 7). Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen
kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttanee sekä kiinteistökohtaisten että yhteisratkaisujen syntymistä.
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Taulukko 7. Arvio LINKKI 2016-hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvontatyön määrä.

Kunta

Haja-asutuskiinteistöjä
yhteensä
(arvio)

Kartoitus- ja
neuvontakäyntiä
tarjottu kiinteistölle

Kartoitus- ja
neuvontakäynti
tehty (2009–2016)

Hanko
Inkoo
Karkkila
Kirkkonummi
Lohja
Raasepori
Siuntio
Vihti
Yhteensä

900
3 200
1 300
5 800
11 800
8 400
2 000
5 400
38 800

591 kpl
947 kpl
416 kpl
750 kpl
1 931 kpl
1 257 kpl
1 027 kpl
1 593 kpl
8 512 kpl

466 kpl
708 kpl
308 kpl
501 kpl
1 338 kpl
745 kpl
738 kpl
1 178 kpl
5 982 kpl

6

52 %
22 %
24 %
9%
11 %
9%
37 %
22 %
15 %

Kontaktoimattomia
kiinteistöjä
jäljellä
2017309
2 253
884
5 050
9 869
7 143
973
3 807
noin 30 288

Sammanfattning

Projektet LINKKI 2016 gav avloppsvattenråd till ca 1805 personer och nådde genom karterings- och rådgivningsbesöken totalt 1260 fastigheter. Förhållningen till karterings- och rådgivningsbesöken var positiv.
Genom projektets karterings- och rådgivningsbesök steg de besökta objekten till nästan 6 000, och på basis
av informationen som samlades in uppgjorde projektet en lägesrapport över avloppsvattenreningen i Västra
Nyland, den sjunde av sitt slag. Projektet uppgjorde sammanfattningar, s.k. områdeskort, över de genomgångna områdena. Områdeskorten fördes samman med Västra Nylands avloppsvattenprojekts områdesregister. Områdeskorten publicerades även på båda inhemska språken i ett överskådligt kartformat på internet.
Projektet tog i praktiken hand om avloppsrelaterad informering på funktionsområdet.
Sakkunskapen hos de boende som fått rådgivning har stigit märkvärdigt och förväntningarna är att de kan
i sinom tid förverkliga de förnyanden som behövs med bra kvalitet. På basen av den samlad respons har
områdets bosätta varit nöjda med rådgivningsprojektet och har upplevt det som hjälp i handlingen. Under
året 2016 var situationen vid glesbygdens avloppshanterings förnyande fortfarande nästan avstannad. De
bosätta ville inte fatta beslut om att förnya avloppssystemet när de slutliga ändringarna i lagstiftningen ännu
var ogjorda. På våren 2017 klarnade situationen upp då lagstiftningen för glesbygdens avloppsvatten ändrades och den kom i kraft. I lagstiftningen fastställda reningskravet och den minsta reningseffekt i avloppsvattenbehandlingen förblir den samma men de gamla, före 2004 byggda avloppssystemen har ändrad tidtabell.
Övergångsbestämmelserna blev lindrigare så att den nya övergångstiden är i kraft enbart på grundvattenoch strandområden. De avloppssystemen som är utanför dessa områden ska förnyas först i samband med
vissa renoveringar.
Många människor upplever att glesbygdens lagstiftning har tappat förtroende i samband med många förändringar. Detta orsakar ett klart ändringsbehov också till vikten av rådgivningen. Då det tidigare kan ha
betonats på enhetliga krav i lagstiftningen måste det i fortsättningen flyttas till miljö- och hälsointryck som
är svårare att uppfatta och motivera förnyandebehovet med dem. I projektet förberedes material associerat
med detta, t.ex. som har att göra med hushållsbrunnar och den lokala belastningssituationen. Den ökande
diskretionen hos de boende hämtar mera ansvar för tillståndet i miljön. Efter att ändringarna kommit i
kraft i lagstiftningen har situationen med glesbygdens avloppsvattenbehandling verkat vara lite uppiggat.
Projektet hoppas på att med sakenlig informering bevara situationens positiva tryck och få de bosatta att bli
motiverade till att förnya avloppssystemen även utanför de känsliga områdena.
Vid avloppsrådgivning är det viktigt att hålla fingret på pulsen och fortsätta utveckla verksamheten. I en
märkvärdig roll är digitaliseringen, som man kan utnyttja nästan gränslöst. I LINKKI-projektet strävar man allt
mer till digital informationsbehandling och uppsamling. För detta ändamål har en elektrisk databas gjorts,
där tidigare års data har sparats och där den insamlade karterings information sparas i fortsättningen. En
enhetlig sparningsmetod hjälper behandlingen och kontrollen av informationen. För den egentliga insam-
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lingen av information har det planeras en elektronisk informationssamlingsenkät, som ska tas i bruk under
fältsäsongen 2017. Att ändra tillvägagångssättet från analogt pappersarbete till elektronisk form kräver aktsam planering och bra kännedom om det egna materialet. Dessutom ska det tas i beaktande datasäkerhet
och frågor om licens. Då det gamla och de nya insamlade uppgifterna finns i fortsättningen på samma ställe
i samma form kan även databehandlingen utvecklas vidare. Till detta hör t.ex. ett samband mellan databasen och GIS-program, där informationen kan analyseras och granskas. Distributionen av informationen med
kommunerna lättas också, då materialet kan hanteras genast som GIS. Dessa mångsidiga verktyg är användbara i rådgivningen och i fortsättningen kommer deras roll att förstärkas ännu mera, då övervakningen om
nya avloppssystem kommer att vara aktuellt vid slutet av övergångstiden.
Basrådgivningsarbetet ska ändå inte glömmas i fortsättningen heller, för det finns ännu tusentals, uppskattningsvis 30 000, fastigheter som är utan rådgivning (se Tabell 7). Den insamlade informationens ytterligare bearbetning kopplat till att stödja de fastigheter som fått rådgivning i fortsatta åtgärder konspirerar
både uppkomsten av fastighetsvisa så som gemensamma lösningar.
Tabell 7. Uppskattning av LINKKI 2016-projektets glesbygdsfastigheter inom verksamhetsområdet, och genomfört rådgivningsarbete.

Kommun

Hangö
Ingå
Högfors
Kyrkslätt
Lojo
Raseborg
Sjundeå
Vichtis
Totalt

Glesbygdens
fastigheter
totalt
(uppskattning)
900
3 200
1 300
5 800
11 800
8 400
2 000
5 400
38 800

Karterings- och
rådgivningsbesök
erbjudits till
fastigheter
591 st
947 st
416 st
750 st
1 931 st
1 257 st
1 027 st
1 593 st
8 512 st
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Karterings- och
rådgivningsbesök
gjorda (2009–2016)
466 st
708 st
308 st
501 st
1 338 st
745 st
738 st
1 178 st
5 982 kpl

52 %
22 %
24 %
9%
11 %
9%
37 %
22 %
15 %

Fastigheter
kvar att
rådge 2017309
2 253
884
5 050
9 869
7 143
973
3 807
ca 30 288
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Liite 1. (1/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
muistio 2016
1/4

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

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT
Kiinteistörekisteritunnus

Kiinteistön mahdolliset luvat
RAVA
TESU
YS
Kiinteistön/tontin/pihapiirin pinta-ala (ha)

Katuosoite

VL
> 0,5

Postinumero- ja toimipaikka

Rakennukset:

SIJAINTI ERITYISALUEELLA

ETÄISYYDET

Pohjavesialue
Ranta-alue
Tiiviisti rakennettu alue
Vesihuollon laajennusalue
Alueella asetuksesta poikkeavia määräyksiä
Muu, mikä?
KIINTEISTÖN KÄYTTÖASTE ja RAKENNUKSET
Ympärivuotinen, kiinteä asuminen
Asukkaita / käyttäjiä: ________ kpl (max. _____)
Huoneistoala: ________m2
Erillinen sauna
vähäinen vesimäärä*
Ulkokäymälä
perinteinen
muu**
Muu rakennus:
VEDENHANKINTA

Liittynyt vesijohtoverkostoon:
Oma kaivo:
Porakaivo
Kantovesi:
Vesi otetaan järvestä
Vesimittari käytössä

VESIVARUSTELU

m J1
P1
Rantaviiva
Talousvesikaivo
Oja
Muu
J=järjestelmä, P=purkupaikka

J2

Osa-aikainen/vapaa-ajan asuminen
kesä
viikonloppuisin, ________kpl
kokonaisia viikkoja, ________kpl
yksittäisiä päiviä (ei yöpymistä)
jatkuvasti, ________kk
käyttöpäiviä yhteensä, _______ kpl
Ei vedenkäyttöä

Kunnan
Rengaskaivo

P2

talvi

Vesiosuuskunnan
Muu
Yhteinen kaivo:
Kesävesijohto
Muu vesilähde:

WC
**DT
Erotteleva***
Tiskikone
Sisä-DT
Kompostoiva
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

Tuhkaava
Muu:

Tunnistenumero:

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

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
muistio 2016
2/4
VIEMÄRÖINTI

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

Ei viemäröintiä
Kyllä
Ei
Ei tietoa
Ulosteen erillisviemäröinti, mihin?

Alipainekäymälä, minne johdetaan?

Muuta, esim. keittiö erillisviemäröity?

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT
Rakennusvuosi:
Tehdyt muutokset:
Suunnittelija:
Rakentaja/asentaja:
Vastaava työnjohtaja:
Tarkastettu rakennusvaiheessa, kuka?
Suunnitelma/selvitys
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
Salaoja
Purku rakennuksen perustuksissa
Maastoon/maan pinnalle
Muu:

Maaperä (täytä myös yksinkertainen maaperäkäsittely)
Vesistö
Ei tietoa
Purku naapurin tontille
Rasite olemassa

*YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY tai PURKUJÄRJESTELY
Kivipesä tai imeytyskaivo (alleviivaa)
Imeytysputki
Tilavuus: _____ m3
Pituus: _____m
Kasvillisuussaareke
Tehdasvalmisteinen rakenne, kuten saunapallo:
pinta-ala: _____m2
Tilavuus: _____ m3
Ei tietoa
Saostusosa tai –säiliö:
Muu:

SAOSTUSSÄILIÖ

Rakennusvuosi:
Tilavuus yhteensä: ___ m3
Muovi
Teräs
Muu, mikä?
T-haarat
Kaikissa osioissa

kaikki jätevedet

Ei viimeisessä

vain käymälävedet

vain harmaat jätevedet

Osioita: ______ kpl
Nykyinen tyhjennysväli: ____ krt/vuosi
Tyhjentäjä:
Lasikuitu
Betoni
Ei tietoa
Pohja
Kaikissa osioissa
Ei viimeisessä

Tunnistenumero:

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

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
muistio 2016
3/4

PIENPUHDISTAMO

kaikki jätevedet

vain käymälävedet

vain harmaat jätevedet

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

kaikki jätevedet

Säiliöön johdettavat muut jakeet:
Tiskivedet
Muovi
Teräs
Muu:
Tilavuus: _________ m3
Nykyinen tyhjennysväli: ________ krt/vuosi
Tarkistukset 5 vuoden välein

IMEYTYSKENTTÄ tai -OJASTO

vain käymälävedet

vain harmaat jätevedet

Lasikuitu
Betoni
Ei tietoa
Täyttymishälytin
Tyhjentäjä:

kaikki jätevedet

vain käymälävedet

vain harmaat jätevedet

Saostussäiliö
Kentän pinta-ala: _______ m2
Imeytysputket: _____ kpl
Tuuletusputket: ______ kpl
Kallio
Hiekka
Omatekoinen
Savi
Turve
Valmis paketti
Sora, murske
Muu:
Kuvaus:
Maaperän soveltuvuus tarkistettu
Milloin/miten:
Tehostettu imeytys levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli:
Tehostettu fosforinpoisto, mikä?
Pohjaveden ylin pinnankorkeus: _____ m maanpinnan alapuolella
Tarkistettu (milloin/miten):

MAASUODATTAMO

kaikki jätevedet

vain käymälävedet

vain harmaat jätevedet

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?
Tunnistenumero:

________/__/__
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Liite 1. (4/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

HAJAJÄTEVESI
kiinteistökäynnin
muistio 2016
4/4

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

imeytyskenttään
harmaavesisuodattimeen
muu, mikä?

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

________/__/__
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Liite 1. (5/10)
Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

ARVIO

jätevesijärjestelmän
uusimistarpeesta

TAUSTATIEDOT:

Kiinteistökäynnin päivämäärä:

Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus

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

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

Nimi ja allekirjoitus

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

Järjestelmä uusittava viimeistään 15.3.2018
Järjestelmä uudistetaan erillisen aikataulun mukaisesti
Huomioita:

Järjestelmää kunnostettava tai tehostettava
Järjestelmän toimivuutta seurattava

Suositellut toimenpiteet:

Järjestelmä kunnossa

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

Vähäinen jätevesimäärä

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

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

JOHTOPÄÄTÖS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*:
Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä puhdistusvaatimuksia

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

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

________/__/__

32

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

Liite 1. (6/10)
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AVLOPPSVATTEN
pm för fastighetsbesök
2016
1/4

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

FASTIGHETENS UPPGIFTER
Fastighetsregisternummer

Fastighetens lov, lovnr
RAVA
TESU
YS
VL
Fastighetens/tomtens/gårdsplanens areal (ha)
> 0,5
Byggnader:

Gatuadress
Postnummer och -anstalt
LÄGE, SPECIALOMRÅDE

AVSTÅND

Grundvattenområde
Strandområde
Tätbebyggt område
Utvecklingsområde för vattentjänster
Från förordningen avvikande bestämmelser
Annat, vad?

m S1
Strandlinjen
Hushållsvattenbrunn
Dike
Annat
S=System, U=Utlopp

FASTIGHETENS ANVÄNDNING och BYGGNADER
Året runt, fast bosättning

Annan byggnad:

Ansluten till vattenledningsnätet:
Egen brunn:
Borrbrunn:
Inburet vatten:
Vatten tas från sjön
Vattenmätare används

S2

Deltids-/fritidsboende
sommar
veckoslut, ________st.
hela veckor, ________st.
enstaka dagar (ej övernattning)
fortgående, ________mån
användningsdagar totalt, ______
st.
Ej vattenanvändning

Invånare / användare: ________ st. (max. _____)
Bostadshusets areal: ________m2
Skild bastu
små vattenmängder*
Utedass
traditionellt
annat**

VATTENANSKAFFNING

U1

U2

vinter

Kommunal
Ringbrunn:

Vattenandelslag
Annat
Gemensam brunn:
Sommarvattenledning
Annan vattenresurs:

UTRUSTNING

WC
**DT
Separerande***
Diskmaskin
Inomhus-DT
Komposterande
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

Brännande
Annat:

Id-nummer:

________/__/__
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pm för fastighetsbesök
2016
2/4

AVLOPPSSYSTEM

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

Inget avlopp
Ja
Nej
Vet ej
Avskiljning av avföring, vart?

Vakuumtoalett, leds vart?

Annat, vad? (t.ex. köket skilt)

AVLOPPSSYSTEMETS UPPGIFTER
Byggnadsår:
Ändringar gjorda:
Planerare:
Montör:
Ansvarig arbetsledare:
Granskad i byggnadsskedet, vem?
Plan/utredning
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
Täckdike
Utlopp under byggnaden
I terrängen/på marken
Annat:

Marken (fyll även i enkel markbehandling)
Vattendrag
Vet ej
Utlopp på grannens tomt
Servitut

*ENKEL MARKBEHANDLING eller UTLOPPSSYSTEM
Stenöga eller infiltreringsbrunn (strecka under)
Infiltreringsrör
Volym: _____ m3
Längd: ___m
Vegetationszon
Fabrikstillverkad konstruktion, så som bastuboll
areal: _____m2
Volym: _____ m3
Vet ej
Slamavskiljare
Annat:

SEDIMENTERINGSBRUNN

Byggnadsår:
Volym totalt: ___ m3
Plast
Stål
Annat, vad?
T-stycken
I alla delar

Inte i sista

allt avloppsvatten

endast toalettvatten

endast gråvatten

Delar: ______ st.
Nuvarande tömningsintervall: ____ ggr/år
Tömmare:
Glasfiber
Betong
Vet ej
Botten
I alla delar
Inte i sista
Id-nummer:

________/__/__
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2016
3/4

MINIRENINGSVERK

allt avloppsvatten

endast toalettvatten

endast gråvatten

Tillverkare
(Vuosi) Modell
Biologisk process:
Aktivslam
Biofilter
Biorotor
Kemisk process:
Kemikaliepåfyllning_____ ggr/____
Funktion
Kontinuerlig
Sats
Tömningsintervall för (överskotts)slam:
Restaurering av filtermaterial:
_______________ggr(år/mån)
_____ 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

allt avloppsvatten

Övriga fraktioner som leds i tanken:
Diskvatten
Plast
Stål
Annat:
Volym: _________ m3
Nuvarande tömningsintervall: ______ ggr/år
Granskning med 5 års mellanrum

INFILTRATIONSANLÄGGNING

endast toalettvatten

endast gråvatten

Glasfiber
Betong
Vet ej
Överfyllnadslarm
Tömmare:

allt avloppsvatten

endast toalettvatten

endast gråvatten

Sedimenteringsbrunn
Fältets areal: _______ m2
Infiltreringsrör: _____ st.
Luftningsrör: ______ st.
Berg
Sand
Självgjord
Lera
Torv
Färdigt paket
Grus, kross
Annat:
Beskrivning:
Jordmånens lämplighet undersökt
När/Hur:
Effektiverad infiltration med hjälp av spridnings- och tillväxtunderlag, märke/modell:
Effektiverad forsforrening, vad?
Grundvattnets högsta nivå: ___ m under markytan

MARKBÄDD

allt avloppsvatten

endast toalettvatten

endast gråvatten

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?
Id-nummer:

________/__/__
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SLUTSATSER– Vid besöket kom man fram till följande slutsatser angående avloppssystemets
förnyelsebehov:
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
Byte från WC till en snålspolande vattenklosett
extrabruk
Användning av milda tvättmedel
Effektivering av fosforrening
Reparation av sedimenteringsbrunnar
Tillägg av delar i sedimenteringsbrunnar
Tillägg av överfyllnadslarm i sluten tank
Annat, vad?
Förnyande av avloppssystemet, ledande av avloppsvattnet…
till slutentank
svart
grått
till markbehandling, vilken väljs av planeraren
till markbädd
till minireningsverk

till infiltrationsanläggning
till gråvattenfilter
Annat, vad?

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

Id-nummer:

________/__/__

36

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

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

BEDÖMNING

av avloppssystemets
förnyelsebehov

BAKGRUNDSINFORMATION:
Rådgivarens namn/organisation/underskrift:

Datum för fastighetsbesök:

Fastighetens adress, postnummer och -anstalt eller registernr:
Fastighetens användning:
□ fastbosättning
Namn och underskrift
□ fritidsbosättning, användning ____
Utredning över avloppssystemet
Bruks- och underhållsanvisningar Förutsättningar för befrielse på grund av
□ finns □ finns inte
□ finns □ finns inte
ålder □ ja □ nej
Vid karterings- och rådgivningsbesöket fastställdes utifrån den ytliga kontrollen att systemet som används är

SLUTSATS OM AVLOPPSSYSTEMETS FÖRNYELSEBEHOV*:
I nuläget uppfyller avloppssystemet inte reningskraven
Systemet skall förnyas senast 15.3.2018
Systemet förnyas enligt en skild tidtabell
Observera:

Systemet skall repareras eller effektiveras
Systemets funktionsduglighet skall följas upp

Rekommenderade åtgärder:

Systemet i skick

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

Små mängder vatten

Reningskravet (YSL 86/2000) berör i nuläget inte det här objektet, systemet är alltså i skick.
Beskrivning av avloppsvattenmängden:
Rekommenderade små ändringar:
MINNESLISTA FÖR FORTSATTA ÅTGÄRDER
Utredning uppgörs
Plan över avloppssystem uppgörs (av planerare)
Åtgärdstillstånd för förnyande ansöks
Systemet förnyas senast ____________
Övrigt:

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

Fastighetsägare/representant:

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

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

________/__/__
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YHTEENVETO

28.4.2017
YHTEENVETO KIINTEISTÖKÄYNNEISTÄ
LINKKI 2016-hanke
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke (LINKKI 2016) toteutti jätevesineuvontaa kahdeksan kunnan
alueella vuonna 2016. LINKKI 2016-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 2016-hankkeessa kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin yhteensä 1260 kiinteistöllä. Näillä
kiinteistöillä oli yhteensä 1402 jätevesikohdetta*, joiden kuvaus on koottu ”Haja-asutuksen
jätevedet - Tilannekatsaus 2016”-julkaisuun. Jätevesikohteet luokiteltiin niiden uudistamistarpeen
perusteella neljään luokkaan (punainen: järjestelmä ei nykyisellään täytä puhdistusvaatimuksia;
keltainen: järjestelmä vaatii kunnostusta, pienimuotoista parantamista tai toimivuuden seuranta;
vihreä: jätevesijärjestelmä kunnossa; sininen: vähäiset jätevesimäärät). Luokittelu perustuu
arviointikriteereihin (Peuraniemi 2012).
Taulukossa 1 esitetyt lukumäärät on poimittu samoista tiedoista, kuin em. tilannekatsauksen.
Tiedot on raportoitu 1370 kohteen osalta, koska aineistossa oli 26 poikkeamaa sekä kuudelle (6)
kiinteistölle ei voitu jättää arviota uudistamistarpeesta. 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 wcvesiä ei ole (kohta 2, vapaa-ajan asutus: merkitty harmaalla), koska kiinteistöt, joilla yleisimmin on
kaksi jätevesikohdetta ovat vapaa-ajan asuntoja joissa syntyy vain harmaata jätevettä.
Ikävapautetut kiinteistöt on sisällytetty kohteisiin.
* Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistuivat hankkeessa kiinteistöille, joilla voi olla selvityksen kannalta kiinnostavia
kohteita yksi tai useampia. Yksi kohde on kyseessä silloin, kun kiinteistöllä on vain yksi rakennus jossa syntyy jätevesiä,
nämä jätevedet johdetaan jätevesijärjestelmään, joka voi koostua joko yhdestä tai useammasta käsittelyjärjestelmästä
tai säilytysjärjestelmästä tai näiden yhdistelmästä. Kaksi kohdetta on esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä
on sekä kesämökki, että erillinen sauna, joissa molemmissa on käytössä oma jätevesijärjestelmänsä. Kuitenkin
kiinteistö, jossa on asuinrakennus ja vähäisen jätevesimäärän erillinen saunarakennus, on laskettu yhdeksi kohteeksi.
Useampia kohteita voi olla esimerkiksi kiinteistöllä, jossa harjoitetaan mökkivuokrausta. Myös kahdella kiinteistöllä voi
olla yksi yhteinen kohde.
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Taulukko 1. Yhteenveto kiinteistökäynneistä, LINKKI 2016-hanke.

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

Vapaa-ajan
asutus

KPL kiinteistöjä*

227
16
243
29
41
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39
6
45
5
34

70
23
60
12
0
95
408
30 Vakituinen
asutus

Vapaa-ajan
asutus

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

KPL kiinteistöjä*

94

39
3
3
11
2
19
103
103

KPL kiinteistöjä*

87

75
30

89
23

2
1
5

5
19

1

13
2

39
11
219
19 -

62
402
640
640
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Kooste palautekyselystä asukkaille
KOOSTE
PALAUTEKYSELYSTÄ

23.12.2016
8.2.2016

PALAUTE KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEISTÄ
LINKKI 2016-hankkeessa kerättiin palautetta kartoitus- ja neuvontakäyntien asiakkailta neuvonnan
kehittämiseksi ja parantamiseksi. Palautetta pyydettiin 176 kartoitus- ja neuvontakäynnin vuonna 2016
saaneilta asiakkailta. Palautepyyntö kohdistettiin jokaisen hankkeessa toimineiden viiden neuvojan
alueelle. Yksi alueista (Högbensjön) oli kahden kunnan rajalla, jolloin sekä Raaseporiin että Inkooseen
lähetetiin palautekysely. Neuvonta-alueita olivat Lohjalla Lönnhammar, Vihdissä Kiviojantie ja Sitinojan
valuma-alue, Kirkkonummella Juusjärvi ja Raaseporissa Snappertuna. Kullekin alueelle lähetettiin 27 – 44
palautekyselyä. Anonyymin kyselyn vastaajat ryhmiteltiin neuvojan ja jätevesijärjestelmän
uudistamistarpeen mukaan. Palautekysely toteutettiin marras-joulukuussa 2016, jolloin kiinteistökäynnistä
oli kulunut vaihtelevasti 3 – 6 kk aikaa. Palautekyselyt lähetettiin kirjeitse ja niihin oli mahdollisuus vastata
kirjallisesti tai internetissä. Vastauksia tuli 45 kappaletta, eli vastausprosentti oli 25 %. Kolme kirjeistä
palautui virheellisen osoitteen takia ja kolme vastausta palautui viimeisen osallistumispäivämäärän jälkeen,
joten niiden tuloksia ei ole otettu huomioon tässä raportissa.
Vastauksista 42 kpl saapui takaisin kirjallisena ja kolme (3) sähköisen lomakkeen kautta. Eniten vastauksia
(14 kpl) tuli Högbensjön alueelta (Raasepori ja Inkoo). Muista kunnista vastauksia tuli seuraavan laisesti:
Raasepori 11 kpl, Lohja 9 kpl, Kirkkonummi 5 kpl ja Vihti 3 kpl. Vastaukset olivat jakautuneet
jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen osalta niin, että kiinteistöiltä, joiden jätevesijärjestelmät olivat
akuutissa uudistamistarpeessa ja kunnossa, saapui kummaltakin 16 % vastauksista. Vähäisten
jätevesimäärien kiinteistöiltä oli 49 % vastauksista ja kunnostusta tai seurantaa vaativien
jätevesijärjestelmien kiinteistöiltä oli 18 % vastauksista. Jakauma ei vastaa lähetettyjen palautekyselyiden
jakaumaa (Kuva 1), vaan vastauksissa korostuivat etenkin vähäisten jätevesimäärien kohteet. Toisaalta
akuutissa uudistamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien omistajat vastasivat kyselyyn harvemmin kuin
muut uudistamistarveryhmät.
Akuutti uudistamistarve
Palautuneet

Järjestelmä vaatii kunnostusta tai
seurantaa
Järjestelmä kunnossa

Kaikki lähetetyt

Vähäinen jätevesimäärä
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuva 1. Lähetettyjen ja palautuneiden kyselyiden uudistamistarve .
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1 Tulokset
1.1 Kartoitus- ja neuvontakäynti sujui hyvin
Vastaajilta kysyttiin kuinka käynti oli sujunut (Kuva 2). Käynti sujui hyvin 28 vastaajan mielestä ja ok:sti
neljän (4) vastaajan mielestä. Yhden (1) vastaajan mielestä käynti oli sujunut huonosti. Yhdessätoista
kyselyssä ei ollut vastattu tähän kohtaan.
3%
12 %

Hyvin
Ok
Huonosti

85 %

Kuva 2. Käynnin sujuminen. (n= 33)

Vastaajista 35 oli maininnut käynnin parhaita puolia, kymmenen (10) oli maininnut käynnin huonoja puolia
ja saman verran oli kertonut muita kommentteja. Parhaiksi puoliksi mainittiin useimmiten henkilökohtainen
kontakti ja tarjottu käynti omalle kiinteistölle, asiallisen ja ajankohtaisen tiedon saanti jätevesisioista ja
ruotsinkielisillä alueilla kiiteltiin etenkin palvelusta ruotsin kielellä. Kiitosta sai myös aikataulujen pitäminen
ja kiinteistön jätevesiasioiden läpikäynti. Käynnin huonoina puolina mainittiin se, ettei ollut tarpeeksi aikaa
keskustella, Suomen lainsäädännön tilanne, käynnin ajankohta ja lisäksi yksi asukas kritisoi neuvojien
ammattitaitoja. Muina kommentteina mainittiin, ettei saatu uutta tietoa, jätevesijärjestelmä oli jo kunnossa
eikä mitään korjaustarpeita ollut, tosin neuvojien palvelualttiutta kiiteltiin ja oman jätevesijärjestelmän
riittävyyden arviota arvostettiin. Huonosti sujunutta käyntiä ei oltu kommentoitu sen enempää.
1.2 Korjaus- ja muutostöiden aikataulu epäselvä
Palautekyselyssä selvitettiin asukkaiden mahdollisia jätevesijärjestelmään kohdistuvia korjaus- ja
muutostöitä sekä niiden aikataulua. 35 kpl oli vastannut jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai
muuttamiseen koskevaan kysymykseen (Kuva 3). Suurin osa (51 %, 18 kpl) vastaajista ei osannut sanoa
milloin järjestelmää muutetaan tai rakennetaan, kun taas seitsemän (7) ilmoitti tekevänsä työt myöhemmin
kuin 20 vuoden kuluessa. Kaksi (2) vastaajaa ilmoitti rakentavansa tai muuttavansa jätevesijärjestelmää 620 vuoden kuluttua, yksi (1) 3-5 vuoden kuluttua ja kolme (3) 0-2 vuoden kuluttua. Vesikäymälän
rakentamiseen tai vesi- ja viemäristölaitteistoja koskeva luvanvaraiseen korjaus- tai muutostyöhön vastasi
31 kpl. 14 kpl ilmoitti, ettei osaa sanoa milloin tekee korjaus- tai muutostyön, seitsemän (7) vastasi
tekevänsä ne myöhemmin kuin 20 vuoden kuluessa, kolme (3) 6-20 vuoden kuluessa, yksi (1) 3-5 vuoden
kuluessa ja kaksi (2) 0-2 vuoden kuluessa. 31 kpl vastasi kysymykseen rakennuslupaa edellyttävään korjaus-
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tai muutostyöhön, kuten lisärakentaminen ja peruskorjaus. 20 kpl ilmoitti, ettei osaa sanoa milloin tekee
korjaus- tai muutostyön, kuusi (6) vastasi tekevänsä ne myöhemmin kuin 20 vuoden kuluessa, yksi (1) 6-20
vuoden kuluessa, yksi (1) 3-5 vuoden kuluessa ja yksi (1) 0-2 vuoden kuluessa. 34 kpl vastasi kysymykseen
muuhun jäteveden määrään tai laatuun vaikuttava tekijä, kuten muutos käyttöasteessa tai asukas- ja
käyttäjämäärässä. 19 kpl ei osannut sanoa milloin muutoksia tulee, seitsemän (7) ilmoitti muutosten
tulevan myöhemmin kuin 20 vuoden kuluessa, kolme (3) 6-20 vuoden kuluttua, yksi (1) 3-5 vuoden kuluttua
ja kaksi (2) 0-2 vuoden kuluttua. Noin 54 % vastaajista ei osannut kertoa milloin kiinteistöllä tehdään
korjaus- tai muutostöitä.
Muu jäteveden määrään tai laatuun vaikuttava tekijä,
kuten muutos käyttöasteessa tai asukas tai
käyttäjämäärässä
Rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö,
kuten lisärakentaminen ja peruskorjaus
Vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja
viemärilaitteistoja koskevan luvanvarainen korjaus- tai
muutostyö

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

0-2 vuoden kuluttua
Myöhemmin

3-5 vuoden kuluttua
En osaa sanoa

6-20 vuoden kuluttua

Kuva 3. Korjaus- ja muutostöiden aikataulu vastaajien kesken.

1.3 Tiedotuksen paikallisuus tärkeää
Asukkailta kysyttiin, missä tiedotusvälineissä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa informaatiota
tulisi olla saatavilla. Suurin osa vastaajista (78 %, 35 kpl) mielestä sanomalehti on paras tiedotusväline.
Paikalliset lehdet saivat eniten kannatusta (21 kpl vastaajista), mutta myös valtakunnallisia lehtiä
kannatettiin (18 kpl). Yksi (1) vastaaja nimesi Hufvudstadsbladetin tärkeäksi tiedotusvälineeksi. Esitteet
keräsivät 12 vastausta, ja ilmaisjakelulehdet 11 vastausta. Verkkosivut toimivana tiedotusvälineenä sai 17
vastausta, eli 38 %. Kunnan verkkosivut saivat 12 vastausta, Ympäristöhallinnon verkkosivut kymmenen
(10), LINKKI-hankkeen verkkosivut kolme (3) ja lehtien verkkosivut eivät saaneet yhtään vastausta. Noin
puolet vastaajista (53 %, 26 kpl), kannatti televisiota tiedotusvälineenä. Uutiset saivat 22 vastausta ja
mainokset kaksi (2) vastausta. Muut vastaajien esittämät ohjelmat olivat ajankohtaiset ohjelmat aiheesta
(kaksi vastausta) ja ympäristöohjelmat. Sosiaalinen media sai kolme (3) vastausta toimivana
tiedotusvälineenä, näistä kaikki kolme (3) kannattivat Facebookia. 15 vastaajaa ilmoitti, ettei käytä
sosiaalista mediaa millään tavalla. Yksi (1) vastaaja ilmoitti YouTuben toimivana tiedotusvälineenä, mutta
kukaan ei suosinut Twitteriä. Henkilökohtainen kontakti oli toiseksi suosituin tiedotusväline vastaajien
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kesken (31 kpl, 69 %). Kirje tai muu posti sai 18 vastausta, sähköposti 12 vastausta, tilaisuus kuten jätevesiilta sai kymmenen (10) ja puhelu tai tekstiviesti sai kolme (3) vastausta.
Puhelu tai tekstiviesti

3

Kirje tai muu posti

18

Tilaisuus, kuten jätevesi-ilta

10

Sähköposti

12

YouTube

1

Twitter

0

Facebook

3

Mainokset

2

Uutiset

22

LINKKI-hankkeen verkkosivut

3

Kunnan verkkosivut

12

Ympäristöhallinnon verkkosivut

10

Lehtien verkkoversiot

0

Esitteet

12

Valtakunnalliset lehdet

18

Paikallislehdet

21

Ilmaisjakelulehdet

11
0

5

10

15

20

25

Kuva 4. Tiedotusvälineiden suosio vastaajien kesken. Vastaaja pystyi valitsemaan monta vastausvaihtoehtoa.

Asukkailta kysyttiin myös vapaamuotoisella vastauksella minkälaista tiedotusta tai lisätietoa asukas toivoisi
saavansa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja sille asetetuista vaatimuksista. Suuri osa näistä
kommenteista koski lainsäädännön ja asetusten muutoksia ja niistä ilmoittamista. Lisäksi toivottiin
käytännöllistä tietoa asetuksista ja niiden soveltamisesta eri alueille. Monet vastaajat kokivat myös
henkilökohtaisen ja tarkennetun tiedon, sekä virallisen ja asiallisen lähestymistavan tärkeäksi. Vastaajia
kiinnosti myös oman järven ja lähiympäristön tila sekä tekniikan kehitys.
Kyselyn lopussa vastaajat pystyivät jättämään terveisiä hankkeelle. Tähän osaan tuli 18 vastausta. Suurin
osa palautteesta oli positiivista. Kolmessa (3) vastauksessa kommentoitiin vielä kiinteistön tilannetta ja
yhdessä (1) taloudellista tilannetta. Kaksi (2) asukasta kommentoi kiinteistökohtaisen neuvonnan
ajankohtaa, yhdessä (1) pidettiin neuvontaa liian aikaisena lainsäädännön muuttumisen mahdollisuuden
takia, ja toisessa neuvontakäynti tuli yllättäen koska he eivät olleet saaneet tiedotetta sen mennessä
kaupunkiasuntoon. Seuraavassa muutama ote annetuista kommenteista:
o
o
o

Hade önskat att någon kommit och sett hur mitt avlopp fungerar och givit råd vad behövt åtgärdas
Oli vähän liian aikaista esittelytilaisuus koska laki jätevesistä voi muuttua moneen kertaan.
Nykyinen hallitus/ tuleva hallitus voivat muuttaa kaiken. Asia tärkeä - haluamme pitää vesistöt/
pohjavedet puhtaina aina. Kiitos!
Ihan hyvä että Kaupunki on kiinnostunut ympäristö asioista.
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o

o
o
o
o
o
o
o

Voisiko kaiken tiedon jätevesien käsittelystä ja sille asetetuista vaatimuksista koota yhteen
paikkaan esim. kyseisen ministeriön verkkosivuille ja samoin yhteystiedot alan yleisöneuvojiin sekä
tietoa eteen tulevien toimenpiteiden hoitomahdollisuuksista, esim. umpitankin kunnon
tarkistuksesta ja puhdistuksesta.
Mycket bra att detta görs!
Nuläget om glesbygdens bestämmelser är diffus och likaså vad är tänkta tidtabellen för tillfället.
Saimme riittävän tiedon neuvojilta, heidän käydessä paikan päällä.
Olisi mukava tietää lainsäädännön etenemisestä tarkemmin. Toivotan hankkeelle hyvää
etenemistä.
Bra att ni jobbar med detta!
Damen som intervjuade var kompetent. Rekommenderar henne göra en doktorsavhandling av
utkommet material.
Olen tosiaan erittäin tyytyväinen henkilökohtaiseen neuvontaan ja konkreettisiin, meidän
jätevesijärjestelmää koskeviin neuvoihin ja lausuntoihin.

2. Johtopäätökset
Palautekyselyn toteuttamisella varmistettiin tehdyn työn laatu, joka ei siis poikennut aiemmista vuosista
vaan oli pysynyt niiden kanssa samalla tasolla. Vähäistä taantumaa vastausprosenteissa on nähtävissä viime
vuosina. Alhaisempaa vastausprosenttia voi selittää edelleenkin jatkuva lainsäädännön mahdollisista
muutoksista käytävä keskustelu, mutta kyselyn muodollakin voi olla vaikutusta. Kysely poikkesi aiemmista
hieman, sisältäen mm. aiempaa enemmän avoimia kysymyksiä ilman vastausvaihtoehtoja sekä enemmän
kysymyksiä tulevaisuudesta. Vuoden 2016 palautekysely vaati vastaajalta enemmän oma-aloitteisuutta ja
miettimistä. Tänä vuonna palautteeseen oli mahdollisuus vastata myös sähköisesti, ja tätä kautta tuli
kuitenkin vähäisesti vastauksia. Näistä osa on saattanut jäädä saapumatta mahdollisten teknisten
ongelmien vuoksi. Sähköisen palautemahdollisuuden hyödyntäjien määrän arvioidaan kasvavan jatkossa.
Kyselyyn saadut vastaukset vahvistivat aikaisemmissa palautekyselyissä havaitun käsityksen siitä, että
asukkaat, joiden jätevesijärjestelmä on akuutissa uudistamistarpeessa, vastaavat muita harvemmin
kyselyihin. Näin ollen kyselyn tuloksen voidaan arvioida edustavan painokkaammin käynteihin
keskimääräistä myönteisemmin suhtautuvia asiakkaita, joiden jätevesijärjestelmästä ei ollut käynnillä
huomauttamista. Akuutissa uudistamistarpeessa olleiden kohteiden antamat arviot käynnistä eivät
kuitenkaan erityisesti nousseet esille erityisen kielteisinä. Valtaosan mielestä käynti oli sujunut hyvin ja
huonosti sujuneet käynnit ovat aiempienkin kyselyiden valossa olleet yksittäistapauksia. Näin ollen voidaan
sanoa, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä toteutettuun neuvontaan. Tämä käy ilmi myös kysyttäessä
asukkaiden tunnelmia. Suurin osa vastaajista on ollut tyytyväisiä kiinteistökäynnin jälkeen ja he ovat
tunteneet saaneensa tarvitsemaansa tietoa. Usein käynnin parhaiksi puoliksi oli mainittu tiedon saaminen
ja mukavaa neuvojaa.
Lainsäädännön muutokset toivat muutoksia usean kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostamisen
aikatauluihin. Aikataulu on nk. herkkien alueiden ulkopuolella sidottu kiinteistöllä tehtäviin, tiettyihin
luvanvaraisiin toimenpiteisiin. Kyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että ihmiset eivät vaikuta
hahmottavan kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä tai niiden aikatauluja. Näiden töiden
osalta puuttuu ilmeisesti pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelmallisuus. Mikäli näitä ei ole suunnitteilla
kiinteistöillä, tulee järjestelmien uusiminen olemaan hidasta ja pohjautumaan vapaaehtoisuuteen.
Tilanteesta johtuen jätevesineuvonnassa tuleekin jatkossa perustella jätevesijärjestelmän uudistamista yhä
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enemmän ympäristösyillä, ei niinkään lainsäädännön pakotteilla. Rakennusvalvontaviranomaisen tulee
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jätevesijärjestelmän kunnostamistarve tulee hoidettua tarvittavilta
osin muun lupakäsittelyn yhteydessä. Tässä tulee huolehtia siitä, että luvanhakijoita informoidaan
jätevesijärjestelmän kunnostamisesta varhaisessa vaiheessa lupaprosessia.
Viestintäkanavien osalta vastaajat kannattivat perinteisiä, hankkeen jo käytössä olevia kanavia, kuten
paikallislehdistöä. Yllättävää oli sosiaalisen median heikko kannatus. Vastaajat kannattivat myös tiedotusta
valtakunnan mediassa, jonka käyttöön tarvittaisiin valtakunnallisia toimijoita tai paikallisten toimijoiden
yhteistyötä. Tiedon jaon monikanavaisuuden tarve korostui kyselyn tuloksissa.
Vuosien aikana on käynyt hyvin selkeäksi, että ihmiset eivät ole ryhtyneet suurissa määrin
jätevesijärjestelmien uudistamisiin, ja tämä palautekysely ei ollut tässäkään poikkeus. Jätevesiasioiden
oikeanlainen ja asiallinen informaatio on olennainen asia, kun asukkaita motivoidaan uudistamaan
jätevesijärjestelmiä. Palautekyselyiden pohjalta voidaan todeta, että neuvonnan tuloksena asukkaat ovat
saaneet tarvitsemaansa tietoa jätevesiasioista ja osaavat sen pohjalta tarkastella asiaa oikeasta
näkökulmasta. Kun haja-asutusta koskeva lainsäädäntö lievenee entisestään, tulee jätevesien
ympäristövaikutuksia korostaa entistä enemmän. Tietoa tulee suunnata kohdennettuna neuvontana
uudistamistarpeessa oleville kiinteistöille. Myös yleisneuvontaan ja tiedon välityksen monikanavaisuuteen
tulee jatkossa panostaa.
Perinteinen palautekysely ei tunnu nykyisin olevan tehokas tapa palautteen keräämiseen. Tämä näkyy siinä,
että otannasta aika harva (vain joka neljäs) lopulta vastaa kyselyyn ja vastaajaryhmä ei välttämättä edusta
koko kohderyhmää. Tämän takia palautekyselyn toteuttamistapaa tulee harkita jatkossa. Palautetta tulee
jonkin verran jo heti käynnin aikana tai sen lopussa, mutta tämä jää yleensä vain suulliseksi ja neuvojan
omaan muistiin. Palautekyselyä voisikin kehittää jatkossa palvelemaan paremmin kaikkia neuvonnan
saaneita asiakkaita. Tämän voisi toteuttaa yleisellä palautelomakkeella hankkeen omilla verkkosivuilla.
Jaettavassa neuvontamateriaalissa, esimerkiksi kaikille annettavassa hankkeen esitteessä, voisi olla
maininta palautteen annosta ja sen osoitteesta. Tällä tavalla kaikille asukkaille annetaan mahdollisuus
vaikuttaa hankkeen työhön ja palaute saataisiin enemmän reaaliaikaisena.
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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 ‐ 2015 aluekortteja on
tehty 120 alueelta ja ne kattavat noin 4 850 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 2016‐hankkeessa tehdyillä 1260 käynnillä kerätyllä
tiedolla. Kortisto täydentyy 33 aluekortilla, joista kuudella alueella neuvontaa on jatkettu edellisten vuosien
pohjalta. LINKKI‐hankkeita rahoittaa Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja sen jäsenkunnat (Hanko,
Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) sekä Uudenmaan ELY‐keskus
ympäristöministeriön neuvonta‐avustuksilla. LINKKI‐hanke toivoo, että aluekortit olisivat kuntien,
asukkaiden ja alan toimijoiden ahkerassa käytössä vesihuollon kehittämistyössä.

Merkkien selitykset
Aluekortit on numeroitu (juokseva numero/vuosi) ja järjestetty ajallisesti siten, että vanhimmat ovat alussa
ja uusimmat lopussa. Vuosiluku määrittyy ensimmäisen neuvontakierroksen mukaan. Aluekortti koostuu
seuraavista osista (ks. seuraavan sivun kuva 1):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kartoitus‐ ja neuvontakäyntien taustatiedot
Tietoa alueen asutuksen luonteesta, vedenhankinnasta ja dokumentoinnin tilasta*
Kuvaaja jätevesijärjestelmien uudistamistarpeesta*
Kuvaaja jätevesijärjestelmätyypeistä*
Kuvaaja järjestelmien ikäjakaumasta*
Vapaasanainen kuvaus tilanteesta
Alueen tiedotukselliset ja valvonnalliset jatkotyötarpeet

*Tilastoja ja kuvaajia ei ole koottu sellaisista kokonaisuuksista, joiden lukumäärä alittaa 10.
Tiedotukselliset (T) ja valvonnalliset (V) jatkotyötarpeet on annettu asteikolla 0‐3, joiden merkitys selviää
seuraavan sivun taulukosta (taul.1).
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1

7

2

3

6

4
Akuutti uudistamistarve

5

Järjestelmä vaatii kunnostustoimia/seurantaa
Järjestelmä kunnossa
Vähäiset jätevesimäärät

Saostussäiliö mustille ja harmaille jätevesille
Saostusäiliö harmaille jätevesille
Umpisäiliö + maahanimeytys
Umpisäiliö + saostussäiliö
Umpisäiliö + maasuodattamo
Umpisäiliö kaikille jätevesille
Umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsittely
Maahanimeytys kaikille jätevesille
Laitepuhdistamo kaikille jätevesille
Yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille jätevesille
Muut
Maasuodattamo harmaille vesille
Imeytys harmaille vesille
Harmaavesisuodatin
Maasuodattamo kaikille jätevesille
Umpisäiliö harmaille jätevesille
Yksinkertainen maaperäkäsittely mustille JA harmaille vesille
Umpisäiliö mustille jätevesille, harmaa jätevesi ojaan ilman saostuskaivokäsittelyä
Maahanimeytys mustalle, saostussäiliä harmaille vesille
Maasuodattamo mustalle, saostussäiliö harmaalle jätevedelle
Umpisäiliö harmaille, saostussäiliö mustille vesille
Kuva 1. Aluekortin osiot ja värien selitykset
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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 2018

Kiireellinen, valvontatarve pian siirtymäajan
päättymisen jälkeen 2018‐

0

Ei jatkotyötarvetta

Ei jatkotyötarvetta
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Sisällysluettelo

(lihavoidulla tekstillä päivitetyt kortit)
Numero

Alue

Kunta

26/2011
53/2012
87/2014
101/2015
115/2015
120/2015

Kyläsaari
Pääkslahti
Kylmälä
Päivölä
Raaseporinjoki/Snappertuna
Irjala

Hanko
Vihti
Kirkkonummi
Inkoo
Raasepori
Vihti

121/2016
122/2016
123/2016
124/2016
125/2016
126/2016
127/2016
128/2016
129/2016
130/2016
131/2016
132/2016
133/2016
134/2016
135/2016
136/2016
137/2016
138/2016
139/2016
140/2016
141/2016
142/2016
143/2016
144/2016
145/2016
146/2016
147/2016

Lernäs
Linkulla
Högbensjön
Nuijajoki
Haavisto
Iitalampi ja Mustalampi
Vitträsk
Storträsk
Juusjärvi
Petäjärvi
Kalakoskibäcken
Bakträsk
Lönnhammar
Saukonpää ja Antiainen
Vahermajärvi
Mynterläntie
Gennarbyviken
Tenhola
Brödtorp
Flyth‐Hästböle
Bäcksintie
Sitinojan valuma‐alue
Kiviojantie
Poikkipuoliainen
Salmijärvi
Koikkala
Vanjoen suu

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

_______________________________________________________________________________________
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Liite 4. (6/73)
Aluekortisto 2016

HANKO; BYÖ
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

26/2011

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 64 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 heinäkuu 2011 / elo‐syyskuu
2016
 Henna Timonen / Ralf
Holmberg/ LUVY
 40 kiinteistöä
 40 kohdetta
 toteuma 63 %

V3 T3
1; 2 %

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

kpl
0/40
82
0/27
10/17
0
1/39
0/6
0

3; 8 %
2; 5 %

%
0/100
0/100
37/63
0
3/97
0/100
0

YHTEENVETO

34; 85
%
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=40)

Byössä on vapaa‐ajan asutusta. Läheskään kaikilla kohteilla ei ole
omia talousvesikaivoja. Niillä kohteilla, joilla on oma kaivo, ovat
rengaskaivot porakaivoja yleisempiä. Monelle mökille tuodaan kaikki
käyttövesi muualta. Byössä valta‐osa kohteista sijaitsee ranta‐
alueella. Kohteilla ei ole vesi‐vessoja.
Lähes kaikki (85 %) kartoitetuista kohteista on vähäisten
jätevesimäärien kohteista. Vain kuudella kohteella muodostui
vähäistä suurempia määriä jätevettä. Akuutissa uudistamistarpeessa
olevia järjestelmiä on yksi; Riittämätön harmaiden vesien käsittely.
Pieniä parannuksia tai seurantaa vaatii kolme järjestelmää. Kaksi
nykyisellään kunnossa olevaa järjestelmää ovat harmaiden vesien
saostussäiliö ja maasuodattamo. Yleisin järjestelmä on yksikertainen
maaperäkäsittely harmaille jätevesille. Nämä järjestelmät on kaikki
rakennettu vuoden 1980 jälkeen.
Vuonna 2011 Byön asukkailla oli mahdollisuus varata hankkeen
neuvontakäynti. Tällöin tehtiin kaksi käyntiä ja kartoitettiin kolme
kohdetta. Samoilla kiinteistöillä käytiin myös vuonna 2016, jolloin
vanhat tiedot päivitettiin ja ne on raportoitu tässä aluekortissa.

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (7/73)
Aluekortisto 2016

HANGÖ; BYÖ
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

26/2011

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

Områdets fastighetsmängd: ca 64 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juli 2011 / augusti – septemper
2016
 Henna Timonen / Ralf Holmberg
/LUVY
 40 fastigheter
 40 objekt
 förverkligande 63 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
0/40
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
82
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/27
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
10/17
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
0
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
1/39
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
0/6
Brådskande fall
0

1; 2 %

3; 8 %
2; 5 %

%
0/100
0/100
37/63
0
3/97
0/100
0
34; 85
%

SAMMANDRAG
På Byö finns fritidsbosättning. Alla objekt har inte egna
hushållsvattenbrunnar. Ringbrunn är mer allmän än borrbrunn
hos objekt som har egen hushållsvattenbrunn. Hushållsvatten
hämtas till många stugor från annanstans. En stor del av objekten
på Byö ligger på strandområde. På objekten finns inga
vattentoaletter.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 40)

Nästan alla (85 %) av de karterade objekten har små mängder
avloppsvatten. På endast sex objekt uppstår större mängder
avloppsvatten. I akut förnyelsebehov finns ett system: otillräcklig
behandling av grått vatten. Tre system är i behov av små
förbättringar eller uppföljning av funktionsdugligheten. Två
system som i nuläge är i skick är slambrunn och markbädd för
grått vatten. Det vanligaste systemet är enkel markbehandling för
grått vatten. Dessa system är alla byggda efter år 1980.
2011 hade invånarna i Byö möjlighet att boka in projektets
rådgivningsbesök. Då gjordes två besök och kartlades tre objekt.
År 2016 gick man genom samma fastigheter, deras uppgifter är
uppdaterade och rapporterade i detta områdeskort.

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (8/73)
Aluekortisto 2016

HANKO, LERNÄS
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

121/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 15 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 heinäkuu 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 12 kiinteistöä
 12 kohdetta
 toteuma 80 %

V3 T3
2; 17 %

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

kpl
1/11
27
0/10
5/5
1/3
4/8
0/7
0

%
8/92
0/100
50/50
25/75
33/66
0/100
0

YHTEENVETO

7; 58 %

3; 25 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=12)

Lernäsin alueella on pääasiassa vapaa‐ajan asutusta. Lernäs on ranta‐
aluetta joista osa kartoitetuista kiinteistöistä sijaitsevat myös
pohjavesialueella. Kaikki kiinteistöt saavat talousvetensä omasta
kaivosta, joista pora‐ ja rengaskaivojen osuus on tasan.
Yli puolet kartoitetuista kohteista ovat vähäisen jätevesimäärän
piirissä. Kaksi kohdetta on akuutissa uudistamistarpeessa. Nämä ovat
saostuskaivoja harmaille vesille. Kolme järjestelmää joihin tulee
tehdä pieniä parannuksia tai korjauksia, ovat umpisäiliöitä joihin
tulee laittaa täyttymishälytin. Yleisimmät järjestelmät alueella ovat
imeytyskaivo tai kivipesä vähäisille jätevesimäärille.

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (9/73)
Aluekortisto 2016

HANGÖ, LERNÄS
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

121/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 15 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juli 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 12 fastigheter
 12 objekt
 förverkligande 80 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
1/11
Invånarantal
27
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/10
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
5/5
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
1/3
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
4/8
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
0/7
Brådskande fall
0

2; 17 %

%
8/92
0/100
50/50
25/75
33/66
0/100
0

3; 25 %
7; 58 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=12)

Lernäs är ett strandområde med mestadels fritidsbosättning. En
del av de karterade området är på grundvattenområde. Alla
fastigheter från sitt hushållsvatten från en egen brunn, varav
hälften är borr‐ och den andra hälften är ringbrunnar.
Över hälften av de karterade objekten har små mängder vatten.
Två objekt är i akut förnyelsebehov. Dessa är slambrunnar för
grått vatten. Tre objekt behöver endast små förbättringar eller
reparationer. Dessa är slutna tankar utan överfyllnadslarm. De
vanligaste systemen är infiltreringsbrunn och stenöga för små
avloppsvattenmängder.

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (10/73)
Aluekortisto 2016

INKOO, PÄIVÖLÄ

X

LINKKI 2016
Aluekortisto

101/2015

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 202 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 touko‐kesäkuu 2015 / elokuu
2016
 Michaela Sollberger / Marietta
Storsjö / LUVY
 144 kiinteistöä
 149 kohdetta
 toteuma 71 %

V2 T3

21; 15
%

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

kpl
108/41
310
0/145
115/30
21/97
60/89
30/98
1

65; 45
%

%
73/27
0/100
79/21
18/72
40/60
23/77
0,7

YHTEENVETO
Päivölän alueella on pääasiassa vakituista asutusta. Valta‐osa, noin
80 %, saa talousvetensä omasta porakaivosta, ja loppuosalla on
rengaskaivo tai kohteelle tuodaan vettä mukana kotoa.
15 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteita.
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 45 %. Nämä
ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikille jätevesille, joista on purku
maaperään tai ojaan. Pieniä parannuksia tai seurantaa tarvitsevia
järjestelmiä on 12 %. Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä on
lähes 30 kpl. Alueen yleisimmät järjestelmät ovat saostussäiliöt ja
pienpuhdistamot kaikille jätevesille. Muita järjestelmiä ovat muun
muassa erilaisia kaksi‐putkiratkaisuja. Yli 40 % järjestelmistä on
rakennettu 2000‐luvulla.
Kuudella kartoitetulla kiinteistöllä oli olemassa edellytykset
ikäperusteiseen vapautukseen.
Aineistosta löytyi 5 poikkeamaa, joiden tuloksia ei ole raportoitu
tässä aluekortissa.

40; 28
%

18; 12 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=144)
2%% 9; 7 %
1;1;2;
11%

54; 44
%

25; 20
%

6; 5 %
1; 1 %
4; 3 %
6; 5 %

7; 6 %

6; 5 %1; 1 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=122)

20,2

36,8

43,0

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=114)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (11/73)
Aluekortisto 2016

INGÅ, SOLBERG

X

LINKKI 2016
Områdesregister

101/2015

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

Områdets fastighetsmängd: ca 202 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj – juni 2015 / augusti 2016
 Michaela Sollberger / Marietta
Storsjö / LUVY
 144 fastigheter
 149 objekt
 förverkligande 71 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
108/41
Invånarantal
310
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/145
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
115/30
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
21/97
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
60/89
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
30/98
Brådskande fall
1

21; 15
%

65; 45
%

%
73/27
0/100
79/21
18/72
40/60
23/77
0,7

40; 28
%
18; 12 %
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=144)

SAMMANDRAG
Solberg är till stor del fastbosatt område. Majoriteten, cirka 80 %
får sitt hushållsvatten från egna brunnar, och resten har
ringbrunnar eller så hämtas vatten till objektet från hemmet.
15 % av de karterade objekten har små mängder avloppsvatten. I
akut förnyelsebehov är 45 % av systemen. Dessa är främst
slambrunnar för allt avloppsvatten, där utloppet är i marken eller
dike. 12 % av systemen är i behov av förbättringar eller
uppföljning av systemens funktionsduglighet. Nästan 30 stycken
system är i nuläge i skick. Områdets vanligaste typ av
avloppssystem är slambrunnar och minireningsverk för allt
avloppsvatten. Andra system är olika typer av tvårörssystem. Över
40 % av systemen är byggda på 2000‐talet.

2%% 9; 7 %
1;1;2;
11%

54; 44
%

25; 20
%

6; 5 %
1; 1 %
4; 3 %
6; 5 %

7; 6 %

6; 5 %1; 1 %

Bild 2. Typ av systemen (n=122)

På sex av de karterade fastigheterna uppfylls kraven för
åldersundantag.
I materialet fanns fem avvikelser vars resultat inte rapporterats i
detta områdeskort.

20,2

36,8

43,0

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=114)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (12/73)
Aluekortisto 2016

INKOO, LINKULLA
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

122/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 100 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 Touko‐ Kesäkuu 2016
 Marietta Storsjö/ LUVY
 71 kiinteistöä
 76 kohdetta
 toteuma 71 %

V2 T3
13; 19
%

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

kpl
52/18
152
0/69
37/32
4/51
23/47
10/47
0

34; 48
%

%
74/26
0/100
54/46
7/93
33/67
18/82
0

YHTEENVETO
Linkullan alueella on pääasiassa ympärivuotista haja‐asutusta.
Kiinteistöt sijaitsevat Linkulla‐järven valuma‐alueella. Alueella ei ole
kunnan vesijohtoa joten kiinteistöillä on omat talousvesikaivot. Pora‐
ja rengaskaivojen jakauma on lähes tasan. Seudulla harjoitetaan
myös jonkin verran maanviljelystä.
Noin 20 %:lla kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä jätevettä.
Lähes puolet kartoitetuista kohteista on akuutissa
uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä. Nämä järjestelmät ovat
saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle. Pienen parannuksen puutteessa
ovat erityisesti umpisäiliöt, joista puuttuu täyttymishälytin. Noin 20
% järjestelmistä on nykyisellään kunnossa ja ne koostuvat
laitepuhdistamoista ja maasuodattamoista. Selvästi yleisin
jätevesijärjestelmä ovat saostussäiliöt kaikelle jätevedelle, joista on
purku maaperään tai ojaan.
Erityistä alueelle on se että vapaa‐ajan kiinteistöt eivät sijaitse ranta‐
alueella. Kaikista kiinteistöistä kahdeksan sijaitsee pohjaveden
muodostumisalueella.
Aineistosta löytyi kuusi poikkeamaa, joiden tuloksia ei ole raportoitu
tässä aluekortissa.

13; 19
%
10; 14 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=70)
2; 4 % 3; 5 %
30; 54
%

6; 11 %

4; 7 %

7; 13 %
1; 2 %
3; 5 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=56)

33,3

35,2

31,5

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=54)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (13/73)
Aluekortisto 2016

INGÅ, LINKULLA
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

122/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 100 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj‐juni2016
 Marietta Storsjö/LUVY
 71 fastigheter
 76 objekt
 förverkligande 71 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
52/18
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
152
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/69
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
37/32
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
4/51
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
23/47
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
10/47
Brådskande fall
0

13; 19
%

34; 48
%

%
74/26
0/100
54/46
7/93
33/67
18/82
0

13; 19
%
10; 14 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 70)
Linkulla området består huvudsakligen av glesbebygt fast
2; 4 %3; 5 %
bosättning. Fastigheterna befinner sig på Linkullasjöns
6; 11 %
avrinningsområde. Området har ingen kommunal vattenledning
vilket kräver att fastigheterna har egna brunnar för
4; 7 %
hushållsvatten. Uppdelningen av borr‐28;
och49
ringbrunnar
är nästan
%
jämn. I trakten utövas också jordbruk.
9; 16 %
I 20 % av objekten uppstår små mängder avloppsvatten. Nästan
2 %4; 7 % fastigheternas avloppssystem är i akut
hälften av de1;karterade
förnyelsebehov. Dessa system är sedimenteringsbrunnar för allt
2; 4 %3; 5 %
avloppsvatten. System som behöver små förbättringar består av
6; 11 %
slutna tankar utan överfyllnadslarm. Cirka 20 % av avloppssystem
i området som är i skick, och de är minireningsverk och
4; 7 %
markbäddar. Den vanligaste typen av avloppssystem
är
28; 49 %
sedimenteringsbrunnar för allt vatten, där utloppet är i marken
eller diket.
9; 16 %
Speciellt för 1;
området
att fritidsbostäderna inte befinner sig på
2 %4; 7 är
%
strandområdet. Av den totala mängden besökta fastigheter finns
åtta på ett område där grundvatten bildas.
Sex stycken avvikelser hittades i materialet, dessa resultat är inte
presenterade i detta områdeskort.

2; 4 % 3; 5 %

30; 54
%

6; 11 %

4; 7 %

7; 13 %
1; 2 %
3; 5 %
Bild 2. Typ av system (n=56)

33,3

35,2

ennen
1980−2000
före
19801980 1980‐2000

31,5
20002000
jälkeen
efter

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=54)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (14/73)
Aluekortisto 2016

INKOO/RAASEPORI,
HÖGBENSJÖN
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

123/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 68 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 elokuu 2016
 Marietta Storsjö/ LUVY
 42 kiinteistöä
 42 kohdetta
 toteuma 69 %

V3 T3
3; 9 %

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

kpl
4/31
66
0/34
24/10
5/6
7/28
2/10
0

4; 11 %

%
11/89
0/100
71/29
45/55
20/80
17/83
0

YHTEENVETO
Högbensjön sijaitsee kahden kunnan, Inkoon ja Raaseporin, alueella.
Kartoitetuista kohteista 22 kpl sijaitsee Inkoon puolella ja 13 kpl
Raaseporin puolella. Högbensjönin ranta‐alueella on pääasiassa
vapaa‐ajan asutusta. Kiinteistöjen vedenhankinta perustuu omiin
42,1
talousvesikaivoihin. Noin kaksi kolmasosaa
on porakaivoja
36,8 ja loput
21,1
rengaskaivoja.
ennen 1980kartoitetuista
1980−2000
2000 jälkeen
Kaksi kolmasosalla
kohteista muodostuu
vähäisiä
määriä jätevettä. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä
on 3 kpl. Nämä ovat saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle. Pienten
parannusten puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu
hälytin. Viisi järjestelmää on nykyisellään kunnossa. Nämä ovat
kaksoisviemäröintejä, joissa wc‐vedet menevät umpisäiliöön ja
harmaat vedet käsitellään imeytyskentässä tai maasuodattamossa.
Alueella on muutama yleinen järjestelmä.
Högbensjönin alueen jätevesijärjestelmät ovat suhteellisen uusia, yli
puolet on rakennettu vuoden 2000 jälkeen. Inkoon puolella
järjestelmät ovat uudempia ja suurin osa vanhemmista järjestelmistä
sijaitsee Raaseporin puolella
Aineistosta löytyi 7 poikkeamaa, joiden tuloksia ei ole raportoitu
tässä aluekortissa.

5; 14 %
23; 66
%

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=35)

3; 25 %

4; 33 %

1; 8 %

4; 33 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=12)

27,3

18,2

ennen 1980

1980−2000

54,5
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=11)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (15/73)
Aluekortisto 2016

INGÅ/RASEBORG,
HÖGBENSJÖN
X

LINKKI 2016
Områdesregister

123/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 68 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 augusti 2016
 Marietta Storsjö /LUVY
 42 fastigheter
 42 objekt
 förverkligande 69 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
4/31
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
66
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/34
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
24/10
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/6
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
7/28
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
2/10
Brådskande fall
0

3; 9 %
4; 11 %

%
11/89
0/100
71/29
45/55
20/80
17/83
0

5; 14 %

23; 66 %

SAMMANDRAG
Högbensjön ligger på tv kommuners områden, Raseborg och Ingå.
Av de karterade objekten ligger 22 stycken på Ingås och 13
stycken på Raseborgs sida. På strandområdet finns främst
fritidsbosättning. Fastigheternas vattenanskaffning grundar sig
främst på egna hushållsvattenbrunnar. Ungefär två tredjedelar är
borrbrunnar och resten ringbrunnar.
För två tredjedelar av de karterade objekten uppstår små
mängder avloppsvatten. I akut förnyelsebehov är tre stycken
system. Dessa är slambrunnar för allt avloppsvatten. System i
behov av förbättringar är speciellt slutna tankar där
överfyllnadslarm saknas. Fem system är i nuläge i skick. Dessa är
tvårörssystem där wc‐vattnet leds till sluten tank och det gråa
vattnet behandlas i infiltreringsfält eller markbädd. På området
finns några vanliga system.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 35)
3; 25 %

1; 8 %

4; 33 %
Bild 2. Typ av system (n=12)

Avloppssystemen vid Högbensjön är relativt nya, över hälften är
byggda efter året 2000. Systemen är nyare på Ingås sida och de
flesta äldre systemen finns på Raseborgs sida.
Sju stycken avvikelser hittades i materialet, dessa resultat är inte
presenterade i detta områdeskort.

4; 33 %

27,3

18,2

ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980‐2000

54,5
2000
efter jälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=11)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (16/73)
Aluekortisto 2016

KARKKILA, NUIJAJOKI
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 31 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 toukokuu 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 28 kiinteistöä
 28 kohdetta
 toteuma 90 %

V2 T3

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

124/2016

kpl
15/13
60
1/21
7/14
8/10
7/21
2/26
0

%
54/46
5/95
33/67
44/56
25/75
7/93

YHTEENVETO
Nuijajoen alueen kiinteistöt sijaitsevat suurelta osin ranta‐alueella.
Alueella ovat voimassa kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset.
Valtaosa (95 %) kiinteistöistä ottaa talousvetensä omasta kaivosta,
useimmiten rengaskaivoista (67 %). Kaksi kohdetta oli ikäperusteisen
vapautuksen piirissä.
Puolet (50 %) kartoitetuista jäteveden käsittelyjärjestelmistä alueella
on akuutissa uudistamistarpeessa. Vajaa kolmasosa (32 %) kohteista
muodostaa vain vähäisiä määriä harmaata jätevettä ja hieman alle
viidennes (18 %) vaatii pieniä parannuksia tai seurantaa. Tyypillinen
pieni parannustoimi on umpisäiliöstä puuttuvan täyttymishälyttimen
lisääminen järjestelmään.
Yleisin järjestelmätyyppi alueella oli umpisäiliö mustalle ja
saostuskäsittely harmaalle vedelle (37 % kohteista). Tyypillisiä ovat
myös saostussäiliöt kaikelle jätevedelle (31 % kohteista).
Järjestelmien ikäjakauma painottuu 1980‐2000 välillä rakennettuihin
sekä sitä vanhempiin. Moderneja, vuoden 2000 jälkeen rakennettuja
järjestelmiä esiintyy vähäisempi osuus.

14; 50
%

9; 32 %

5; 18 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=28)
3; 16 %
6; 31 %

3; 16 %

7; 37 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=19)

42,1

52,6

5,3

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=19)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (17/73)
Aluekortisto 2016

HÖGFORS, NUIJAJOKI
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

124/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 31 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 Maj 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 28 fastigheter
 28 objekt
 förverkligande 90 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
15/13
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
60
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
1/21
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
7/14
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
8/10
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
7/21
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
2/26
Brådskande fall
0

%
54/46

14; 50
%

9; 32 %

5/95
33/67
44/56
25/75
7/93
5; 18 %
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 28)

SAMMANDRAG
Fastigheterna i Nuijajoki ligger till stor del på strandområde.
Kommunens miljöskyddsföreskrifter är i kraft på området.
Majoriteten (95 %) får sitt hushållsvatten från egna brunnar,
oftast från ringbrunnar (67 %). Två objekt uppfyller kriterierna för
åldersundantag.
Hälften (50 %) av de karterade avloppssystemen på området är i
akut förnyelsebehov. Knappt en tredjedel (32 %) av objekten har
små avloppsvattenmänger och mindre än var femte (18 %) är i
behov av små förbättringar eller uppföljning av systemets
funktion. Typiska förbättringsbehov är tillsättning av
överfyllnadslarm i sluten tank.
Vanligaste avloppssystemet på området är sluten tank för svart
och slambrunnar för grått vatten (37 % av objekten). Typiskt är
även slambrunnar för allt avloppsvatten (31 % av objekten).
Avloppssystemen är byggda främst mellan åren 1980‐2000 samt
före 1980. Moderna, från året 2000 framåt byggda avloppssystem
finns det färre av.

3; 16 %
6; 31 %

3; 16 %

7; 37 %
Bild 2. Typ av system (n=19)

42,1

52,6

5,3

ennen
1980
före 1980

1980−2000
1980‐2000

20002000
jälkeen
efter

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

62

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

Liite 4. (18/73)
Aluekortisto 2016

KARKKILA, HAAVISTO
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

125/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 46 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 touko‐kesäkuu 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 31 kiinteistöä
 31 kohdetta
 toteuma 67 %

V1 T3
6; 19 %

12; 39
%

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

kpl
17/14
58
1/27
10/14
6/19
8/23
5/26

%
55/45
4/96
42/58
24/76
26/74
16/84

YHTEENVETO
Haaviston alue lukeutuu pohjavesialueisiin, minkä lisäksi suuri osa
kiinteistöistä sijaitsee ranta‐alueella. Alueella ovat voimassa
kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset. Valtaosa (96 %
kiinteistöistä saa talousvetensä omasta kaivosta, useimmiten
rengaskaivosta (58 %) kohteista. Pieni osa kiinteistöistä käyttää
lähdevettä.
Kohteista 39 % on jätevesijärjestelmän suhteen akuutissa
uudistamistarpeessa. Vajaa neljännes (23 %) kohteista tarvitsee
pieniä kunnostustoimia (kuten fosforinpoiston tehostamista tai
täyttymishälyttimen lisäystä umpisäiliöön).

6; 19 %
7; 23 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=31)
3; 12 %

3; 12 %

3; 12 %
3; 12 %

3; 12 %

Yleisimmät järjestelmätyypit alueella ovat maahanimeytys kaikille
jätevesille (20 %) sekä saostuskäsittely kaikille jätevesille (20 %).
Järjestelmien ikäjakauma painottuu keski‐ikäisiin (1980‐2000
rakennetut) sekä sitä uudempiin järjestelmiin. Osalle järjestelmiä ei
voitu määrittää ikää.

5; 20 %

5; 20 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=25)

16,7
ennen 1980

41,7

41,7

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=24)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (19/73)
Aluekortisto 2016

HÖGFORS, HAAVISTO
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

125/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 46 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj‐juni 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 31 fastigheter
 31 objekt
 förverkligande 67 %

V1 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
17/14
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
58
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
1/27
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
10/14
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
6/19
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
8/23
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
5/26
Brådskande fall

6; 19 %

12; 39
%

%
55/45
4/96
42/58
24/76
26/74
16/84

6; 19 %
7; 23 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 31)

Området i Haavisto hör till grundvattenområde, varav många av
fastigheterna ligger på strandområde. Kommunens
miljöskyddsföreskrifter är i kraft på området. Majoriteten av
fastigheterna (96 %) får sitt hushållsvatten från en egen brunn, i
de flesta objekten är det frågan om en ringbrunn (58 %). En liten
del av fastigheterna använder källvatten.
39 % av avloppssystemen är i akut förnyelsebehov. Nästan en
fjärdedel (23 %) behöver små förbättringar eller ändringar i
systemet (som effektivering av fosforrening eller att tillägga
överfyllnadslarm i sluten tank).

3; 12 %

3; 12 %

3; 12 %
3; 12 %

De vanligaste systemen på området är markinfiltrering för allt
avloppsvatten (20 %) samt slamavskiljare för allt avloppsvatten
(20 %).
Systemens typiska byggnadsålder är mellan 1980‐2000 samt
nyare. För en del av systemen kunde man inte bestämma åldern.

5; 20 %

3; 12 %
5; 20 %
Bild 2. Typ av system (n=25)

16,7
ennen
1980
före 1980

41,7
1980−2000
1980‐2000

41,7
2000efter
jälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=24)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (20/73)
Aluekortisto 2016

KARKKILA, IITALAMMI JA
MUSTALAMMI
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

126/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 17 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 syyskuu 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 13 kiinteistöä
 23 kohdetta
 toteuma 71 %

V3 T3
3; 13 %

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

kpl
0/23
44
0/16
3/13
2/1
9/14
5/18
0

%
0/100
0/100
19/81
66/33
39/61
22/78

YHTEENVETO

3; 13 %

1; 4 %
16; 70 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=23)

Iitalammin ja Mustalammin kiinteistöistä osa sijaitsee
pohjavesialueella, minkä lisäksi alueen kiinteistöjä sijaitsee ranta‐
alueella. Alueella ovat voimassa kunnalliset
ympäristönsuojelumääräykset.
Merkittävä osa kiinteistöistä käyttää talousvetenä kantovettä, loput
hyödyntävät omia kaivoja jotka useimmiten (81 % tapauksista) ovat
rengaskaivoja.
Kohteista suuri enemmistö (70 %) tuottaa vain vähäisiä määriä
harmaata jätevettä. Kartoitetuista kohteista 13 % on
jätevesijärjestelmän suhteen akuutissa uudistamistarpeessa ja
vastaava osuus pienten parannustoimien tai seurannan tarpeessa.
Näitä toimenpiteitä ovat tyypillisesti umpisäiliöistä puuttuvat
täyttymishälyttimet.
Yleisin järjestelmätyyppi alueella on saostuskäsittely kaikelle
jätevedelle (43 %).
Järjestelmien ikäjakauma painottuu keski‐ikäisiin sekä sitä uudempiin
järjestelmiin.

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (21/73)
Aluekortisto 2016

HÖGFORS, IITALAMMI
OCH MUSTALAMMI
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

126/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 17 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 september 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 13 fastigheter
 23 objekt
 förverkligande 71 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
0/23
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
44
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/16
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
3/13
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
2/1
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
9/14
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
5/18
Brådskande fall
0

3; 13 %

%
0/100
3; 13 %

0/100
19/81
66/33
39/61
22/78

1; 4 %
16; 70 %

SAMMANDRAG
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 23)

En del av fastigheterna i Iitalammi och Mustalammi ligger på
grundvattenområde, och vissa ligger även på strandområde.
Kommunens miljöskyddsföreskrifter är i kraft på området.
En betydande del av fastigheterna har bärvatten, resten använder
egna brunnar varav 81 % av dem är ringbrunnar.
Majoriteten (70 %) av objekten har endast små mängder
avloppsvatten. Av de karterade objekten är 13 % i akut
förnyelsebehov och samma mängd i behov av små förbättringar
eller uppföljning av systemet funktionsduglighet. Dessa åtgärder
är främst överfyllnadslarm som saknas i slutna tankar.
Den vanligaste typen an avloppssystem är slamavskiljare för allt
avloppsvatten (43 %).
Avloppssystemens är byggda främst mellan åren 1980‐2000 eller
är nyare än det.

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

66

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

Liite 4. (22/73)
Aluekortisto 2016

KIRKKONUMMI, KYLMÄLÄ
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

87/2014

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 177 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 kesä‐syyskuu 2014 / kesäkuu
2016
 Sofie Lundin, Minttu
Peuraniemi, Karolina Örnmark,
Virve Kohijoki, Hanna
Keinänen/ LUVY
 114 kiinteistöä
 127 kohdetta
 toteuma 64 %

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

kpl
53/74
297
0/119
100/19
38/30
40/87
9/81
0

%
42/58
0/100
84/16
56/44
21/69
10/90
0

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

35; 27
%

43; 34
%

10; 8 %

39; 31
%

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=127)
3; 4 %1; 1 %
4; 5 %
1; 1 %
19; 23 %
2; 2 %
3; 4 %
1; 1 %
1; 1 %
9; 11 %

3; 4 %

7; 8 %
19; 23 %
11; 13 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=84)

27,1

38,6

34,3

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=70)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (23/73)
Aluekortisto 2016

KYRKSLÄTT, KYLMÄLÄ
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

87/2014
Områdets fastighetsmängd: ca 177 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juni‐september 2014, juni 2016
 Sofie Lundin, Minttu Peuraniemi,
Karolina Örnmark, Virve Kohijoki,
Hanna Keinänen / LUVY
 114 fastigheter
 127 objekt
 förverkligande 64 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
53/74
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
297
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/119
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
100/19
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
38/30
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
40/87
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
9/81
Brådskande fall
0

%
42/58
0/100
84/16
56/44
21/69
10/90
0

SAMMANDRAG
På området i Kylmälä finns både fast‐ och fritidsbosättning.
Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten från egna
brunnar, som oftast är borrbrunnar. Bosättningen i Kylmälä är
huvudsakligen på strandområde, där kommunens
miljöskyddsföreskrifter är i kraft.
Förnyelsebehovet fördelar sig nästan jämnt mellan små
mängder avloppsvatten, akut förnyelsebehov samt små
förbättringar eller uppföljningen av systemets
funktionsduglighet. Det finns några system som i nuläget är i
skick. Tvårörssystem är vanligt på området. Tre av de
karterade fastigheterna uppfyller åldersundantagets krav för
befrielse.
Det låga förverkligandet av karterings‐ och rådgivningsbesöken
kunde eventuellt förklaras genom ett generationsskifte som
pågår på området och att en del fastigheters framtid är oklar.
Planläggningens och kommunalteknikens framtid på området
var oklar och kan komma att orsaka informeringsbehov även i
fortsättningen.

35; 27
%

43; 34
%

10; 8 %

39; 31
%

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 127)
4; 5 %
1; 1 %
2; 2 %
3; 4 %
1; 1 %
1; 1 %

3; 4 %1; 1 %
19; 23 %

9; 11 %

3; 4 %

7; 8 %
19; 23 %
11; 13 %
Bild 2. Typ av system (n=84)

27,1
ennen
1980
före 1980

38,6

34,3

1980−2000
jälkeen
1980‐2000 2000
efter
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=70)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (24/73)
Aluekortisto 2016

KIRKKONUMMI, VITTRÄSK
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

127/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 33 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 touko‐ ja kesäkuu 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 22 kiinteistöä
 38 kohdetta
 toteuma 67 %

V2 T3
2; 5 %

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

kpl
24/14
72
0/38
25/13
13/20
24/14
12/24
0

%
63/37

8; 21 %

11; 29
%

0/100
66/34
39/61
63/37
33/67
0

YHTEENVETO
Vitträskin alueella enemmistä kohteista on kiinteästi asuttuja. Kaikki
saavat talousvetensä omista kaivoista, joista porakaivot ovat
yleisimpiä. Noin puolet alueen kohteista sijaitsee alle 100 metrin
päässä rannasta.
Vain kahdella kartoitetuista kohteista muodostuu vähäisiä määriä
jätevettä. Akuutissa uudistamistarpeessa on noin 20 % järjestelmistä.
Pienen parannuksen puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista
puuttuu hälytin. Lisäksi monet harmaiden vesien käsittelyt vaativat
tarkempaa seurantaa. Lähes 30 % kohteiden järjestelmistä on
nykyisellään kunnossa. Nämä ovat laitepuhdistamoita kaikille
jätevesille sekä kaksoisviemäröintejä. Suurempien jätevesimäärien
järjestelmien skaala on laaja ja alueen yleisin järjestelmä on
laitepuhdistamo kaikille jätevesille.
Lähes puolet alueen jätevesijärjestelmistä on rakennettu vuoden
2000 jälkeen. Asukkaat olivat hyvin kiinnostuneita mahdollisesta
vesiosuuskunnan laajenemisesta. Tätä ei kuitenkaan ole
tapahtumassa lähitulevaisuudessa.

17; 45
%
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=38)
1; 3 1;
% 3 %1; 3 %
1; 3 %

4; 11 %

5; 14 %
9; 25 %
2; 6 %

4; 11 %

1; 3 %
7; 19 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=36)

25,7

25,7

ennen 1980

1980−2000

48,6
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=35)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (25/73)
Aluekortisto 2016

KYRKSLÄTT, VITTRÄSK
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

127/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 63 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj ‐ juni 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 22 fastigheter
 38 objekt
 förverkligande 67 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
24/14
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
72
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/38
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
25/13
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
13/20
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
24/14
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
12/24
Brådskande fall
0

2; 5 %

%
63/37
0/100
66/34
39/61
63/37
33/67
0

11; 29
%

17; 45
%
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 38)

SAMMANDRAG

1; 3 1;
% 3 %1; 3 %
1; 3 %

Majoriteten av fastitgheterna på området i Vitträsk är fastbosatta.
Alla fastigheter får sitt hushållsvatten från egna brunnar, där
borrbrunnarna är de vanligaste. Ungefär hälften av objekten ligger
under 100 meter från stranden.
På endast två av de karterade objekten uppstår små mängder
vatten. I akut förnyelsebehov är cirka 20 % av systemen. System
som är i behov av förbättringar är främst slutna tankar utan
överfyllnadslarm. Dessutom bör flera system för gråvatten följas
upp för deras funktionsduglighet. Närmare 30 % av objekten är i
skick i dagsläge. Dessa är minireningsverk för allt avloppsvatten
samt tvårörssystem. För större mängder vatten finns en bred
skala med olika avloppssystem, områdets vanligaste system är
minireningsverk för allt avloppsvatten.

8; 21 %

4; 11 %

5; 14 %
9; 25 %
2; 6 %

4; 11 %

1; 3 %
7; 19 %
Bild 2. Typ av system (n=36)

Nästan hälften av avloppssystemen är byggda efter år 2000.
Invånarna är väldigt intresserade av ett utvidgat vattenandelslag.
Detta kommer dock inte att hända på nära framtiden.

25,7

25,7

före
19801980 1980‐2000
ennen
1980−2000

48,6
efterjälkeen
2000
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=35)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (26/73)
Aluekortisto 2016

KIRKKONUMMI, STORTRÄSK
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 113 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 elo‐syyskuu 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 83 kiinteistöä
 88 kohdetta
 toteuma 73 %

V2 T2
34; 39
%

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

128/2016

kpl
20/63
86
0/79
41/38
19/10
16/72
15/73
0

32; 36
%

%
24/76
0/100
52/48
65/35
18/81
17/83
0

YHTEENVETO
Storträskin alue on tiheästi asuttua ranta‐aluetta. Alueella ovat
voimassa kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset. Kiinteistöistä
enemmistö (79 kpl) ottaa talousvetensä omasta kaivosta,
useimmiten porakaivosta (52 % kohteista). Muut kohteet tuovat
etupäässä käyttövetensä muualta tai hyödyntävät järvivettä.

5; 6 %

17; 19 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=88)
5; 6 %

4; 5 %

4; 5 %
15; 17 %

16; 18 %

Kartoitetuista kohteista 39 % tuottaa vain vähäisiä määriä harmaata
jätevettä. Kohteista 36 % on jätevesijärjestelmän suhteen akuutissa
uudistamistarpeessa. Kuusi prosenttia kohteista tarvitsee pieniä
kunnostustoimia (tyypillisesti puuttuvan täyttymishälyttimen lisäys
umpisäiliöön).
Yleisin järjestelmätyyppi alueella on yksinkertainen maaperäkäsittely
harmaille vesille (23 % kohteista). Muut järjestelmät‐kategoriaan
lukeutuvat vähäisempiä osuuksia saaneet järjestelmätyypit,
esimerkiksi maasuodattamot harmaille vesille tai umpisäiliöt
mustalle sekä maahanimeytykset harmaalle vedelle.
Järjestelmien ikäjakauma alueella painottuu 1980‐2000
rakennettuihin järjestelmiin.

16; 18 %
20; 23 %

4; 5 % 4; 5 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=54)

33,3

35,2

31,5

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=54)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (27/73)
Aluekortisto 2016

KYRKSLÄTT, STORTRÄSK
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

128/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 113 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 Augusti‐September 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 83 fastigheter
 88 objekt
 förverkligande 73 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
20/63
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
86
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/79
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
41/38
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
19/10
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
16/72
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
15/73
Brådskande fall
0

%
24/76

34; 39
%

32; 36
%

0/100
52/48
65/35
18/81
17/83
0
5; 6 %

17; 19 %
SAMMANFATTNING

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 88)

Området i Storträsk är tätt bebyggt strandområde. Kommunens
miljöskyddsföreskrifter är i kraft på området. Majoriteten av
fastigheterna (79 st) får sitt hushållsvatten från egna brunnar,
varav borrbrunnen är mera använd (52 %). Andra objekt får sitt
hushållsvatten främst genom att hämta det annanstans eller
genom att utnyttja sjövatten.

5; 6 %

4; 5 %

4; 5 %
15; 17 %

16; 18 %

Av de karterade objekten har 39 % små avloppsvattenmängder. I
akut förnyelsebehov är 36 % av de karterade objekten. Sex
procent av objekten är i behov av små förbättringar, främst att
tillsätta överfyllnadslarm i slutna tankar.
Det vanligaste avloppssystemet är enkelt markbehandling för
grått vatten. Andra avloppssystem är markbädd för grått vatten
eller sluten tank för svart och infiltrering för grått vatten.
Systemen är för det mesta byggda mellan 1980‐2000.

16; 18 %
20; 23 %

4; 5 % 4; 5 %

Bild 2. Typ av system (n=54)

33,3
.

ennen
1980
före
1980

35,2
1980−2000
1980‐2000

31,5
2000 efter
jälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=54)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (28/73)
Aluekortisto 2016

KIRKKONUMMI, JUUSJÄRVI
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

129/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 39 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 kesäkuu 2016
 Hanna Keinänen/ LUVY
 26 kiinteistöä
 28 kohdetta
 toteuma 67 %

V2 T3
3; 11 %

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

kpl
12/16
65
0/23
18/5
9/10
6/22
11/12
0

%
43/57

9; 32 %
9; 32 %

0/100
78/22
47/53
21/79
48/52
0

YHTEENVETO
Juusjärven eteläpuolisella alueella on sekä vapaa‐ajan että
ympärivuotista asutusta. Maaperä on hyvin kallioista, ja vallitseva
maalaji on hiekkainen moreeni. Alueen metsät ovat havu‐ ja
sekametsää. Kiinteistöt sijaitsevat pääosin ranta‐alueella. Kunnan
vesijohto ei ulotu alueelle, joten talousvesi saadaan pääosin joko
omasta kaivosta tai tuomalla muualta. Myös jätevesien osalta
kiinteistöjen on itse huolehdittava omien järjestelmiensä
riittävyydestä ja huoltamisesta, sillä alueella ei ole kunnallista
viemäriverkostoa.
Noin kolmasosa kartoitetuista kohteista on vähäisten
jätevesimäärien kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia
järjestelmiä on 11 prosenttia. Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä
kaikille jätevesille. Pientä kunnostusta vaativat lähinnä umpisäiliöt,
joista puuttuu täyttymishälytin. Kunnossa olevia järjestelmiä ovat
pääasiassa umpisäiliöt sekä pienpuhdistamot, myös
maasuodattamot ja imeytyskentät harmaille vesille. Yleisin
järjestelmä alueella on umpisäiliö mustille sekä imeytyskenttä
harmaille vesille. Alueen kallioinen maaperä on aiheuttanut
jätevesien johtamisen suhteen paljon ongelmia, minkä vuoksi
alueella on poikkeuksellisen paljon umpisäiliöitä.
Juusjärven alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kunnallisen
vesijohdon tai viemäriverkoston rakentamista.

7; 25 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=28)
1; 5 %

3; 16 %

3; 16 %

1; 5 %

4;
21 %

2; 11 %

2; 11 %

3; 16 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=19)

18,8

31,3

ennen 1980

1980−2000

50,0
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=16)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (29/73)
Aluekortisto 2016

KYRKSLÄTT, JUUSJÄRVI
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

129/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 39 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juli 2016
 Hanna Keinänen /LUVY
 26 fastigheter
 28 objekt
 förverkligande 67 %

V2 T3
3; 11 %

STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
12/16
Invånarantal
65
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/23
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
18/5
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
9/10
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
6/22
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
11/12
Brådskande fall
0

%
43/57

9; 32 %

0/100
78/22
47/53
21/79
48/52
0

9; 32 %
7; 25 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 28)

På den södra sidan av Juusjärv finns det både fritids‐ och året runt
boende. Jordmånen är väldigt bergig, och den rådande jordarten
är sandig morän. Områdets skogar är barr‐ och blandskog.
Fastigheterna ligger till största delen på strandområde.
Kommunens vattenledningsnät sträcker sig inte till området, så
hushållsvattnet fås från den egna brunnen eller hämtas någon
annanstans ifrån. Även för avloppsvattnets del bör fastigheterna
själv se till att avloppssystemen uppfyller krav på rening och sköta
om dess funktion, eftersom området inte har kommunalt
avloppsnätverk.
Ungefär en tredjedel av de karterade objekten har små mängder
vatten. 11 % av systemen är i akut förnyelsebehov. Dessa är
främst slamavskiljare för allt avloppsvatten. Avloppssystem som
är i behov av små förbättringar är främst slutna tankar som saknar
överfyllnadslarm. System som i dagsläge är i skicka är främst
slutna tankar och minireningsverk samt markbäddar och
infiltreringsfält för grått avloppsvatten. Det vanligaste
avloppssystemet är sluten tank för svart och infiltreringsfält för
grått vatten. Områdets bergiga jordmån har orsakat problem med
vart avloppsvattnet kan ledas, och därför finns det exceptionellt
många slutna tankar på området.
Det finns inga planer på kommunal hushålls‐ eller
avloppvattennätverk för Juusjärvs område.

1; 5 %

3; 16 %

3; 16 %

1; 5 %

4;
21 %

2; 11 %

2; 11 %

3; 16 %

Bild 2. Typ av system (n=19)

18,8

31,3

ennen
1980
före 1980

1980−2000
1980‐2000

50,0
2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=16)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (30/73)
Aluekortisto 2016

KIRKKONUMMI, PETÄJÄRVI
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 63 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 heinäkuu 2016
 Hanna Keinänen/ LUVY
 47 kiinteistöä
 55 kohdetta
 toteuma 75 %

V2 T2
14; 26
%

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

130/2016

kpl
22/32
115
0/55
43/11
12/19
10/45
10/35
0

16; 29
%

%
41/59
0/100
80/20
39/61
18/82
22/78
0

9; 16 %
16; 29
%

YHTEENVETO
Petäjärven alueella on sekä vapaa‐ajan että ympärivuotista asutusta.
Kiinteistöt sijaitsevat niin kuivalla maalla kuin ranta‐alueillakin.
Kunnan vesijohto ei ulotu Petäjärvelle, joten talousvesi saadaan
pääosin joko omasta kaivosta tai tuomalla muualta. Myös jätevesien
osalta kiinteistöjen on itse huolehdittava omien järjestelmiensä
riittävyydestä ja huoltamisesta, sillä alueella ei ole kunnallista
viemäriverkostoa.
Petäjärven rannalla maaperä on valtaosin todella savista. Valuma‐
alueella on hyvin paljon maanviljelystä sekä hevostalleja. Petäjärven
ekologinen tila on arvioitu huonoksi vuonna 2013, mihin vaikuttaa
valuma‐alueen maaperän ja ravinnekuormitusten lisäksi järven
matala keskisyvyys.
Kartoitetuista kohteista neljännes on vähäisten jätevesimäärien
kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa on 29 prosenttia
järjestelmistä. Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikille
jätevesille. Pientä kunnostusta vaativat lähinnä umpisäiliöt, joista
puuttuu täyttymishälytin. Kunnossa olevia järjestelmiä ovat
pääasiassa umpisäiliöt sekä pienpuhdistamot. Yleisin järjestelmä
alueella on saostuskaivot kaikille jätevesille. Myös umpisäiliöitä ja
pienpuhdistamoja on melko paljon.
Osa Petäjärvestä kuuluu Kylmälän suunnitteilla olevaan
osayleiskaavaan.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=55)
2; 5 %

2; 5 %
8; 20 %

7; 17 %
1; 2 %

2; 5 %

5; 12 %

3; 7 %

2; 5 %
3; 7 %

6; 15 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=41)

32,5

32,5

ennen 1980

1980−2000

35,0
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=40)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (31/73)
Aluekortisto 2016

KYRKSLÄTT, PETÄJÄRVI
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

130/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 63 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juli 2016
 Hanna Keinänen /LUVY
 47 fastigheter
 55 objekt
 förverkligande 75 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
22/32
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
115
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/55
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
43/11
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
12/19
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
10/45
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
10/35
Brådskande fall
0

%
41/59
0/100
80/20
39/61
18/82
22/78
0

14; 26
%

9; 16 %
16; 29
%
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 55)

SAMMANDRAG
Det finns både fritids‐ och året runt bosättning i Petäjärvis
område. Fastigheterna ligger både på torr land samt på
strandområde. Kommunens vattenledningsnät sträcker sig inte till
området, så hushållsvattnet fås från den egna brunnen eller
hämtas någon annanstans ifrån. Även för avloppsvattnets del bör
fastigheterna själv se till att avloppssystemen uppfyller krav på
rening och sköta om dess funktion, eftersom området inte har
kommunalt avloppsnätverk.
Jordmånen på strandområden i Petäjärvi är huvudsakligen lera. På
avrinningsområdet finns väldigt mycket jordbruk samt häststall.
Den ekologiska statusen för Petäjärvi är klassad som dålig år 2013.
Avrinningsområdets jordmån och närsalternas belastning samt
sjöns grunda medeldjup påverkar det dåliga tillståndet.
Vart fjärde karterade objekt har små mängder vatten. 29 % av
avloppssystemen är i akut förnyelsebehov. Dessa är främst
slamavskiljare för allt avloppsvatten. System i behov av små
förbättringar är slutna tankar utan överfyllnadslarm. System som i
dagsläge är i skick är huvudsakligen slutna tankar samt
minireningsverk. Vanligaste systemet på området är
slamavskiljare för allt avloppsvatten. Det finns även en del slutna
tankar och minireningsverk.
En del om Petäjärvi är på Kylmälä delgeneralplan.

16; 29
%

2; 5 % 2; 5 %

8; 20 %

7; 17 %
1; 2 %

2; 5 %

5; 12 %

3; 7 %

2; 5 %

6; 15 %
Bild 2. Typ av system (n=41)

32,5

32,5

före 1980
ennen
1980

1980‐2000
1980−2000

3; 7 %

35,0
efter
2000
2000
jälkeen

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

76

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

Liite 4. (32/73)
Aluekortisto 2016

KIRKKONUMMI,
KALAKOSKIBÄCKEN
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

131/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 44 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 marraskuu 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 26 kiinteistöä
 32 kohdetta
 toteuma 59 %

V1 T3
1; 3 % 1; 3 %

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

kpl
26/6
82
0/32
19/13
17/14
10/22
0/31
0

20; 63
%

%
81/19
0/100
59/41
55/45
31/69
0/100
0

YHTEENVETO
Kalakoskibäcken on joki Kirkkonummen kunnassa. Suurin osa
kartoitetuista kiinteistöistä sijaitsevat ranta‐alueella. Kaikki kohteet
saavat talousvetensä omista kaivoista. 59 % kaivoista on pora‐ ja 41
% on rengaskaivoja.
Enemmistö, 63 % jätevesijärjestelmistä on akuutissa
uudistamistarpeessa. Nämä ovat saostussäiliöitä kaikille jätevesille
tai kaksiputkiviemäröinnit jossa mustat vedet viedään umpisäiliöön
mutta harmaat vedet käsitellään ainoastaan saostussäiliöissä. Miltei
kolmasosa järjestelmistä on pienen parannuksen tai korjauksen tai
seurannan tarpeessa. Nämä järjestelmät ovat umpisäiliöitä kaikille
tai mustille vesille joihin kuuluu lisätä täyttymishälytin ja
maasuodattamoita tai imeyttämöitä harmaille vesille joiden
toimivuutta pitää seurata. Vain yksi kartoitetuista kohteista on
kunnossa, tämä on kakisputkiviemäröinti jossa mustat vedet
johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet maasuodattamoon. Yksi
kohteista täyttää vähäisen jätevesimäärän kriteerit.
Vajaa puolet kartoitetuista kohteista on rakennettu ennen 1980
lukua ja yleisin jätevesijärjestelmä on saostussäiliö kaikille jätevesille.

10; 31
%
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=32)
1; 3 % 1; 3 %
1; 3 %
11; 35 %

2; 6 %

3; 10 %

7; 23 %

5; 16 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=31)

41,9

41,9

16,1

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=31)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (33/73)
Aluekortisto 2016

KYRKSLÄTT,
KALAKOSKIBÄCKEN
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

131/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 44 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 november 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 26 fastigheter
 32 objekt
 förverkligande 59 %

V1 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
26/6
Invånarantal
82
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/32
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
19/13
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
17/14
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
10/22
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
0/31
Brådskande fall
0

1; 3 % 1; 3 %

%
81/19
0/100
59/41
55/45
31/69
0/100
0

SAMMANDRAG
Kalakoskibäcken är en å i Kyrkslätt kommun. Största delen av de
karterade fastigheterna ligger på strandområde. Alla objekten får
sitt hushållsvatten från egna brunnar. 59 % är borr‐ och 41 % är
ringbrunnar.
Majoriteten, 63 % av avloppssystemen är i akut förnyelsebehov.
Dessa är slamavskiljare för allt avloppsvatten eller tvårörssystem
där det svarta vattnet leds till sluten tank och det gråa vattnet
behandlas endast i slamavskiljare. Närmare en tredjedel av
objekten är i behov av små förbättringar eller ändringar, eller
systemets funktionsduglighet bör följas upp. Dessa är slutna
tankar för allt eller svart avloppsvattnen där ett överfyllnadslarm
behöver installeras och markbäddar eller infiltreringar för grått
avloppsvatten vars funktionsduglighet bör följas upp. Endast ett
av de karterade objekten är i skick i nuläge, detta är ett
tvårörssystem dör det svarta vattnet leds till sluten tank och det
gråa vattnet behandlas i markbädd. Ett av objekten uppfyller
kriterierna för små avloppsvattenmängder.

20; 63
%

10; 31
%
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=32)
1; 3 % 1; 3 %
1; 3 %
11; 35 %

2; 6 %

3; 10 %

7; 23 %

Nästan hälften av de karterade objekten är byggda före 1980 och
det vanligaste avloppssystemet på området är slamavskiljare för
allt avloppsvatten.

5; 16 %

Bild 2. Typ av system (n=31)

41,9

41,9

16,1

ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980‐2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=31)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (34/73)
Aluekortisto 2016

KIRKKONUMMI, BAKTRÄSK
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

132/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 56 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 loka‐marraskuu 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 33 kiinteistöä
 40 kohdetta
 toteuma 59 %

V2 T3
5; 13 %

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

kpl
27/13
87
1/38
19/19
12/11
13/27
6/30
0

12; 30 %

%
68/32
3/97
50/50
52/48
33/67
17/83
0

YHTEENVETO
Suurin osa kartoitetuista kiinteistöistä sijaitsevat ranta‐alueella. Noin
kolmasosa kartoitetuista kohteista ovat vapaa‐ajan asutuksia, loput
ovat vakituisesti asuttuja. Ainoastaan yksi kartoitetuista kohteista
saa talousvetensä vesiosuuskunnan vesijohdosta, 97 % saa
talousvetensä omasta kaivosta. Pora‐ ja rengaskaivon käyttö
jakaantuu tasaisesti kartoitetuissa kohteissa.
30 % kartoitetuista kohteista ovat akuutissa uudistamistarpeessa.
Nämä ovat saostussäiliöitä kaikille jätevesille tai mustille vesille
umpisäiliö ja harmaille vesille ainoastaan saostussäiliöt. Pienen
parannuksen tai korjauksen tai seurannan tarpeessa olevia
järjestelmiä on noin kolmasosa. Nämä ovat joko umpisäiliöitä kaikille
jätevesille tai vain mustille vesille joihin kuuluu lisätä
täyttymishälytin tai seurannan tarpeessa olevia maasuodattamoita
tai imeyttämöitä harmaille jätevesille. Joka neljäs järjestelmä on
kunnossa. Nämä järjestelmät ovat kaikki 2000 luvulta ja joko
umpisäiliöitä tai pienpuhdistamoita kaikille jätevesille. Sekä
jätevesijärjestelmien tyypit että ikä jakautuu tasaisesti.

10; 25 %
13; 32 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=40)
2; 6 %

1; 3 %

1; 3 %

5; 14 %

1; 3 %
2; 6 %

8; 23 %
6; 17 %

1; 3 %
8; 23 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=35)

25,7

34,3

40,0

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=35)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (35/73)
Aluekortisto 2016

KYRKSLÄTT, BAKTRÄSK
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

132/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 56 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 oktober‐november 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 33 fastigheter
 40 objekt
 förverkligande 59 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
27/13
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
87
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
1/38
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
19/19
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
12/11
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
13/27
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
6/30
Brådskande fall
0

5; 13 %
12; 30 %

%
68/32
3/97
50/50
52/48
33/67
17/83
0

10; 25 %
13; 32 %
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=40)

SAMMANDRAG
En stor del av de karterade fastigheterna ligger på strandområde.
Ungefär en tredjedel av de karterade objekten är
fritidsbosättningen, medan resten är fastbosättning. Endast en
fastighet får sitt hushållsvatten från vattenandelslaget, medan 97
% får sitt hushållsvatten från egen brunn. Både borr‐ och
ringbrunnar används lika mycket.
30 % av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov. Dessa är
slamavskiljare för allt avloppsvatten eller sluten tank för svart
vatten och endast slamavskiljare för grått vatten. En tredjedel av
de karterade objekten är i behov av små förbättringar eller
ändringar eller uppföljning. Dessa är slutna tankar för allt
avloppsvatten eller för svart vatten som ännu behöver ett
överfyllnadslarm eller markbäddar eller infiltreringar för grått
vatten. Vart fjärde avloppssystem på område är i skick i dagsläge.
Alla dessa system är från 2000‐talet och de är någondera slutna
tankar eller minireningsverk för allt avloppsvatten. Fördelningen
av olika typer av system samt ålder på dem är jämn på hela
området.

2; 6 %

1; 3 %

1; 3 %

5; 14 %

1; 3 %
2; 6 %

8; 23 %
6; 17 %

1; 3 %
8; 23 %
Bild 2. Typ av system (n=35)

25,7

34,3

40,0

ennen
1980
före 1980

1980−2000
1980‐2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=35)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (36/73)
Aluekortisto 2016

LOHJA, LÖNNHAMMAR
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 50 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 kesä‐heinäkuu 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 32 kiinteistöä
 36 kohdetta
 toteuma 64 %

V1 T3

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

133/2016

kpl
17/17
65
0/31
12/19
3/19
17/19
5/31
0

%
50/50

15; 43
%

12; 34
%

0/100
39/61
14/86
47/53
14/86

YHTEENVETO
Lönnhammarin alueen kiinteistöistä suuri osa sijaitsee ranta‐alueella,
sekä osa pohjavesialueella. Alueella ovat voimassa kunnalliset
ympäristönsuojelumääräykset.

5; 14 %

3; 9 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=35)
8; 22 %

15; 42
%

Enemmistö kiinteistöistä ottaa talousvetensä omasta kaivosta,
useimmiten rengaskaivosta (61 % kohteista). Kartoitetuista kohteista
43 % on jätevesijärjestelmän suhteen akuutissa uudistamistarpeessa.
Kohteista 34 % tuottaa vain vähäisiä määriä harmaata jätevettä.
Yleisiä järjestelmätyyppejä alueella ovat saostuskäsittely mustille ja
harmaille jätevesille (63 % kartoitetuista kohteista) sekä umpisäiliö
kaikelle jätevedelle (13 %). Muihin järjestelmiin lukeutuvat
esimerkiksi maasuodattamot harmaille tai kaikille jätevesille, sekä
umpisäiliöt mustille ja maahanimeytykset harmaille vesille.

10; 28
%

3; 8 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=24)

Järjestelmien ikäjakauma painottuu kohti vanhempia järjestelmiä.
39,1

34,8

26,1

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=23)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (37/73)
Aluekortisto 2016

LOJO, LÖNNHAMMAR
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

133/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 50 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 Juni‐Juli 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 32 fastigheter
 36 objekt
 förverkligande 64 %

V1 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
17/17
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
65
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/31
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
12/19
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
3/19
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
17/19
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
5/31
Brådskande fall
0

%
50/50

15; 43
%

12; 34
%

0/100
39/61
14/86
47/53
14/86
5; 14 %

SAMMANFATTNING

3; 9 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 35)

En stor del av fastigheterna i Lönnhammar är belägna på
strandområde, samt en del på grundvattenområde. Kommunens
miljöskyddsföreskrifter är i kraft på området.

8; 22 %

15; 42
%

Majoriteten av fastigheterna får sitt hushållsvatten från egna
brunnar, främst ringbrunnar (61 % av objekten). Av de karterade
objekten är 43 % i akut förnyelsebehov gällande sitt
avloppssystem. 34 % av objekten har endast små mängder vatten.
Bland de vanligaste avloppssystemen på området är slambrunnar
för svart och grått vatten (63 % av de karterade objekten) samt
sluten tank för allt avloppsvatten (13 %). Andra avloppssystem är
markbäddar för grått eller allt avloppsvatten, samt slutna tankar
för svart vatten och infiltrering för grått vatten.
Avloppssystemen är främst byggda före år 1980.

10; 28
%

3; 8 %

Bild 2. Typ av system (n=24)

39,1

34,8

26,1

före
1980
ennen
1980

1980‐2000
1980−2000

efter
2000 2000
jälkeen

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=23)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (38/73)
Aluekortisto 2016

LOHJA, SAUKONPÄÄ JA
ANTIAINEN
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

134/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 63 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 kesä‐heinäkuu 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 51 kiinteistöä
 56 kohdetta
 toteuma 81 %

V3 T3
3; 5 %

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

kpl
1/55
107
0/50
9/41
5/4
29/27
6/15
0

11; 20 %

%
2/98
0/100
18/72
56/44
52/48
29/71
0

YHTEENVETO
Saukonpään ja Antiaisten alueella kaikki kohteet yhtä lukuun
ottamatta ovat vapaa‐ajan käytössä. Valta‐osa saa talousvetensä
omista kaivoista, joista rengaskaivot ovat yleisimpiä. Kuudella
kohteella käytetään vain järvivettä ja monelle mökille tuodaan
talousvesi mukana. Saukonpään ja Antiaisten alueella asutus on
pääasiassa ranta‐alueella.
Yli 60 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien
kohteista. Akuutissa uudistamistarpeessa on vain kolme
järjestelmää. Yksi näistä on vanha imeytyskenttä harmaille vesille ja
kaksi yksinkertaisia maaperäkäsittelyitä suuremmille määrille
harmaata jätevettä. Pienen parannuksen puutteessa on erityisesti
umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Nykyisellään kunnossa olevia
järjestelmää ovat kaksoisviemäröintejä ja uusia harmaiden vesien
käsittelyjärjestelmiä. Suurempien jätevesimäärien järjestelmien
skaala on laaja.
Suurella osalla alueen kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä
jätevettä ja hyvin harva nykyinen asukas on suunnitellut tekevänsä
muutoksia vesivarusteluun lähivuosina. Alueen asukkaat olivat
kiinnostuneita järvien kunnosta ja Antiaisella otetaan vuosittain
vesinäytteet omalla kustannuksella.

34; 61 %

8; 14 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=56)
3; 14 %

4; 18 %

1; 5 %
1; 5 %

2; 9 %

1; 5 %
1; 5 %

3; 14 %
1; 5 %

5; 23 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=22)

13,6

36,4

ennen 1980

1980−2000

50,0
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=22)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (39/73)
Aluekortisto 2016

LOJO, SAUKONPÄÄ JA
ANTIAINEN
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

134/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 63 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juni ‐ juli 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 51 fastigheter
 56 objekt
 förverkligande 81 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
1/55
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
107
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/50
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
9/41
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/4
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
29/27
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
6/15
Brådskande fall
0

3; 5 %

%
2/98
0/100
18/72
56/44
52/48
29/71
0

11; 20 %

34; 61 %

8; 14 %

SAMMANDRAG
På området Saukonpää och Antiainen är alla objekt förutom ett i
fritidsanvädning. Majoriteten får sitt hushållsvatten från egen
brunn, där ringbrunnar är de vanligaste. På sex objekt används
vatten från sjön och till många stugor hämtas vatten från annat
håll. Bosättningen i Saukonpää och Antiainen är belägna främst på
strandområde.
Över 60 % av de karterade objekten har små mängder
avloppsvatten. Endast tre avloppssystem är i akut förnyelsebehov.
Ett av dessa är en gammal infiltrering för grått vatten och två
enkla markbehandligar för större mängder grått vatten. System i
behov av små förbättringar är oftast slutna tankar utan
överfyllnadslarm. System som i dagsläge är i skick är
tvårörssystem och nyare system för gråvattenbehandling. Det
finns en stor mängd olika system på området för större mängder
avloppsvatten.
För en stor del av de karterade objekten uppstår endast små
mängder avloppsvatten, och väldigt få av invånarna har planer på
att ändra något i vattenutrustningen under de närmaste åren.
Områdets invånare var intresserade av vattenvård av sjöar och i
Antiainen tas prover på vattenkvaliteten årligen som finansieras
av invånarna själva.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 56)
3; 14 %

4; 18 %

1; 5 %
1; 5 %

2; 9 %

1; 5 %
1; 5 %

3; 14 %
1; 5 %

5; 23 %

Bild 2. Typ av system (n=22)

13,6

36,4

ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980‐2000

50,0
2000
jälkeen
efter
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=22)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (40/73)
Aluekortisto 2016

LOHJA, VAHERMANJÄRVI
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

135/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 61 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 heinäkuu‐elokuu 2016
 Henri Virkkunen/ LUVY
 44 kiinteistöä
 46 kohdetta
 Toteuma 72 %

V3 T3
6; 13 %

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

kpl
6/38
90
0/40
11/29
3/5
13/33
9/37
0

1; 2 %

%
14/86
0/100
28/72
37/63
28/72
20/80
0

YHTEENVETO
Vahermanjärvi on ranta‐alue, jolla ovat voimassa kunnalliset
ympäristönsuojelumääräykset. Kiinteistöistä enemmistö ottaa
talousvetensä omista kaivoista, jotka useimmiten ovat rengaskaivoja
(72 % kohteista). Muut kohteet hyödyntävät kannettua vettä tai
lähdevettä.

11; 24
%

28; 61
%

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=46)
1; 6 %

1; 6 %

4; 22 %

3; 17 %

Kartoitetuista kohteista 61 % tuottaa vain vähäisiä määriä harmaata
jätevettä. Kolmetoista prosenttia kohteista on jätevesijärjestelmän
suhteen akuutissa uudistamistarpeessa.
Yleisimpiä jätevesijärjestelmiä alueella ovat maahanimeytys
harmaille vesille (28 % kohteista), harmaavesisuodatin (22 %
kohteista) sekä umpisäiliö mustalle ja saostussäiliö harmaalle vedelle
(17 % kohteista).
Järjestelmistä suurin osa on rakennettu vuoden 2000 jälkeen, eli ne
ovat suhteellisen uusia.

2; 11 %

5; 28 %

2; 11 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=18)

27,8

16,7

55,6

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=18)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (41/73)
Aluekortisto 2016

LOJO, VAHERMANJÄRVI
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

135/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 61 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juli‐augusti 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 44 fastigheter
 46 objekt
 förverkligande 72 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
6/38
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
90
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/40
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
11/29
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
3/5
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
13/33
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
9/37
Brådskande fall
0

6; 13 %
1; 2 %

%
14/86
0/100
28/72
37/63
28/72
20/80
0

11; 24
%

28; 61
%
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 46)

SAMMANDRAG
Vahermajärvi är ett strandområde där kommunens
miljöskyddsföreskrifter är i kraft. Majoriteten av fastigheterna får
sitt hushållsvatten från egna brunnar, varav ringbrunnar är de
mest använda (72 % av objekten). Resten av objekten använder
bärvatten eller källvatten.

1; 6 %

1; 6 %
4; 22 %

3; 17 %

Av de karterade objekten har 61 % små mängder vatten. Tretton
procent av objekten är i akut förnyelsebehov.
De vanligaste avloppssystemen på området är infiltrering för grått
vatten (28 % av objekten), gråvattenfilter (22 % av objekten) samt
sluten tank för svart och slambrunnar för grått vatten (17 % av
objekten).
En stor del av systemen är relativt nya då de är byggda efter året
2000.

2; 11 %

5; 28 %

2; 11 %

Bild 2. Typ av system (n=18)

27,8

16,7

55,6

ennen
1980
före 1980

1980−2000
1980‐2000

2000
jälkeen
efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=18)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (42/73)
Aluekortisto 2016

LOHJA, MYNTERLÄNTIE

X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

136/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 66 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 lokakuu 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 43 kiinteistöä
 44 kohdetta
 toteuma 65 %

V2 T3
4; 9 %

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

kpl
38/5
119
0/40
27/13
10/27
9/35
7/37

%
88/12

24; 54
%

13; 30
%

0/100
68/32
27/73
20/80
16/84

YHTEENVETO
Mynterläntien alue on osin tiheästi rakennettu, tavanomainen haja‐
asutusalue. Alueella ovat voimassa kunnalliset
ympäristönsuojelumääräykset. Suurin osa kiinteistöistä ottaa
talousvetensä omasta kaivoista, jotka useimmiten ovat porakaivoja
(68 % kohteista).
Kartoitetuista kohteista 54 % on jätevesijärjestelmän suhteen
akuutissa uudistamistarpeessa. Seitsemän prosenttia kohteista
tarvitsee pieniä kunnostustoimia tai seurantaa. Kunnostustoimista
tyypillinen on täyttymishälyttimen lisääminen umpisäiliöön.
Yleisin järjestelmätyyppi alueella on saostuskäsittely mustalle ja
harmaalle jätevedelle (50 % kohteista). Suhteellisen yleinen on myös
maahanimeytys kaikelle jätevedelle (10 % kohteista).
Järjestelmistä suurin osa on rakennettu aikavälillä 1980‐2000, ja
myös tätä uudempia järjestelmiä esiintyy yleisesti.

3; 7 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=44)
3; 8 %

3; 8 %

20; 50 %

2; 5 %

4; 10 %

3; 7 %
2; 5 %

3; 7 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=40)

20,5
ennen 1980

41,0

38,5

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=39)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (43/73)
Aluekortisto 2016

LOJO, MYNTERLÄNTIE

X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

136/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 66st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 oktober 2016
 Henri Virkkunen/LUVY
 43 fastigheter
 44 objekt
 förverkligande 65 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
38/5
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
119
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/40
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
27/13
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
10/27
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
9/35
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
7/37
Brådskande fall

4; 9 %

%
88/12

24; 54
%

13; 30
%

0/100
68/32
27/73
20/80
16/84
3; 7 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 44)

Området i Mynterläntie är delvis tättbebyggt, vanligt
glesbygdsområde. Kommunens miljöskyddsföreskrifter är i kraft
på området. Största delen av fastigheterna får sitt hushållsvatten
från egen brunn, som oftast är borrbrunn (68 % av objekten).
Av de karterade objekten är 54 % i akut förnyelsebehov. Sju
procent är avloppssystemen är i behov av små förbättringar eller
uppföljning av systemets funktionsduglighet. Typiska små
reparationer är att tillsätta överfyllnadslarm i slutna tankar.
Det mest vanliga avloppssystemet på området är slambrunnar för
både svart och grått avloppsvatten (50 % av objekten). Relativt
allmänt avloppssystem är även infiltrering för allt avloppsvatten
(10 % av objekten).
Största delen av systemen är byggda mellan 1980‐2000, och även
nyare system existerar på området i en viss utsträckning.

3; 8 %

3; 8 %

20; 50 %

2; 5 %

4; 10 %

3; 7 %
2; 5 %

3; 7 %

Bild 2. Typ av system (n=40)

20,5
ennen
1980
före 1980

41,0

38,5

1980−2000
1980‐2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=43)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (44/73)
Aluekortisto 2016

RAASEPORI, RAASEPORIN
JOKI
X
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

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

115/2015
Alueen kiinteistömäärä: n. 252kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 kesä‐heinäkuu 2015 / kesä‐
elokuu 2016
 Henrika Lundberg, Michaela
Sollberger ja Marietta Storsjö/
LUVY
 190 kiinteistöä
 215 kohdetta
 toteuma 75 %

V2 T3
40; 19 %

98; 46 %

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

kpl
135/80
485
8/205
136/69
37/122
64/151
30/141
2

%
63/37
4/96
66/34
23/77
30/70
18/82
1

36; 17 %

40; 18 %

YHTEENVETO
Raaseporinjoen alue on paikoitellen tiiviisti asuttua aluetta.
Kartoitettu alue on suurimmalta osin ranta‐aluetta Tammisaaren
saaristossa ja Raaseporin joen lähettyvillä, ja kirkkokylässä sijaitsee
pieni pohjavesialue. Suurin osa kiinteistöistä ovat vakituisesti
asuttuja. Melkein kaikki kohteet saavat talousvetensä omista
kaivoista, joista porakaivo on useammin käytössä. Snappertunan
kirkkokylässa osa kohteista saa talousvetensä kunnan vesijohdosta.
Miltei puolet kartoitetuista kohteista on akuutissa
uudistamistarpeessa. Nämä ovat useimmiten saostussäiliöitä kaikille
jätevesille. 18 % kartoitetusta kohteista on pienen parannuksen tai
jätevesijärjestelmän toiminnan seuraamisen tarpeessa. Tyypillisesti
nämä ovat umpisäiliöitä joista puuttuu täyttymishälytin. Lähes
saman verran kohteita on nykyiseltään kunnossa, joista
pienpuhdistamot kaikille jätevesille tai kaksiputkiviemäröinnit ovat
tavallisimpia. Noin joka viidennellä kohteella on vähäiset
jätevesimäärät. Yksitoista kiinteistöä täyttää ikävapautuksen
vaatimukset.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=214)
8; 51;%1 % 1; 1 %
6; 3 %

9; 5 %

16; 9 %
5; 3 %
2; 1 %

81; 46 %

15; 9 %
8; 5 %
11; 6 %
12; 7 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=175)

Tavallisin jätevesijärjestelmä on saostussäiliö kaikille jätevesille.
Järjestelmien ikäjakauma on suhteellisen tasainen, mutta eniten
41,3
34,6
24,0
järjestelmiä on rakennettu vuosien 1980‐2000 välillä. Alueen
kirkkokylän monet asukkaat ovat kiinnostuneita kunnan
ennen 1980
1980−2000
2000 jälkeen
siirtoviemäristä ja talousvedestä tai yhteisestä jätevesiratkaisusta.
Neuvonta‐ ja kartoituskäyntejä tehtiin vuosina 2015 ja 2016, joista
molempien vuosien tiedot on koottu samaan aluekorttiin.
Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=179)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (45/73)
Aluekortisto 2016

RASEBORG, RASEBORGS Å
X
X
x

LINKKI 2016
Områdesregister

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

115/2015
Områdets fastighetsmängd: ca 252 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 juni – juli 2015 / juni‐augusti 2016
 Henrika Lundberg, Michaela
Sollberger och Marietta Storsjö/
LUVY
 190 fastigheter
 215 objekt
 förverkligande 75 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
135/80
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
485
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
8/205
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
136/69
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
37/122
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
64/151
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
30/141
Brådskande fall
2

40; 19 %

98; 46 %

%
63/37
4/96
66/34
23/77
30/70
18/82
1

36; 17 %

SAMMANDRAG

40; 18 %

Området Raseborgs å är ställvis tätt bebyggt område. Det
karterade området är till stor del strandområde i Ekenäs skärgård
samt kring Raseborgs å, och en del av kyrkbyn befinner sig på
grundvattenområde. En stor del av fastigheterna är fastbosatta.
Nästan alla objekt får sitt hushållsvatten från egna brunnar, varav
borrbrunnen är mest använd. I Snappertuna kyrkby får en del av
objekten sitt hushållsvatten från kommunal vattenledning.
Nästan hälften av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov.
Dessa är oftast slambrunnar för allt avloppsvatten. 18 % av
objekten är i behov av förbättringar eller uppföljning av systemets
funktionsduglighet. Dessa är oftast slutna tankar som saknar
överfyllnadslarm. Nästan lika många system är i nuläge i skick,
varav minireningsverk och tvårörssystem är de vanligaste.
Ungefär vart femte objekt har små mängder avloppsvatten. Elva
fastigheter uppfyller kraven för åldersundantag.
Det vanligaste avloppssystemet på området är slambrunnar för
allt avloppsvatten. Systemens åldersfördelning är relativt jämn,
men mest system är byggda mellan åren 1980‐2000.
Fastighetsägarna i områdets kyrkby är intresserade av
kommunens avloppsnätverk samt hushållsvatten, eller ett
gemensamt avloppssystem. Rådgivnings‐ och karteringsbesök har
gjorts under åren 2015 och 2016, och materialet från dem är
samlade i ett områdeskort.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=214)
8; 51;%1 % 1; 1 % 9; 5 %
6; 3 %
16; 9 %
81; 46 %

5; 3 %
2; 1 %
15; 9 %
8; 5 %
11; 6 %

12; 7 %

Bild 2. Typ av system (n=175)

24,0
ennen
före 1980
1980

41,3

34,6

1980−2000
1980‐2000

20002000
jälkeen
efter

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=179)

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

90

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

Liite 4. (46/73)
Aluekortisto 2016

INKOO/RAASEPORI,
HÖGBENSJÖN
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

123/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 68 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 elokuu 2016
 Marietta Storsjö/ LUVY
 42 kiinteistöä
 42 kohdetta
 toteuma 69 %

V3 T3
3; 9 %

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

kpl
4/31
66
0/34
24/10
5/6
7/28
2/10
0

4; 11 %

%
11/89
0/100
71/29
45/55
20/80
17/83
0

YHTEENVETO
Högbensjön sijaitsee kahden kunnan, Inkoon ja Raaseporin, alueella.
Kartoitetuista kohteista 22 kpl sijaitsee Inkoon puolella ja 13 kpl
Raaseporin puolella. Högbensjönin ranta‐alueella on pääasiassa
vapaa‐ajan asutusta. Kiinteistöjen vedenhankinta perustuu omiin
42,1
talousvesikaivoihin. Noin kaksi kolmasosaa
on porakaivoja
36,8 ja loput
21,1
rengaskaivoja.
ennen 1980kartoitetuista
1980−2000
2000 jälkeen
Kaksi kolmasosalla
kohteista muodostuu
vähäisiä
määriä jätevettä. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä
on 3 kpl. Nämä ovat saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle. Pienten
parannusten puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu
hälytin. Viisi järjestelmää on nykyisellään kunnossa. Nämä ovat
kaksoisviemäröintejä, joissa wc‐vedet menevät umpisäiliöön ja
harmaat vedet käsitellään imeytyskentässä tai maasuodattamossa.
Alueella on muutama yleinen järjestelmä.
Högbensjönin alueen jätevesijärjestelmät ovat suhteellisen uusia, yli
puolet on rakennettu vuoden 2000 jälkeen. Inkoon puolella
järjestelmät ovat uudempia ja suurin osa vanhemmista järjestelmistä
sijaitsee Raaseporin puolella
Aineistosta löytyi 7 poikkeamaa, joiden tuloksia ei ole raportoitu
tässä aluekortissa.

5; 14 %
23; 66
%

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=35)

3; 25 %

4; 33 %

1; 8 %

4; 33 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=12)

27,3

18,2

ennen 1980

1980−2000

54,5
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=11)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

91

Liite 4. (47/73)
Aluekortisto 2016

INGÅ/RASEBORG,
HÖGBENSJÖN
X

LINKKI 2016
Områdesregister

123/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 68 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 augusti 2016
 Marietta Storsjö /LUVY
 42 fastigheter
 42 objekt
 förverkligande 69 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
4/31
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
66
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/34
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
24/10
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/6
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
7/28
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
2/10
Brådskande fall
0

3; 9 %
4; 11 %

%
11/89
0/100
71/29
45/55
20/80
17/83
0

5; 14 %

23; 66 %

SAMMANDRAG
Högbensjön ligger på tv kommuners områden, Raseborg och Ingå.
Av de karterade objekten ligger 22 stycken på Ingås och 13
stycken på Raseborgs sida. På strandområdet finns främst
fritidsbosättning. Fastigheternas vattenanskaffning grundar sig
främst på egna hushållsvattenbrunnar. Ungefär två tredjedelar är
borrbrunnar och resten ringbrunnar.
För två tredjedelar av de karterade objekten uppstår små
mängder avloppsvatten. I akut förnyelsebehov är tre stycken
system. Dessa är slambrunnar för allt avloppsvatten. System i
behov av förbättringar är speciellt slutna tankar där
överfyllnadslarm saknas. Fem system är i nuläge i skick. Dessa är
tvårörssystem där wc‐vattnet leds till sluten tank och det gråa
vattnet behandlas i infiltreringsfält eller markbädd. På området
finns några vanliga system.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 35)
3; 25 %

1; 8 %

4; 33 %
Bild 2. Typ av system (n=12)

Avloppssystemen vid Högbensjön är relativt nya, över hälften är
byggda efter året 2000. Systemen är nyare på Ingås sida och de
flesta äldre systemen finns på Raseborgs sida.
Sju stycken avvikelser hittades i materialet, dessa resultat är inte
presenterade i detta områdeskort.

4; 33 %

27,3

18,2

ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980‐2000

54,5
2000
efter jälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=11)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.

92

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

Liite 4. (48/73)
Aluekortisto 2016

RAASEPORI,
GENNARBYVIKEN
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

137/2016

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

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 134 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 elo‐lokakuu 2016
 Henrika Lundberg/LUVY
 113 kiinteistöä
 139 kohdetta
 toteuma 82 %

V2 T2
20; 15 %
73; 53 %

kpl
67/72
301
11/118
75/43
23/62
25/114
7/119
2

%
48/52
9/91
64/36
27/73
18/82
6/94
2

YHTEENVETO
Alueella on sekä kiinteää että vapaa‐ajan asutusta. Kartoitus‐ ja
neuvonta‐alueeseen kuului myös Gennarbyträsketin kaakkois‐ ja
eteläosa. Monet kiinteistöistä sijaitsevat ranta‐alueella. Suurin osa
kiinteistöistä saa talousvetensä omista kaivoista. Yleisin kaivotyyppi
on porakavio. Gennarbyvikenin pohjoispuolella olevat kiinteistöt
saavat talousvetensä kunnan vesijohdosta.
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 53 %. Nämä ovat
pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle. Pienen parannuksen
puutteessa on 25 %, jotka ovat umpisäiliöitä joihin kuuluu lisätä
täyttymishälytin tai seurantaa vaativat vähäisten jätevesikohteiden
rajatapauksia.
Nykyisellään
kunnossa
olevat
seitsemän
jätevesijärjestelmää ovat pienpuhdistamoja kaikille jätevesille tai
kaksiputkiviemäröitä joissa WC‐vedet johdetaan umpisäiliöön ja
harmaat vedet maasuodattamoon. Alueella on 20 vähäisen
jätevesimäärän kohteita. Viidellä kartoitetuista kiinteistöistä on
ikävapautuksen edellytykset.
Jätevesijärjestelmien ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Suurin osa
järjestelmistä on rakennettu vuosina 1980‐2000.
Gennarbyvikenin pohjoispuolella oli neuvonta‐ ja kartoituskäyntien
yhteydessä kovasti kiinnostusta liittyä kaupungin jätevesiverkostoon.
Monet alueen asukkaista pitivät jätevesien käsittelyä tärkeänä
etenkin varavesilähteen, mutta myös ympäristön tilan parantamisen
vuoksi.

9; 7 %

35; 25 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=137)
1; 1 % 1; 1 % 4; 3 %
6; 5 %
49; 41 %
21; 18 %

4; 3 %
3; 3 %
2; 2 %
6; 5 %
10; 8 %

6; 5 %

3; 3 %3; 3 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=119)

30,8

43,6

25,6

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=117)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (49/73)
Aluekortisto 2016

RASEBORG,
GENNARBYVIKEN
X

LINKKI 2016
Områdesregister

137/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 134 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 augusti‐oktober 2016
 Henrika Lundberg/LUVY
 113 fastigheter
 139 objekt
 förverkligande 82 %

V2 T2
20; 15 %

STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
67/72
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
301
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
11/118
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
75/43
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
23/62
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
25/114
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
7/119
Brådskande fall
2

73; 53 %

%
48/52
9/91
64/36
27/73
18/82
6/94
2

SAMMANDRAG
På området finns både fast‐ och fritidsbosättning. Till karterings‐ och
rådgivningsområdet hörde även sydostliga och södra delar av
Gennarbyträsket. Många av de karterade fastigheterna ligger på
strandområde. Största delen av fastigheterna får sitt hushållsvatten
från egna brunnar. Den mest allmänna brunnen är borrbrunn.
Fastigheterna i norra Gennarbyviken får sitt hushållsvatten från
kommunens vattenledning.
I akut förnyelsebehov är 53 % av de karterade objekten. Dessa är till
stor del slamavskiljare för allt avloppsvatten. 25 % av de karterade
objekten är i behov av små förbättringar eller uppföljning. Dessa är
slutna tankar som behöver ett överfyllnadslarm och gränsfall för små
mängder vatten vars system kräver uppföljning. System som i dagsläge
är i skick är minireningsverk för allt avloppsvatten eller tvårörssytem
där WC‐vatten leds till sluten tank och det gråa vattnet till markbädd.
På området finns 20 objekt med små mängder vatten. Fem av de
karterade fastigheterna har åldersundantag.

9; 7 %

35; 25 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=137)
1; 1 % 1; 1 % 4; 3 %
6; 5 %
49; 41 %
21; 18 %

4; 3 %
3; 3 %
2; 2 %

De flesta avloppssystemet är byggda under åren 1980‐2000.

6; 5 %
10; 8 %

6; 5 %

3; 3 %3; 3 %

Bild 2. Typ av system (n=119)

I de norra delarna av Genanrbyviken fanns ett stort intresse att koppla
avloppsvattnet i det kommunala avloppsnätverket. Områdets invånare
var av den åsikten att avloppsvattenbehandlingen på området är viktig
för att bevara reservvattenkällans samt förbättra miljöns tillstånd.

30,8

43,6

25,6

ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980‐2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=117)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (50/73)
Aluekortisto 2016

RAASEPORI, TENHOLA
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 24 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 syys‐marraskuu 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 22 kiinteistöä
 26 kohdetta
 toteuma 92 %

V1 T3

kpl
16/10
58
10/16
6/10
7/15
3/23
0/22
0

2; 8 %

2; 8 %

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

138/2016

12; 46 %

%
62/38
38/62
38/62
32/68
12/88
0/100
0

YHTEENVETO
Kartoitettu alue koostuu kolmesta pienemmästä pohjavesialueesta
Tenholassa. Pari kiinteistöä sijaistee myös ranta‐alueella. Osa alueen
kartoitetuista kiinteistöistä saavat talousvetensä yhteisestä
vesiosuuskunnasta. Muut saavat talousvetensä omista pora‐ tai
rengaskaivoista. Kaikki kartoitetut kohteet sijaitsevat
pohjavesialueella.
Melkein puolet kartoitetuista kohteista ovat akuutissa
uudistamistarpeessa. Suurin osa näistä ovat saostussäiliöitä kaikille
jätevesille joista purku on maahan tai ojaan. 38 % kartoitetuista
kohteista ovat pienen parannuksen tai toimivuuden seuraamisen
tarpeessa. Nämä ovat yleisimmin umpisäiliöitä kaikille jätevesille
joihin tulee lisätä täyttymishälytin. Kunnossa olevia järjestelmiä on
vain kaksi, nämä ovat pienpuhdistamo kaikille jätevesille ja
kaksiputkiviemäröinti jossa mustat vedet johdetaan umpisäiliöön ja
harmaat vedet maasuodattamoon. Vähäisiä jätevesimäärän kohteita
on myös kaksi.
Järjestelmien ikäjakauma on tasainen, ja etenkin vanhempien
umpisäiliöiden kanssa on neuvontakäynneillä painotettu
tiiviystarkastuksien tärkeyttä.

10; 38 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=26)
2; 8 %

1; 4 %

1; 4 %

9; 38 %

1; 4 %
2; 8 %

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

3; 13 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=24)

33,3

33,3

33,3

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=24)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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RASEBORG, TENALA
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

138/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 24 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 september‐november 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 22 fastigheter
 26 objekt
 förverkligande 92 %

V1 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
16/10
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
58
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
10/16
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
6/10
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
7/15
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
3/23
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
0/22
Brådkande fall
0

2; 8 %

%
62/38
38/62
38/62
32/68
12/88
0/100
0

Nästan hälften av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov.
En stor del av dessa är slambrunnar för allt avloppsvatten med
utlopp i marken eller dike. 38 % av de karterade objekten är i
behov av små förbättringar eller uppföljning av systemets
funktionsduglighet. Dessa är oftast slutna tankar för allt
avloppsvatten som saknar överfyllnadslarm. Systemen som i
dagsläge är i skick är minireningsverk för allt avloppsvatten samt
ett tvårörssystem där toalettvattnet leds i sluten tank och det
gråa vattnet behandlas i en markbädd. Två objekt har små
avloppsvattenmängder.

12; 46 %

10; 38 %

SAMMANDRAG
Det karterade området består av tre mindre grundvattenområden
i Tenala. Några fastigheter ligger även på strandområde. En del av
de karterade fastigheterna får sitt hushållsvatten från ett
gemensamt vattenandelslag. Resten får sitt hushållsvatten från
egna borr‐ och ringbrunnar. Alla de karterade objekten ligger på
grundvattenområde.

2; 8 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=26)
2; 8 %

1; 4 %

1; 4 %

9; 38 %

1; 4 %
2; 8 %

3; 13 %

Systemens åldersfördelning är jämn, och under
rådgivningsbesöken har täthetsgranskningarnas viktighet
poängterats för speciellt de äldre slutna tankarna.

1; 4 % 1; 4 %

3; 13 %

Bild 2. Typ av system (n=24)

33,3

33,3

33,3

ennen
1980
före 1980

1980−2000
1980‐2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=24)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (52/73)
Aluekortisto 2016

RAASEPORI, BRÖDTORP
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 13 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 syyskuu 2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 10 kiinteistöä
 17 kohdetta
 toteuma 83 %

V1 T2

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

139/2016

kpl
6/11
18
1/17
0/15
7/10
6/11
0/11
0

5; 31 %

5; 31 %

%
35/65
6/94
0/100
41/59
35/65
0/100
0

YHTEENVETO
Brödtorp on pohjavesialuetta Pohjassa. Alueella on vedenottamo
josta osa alueen asukkaista saa talousvetensä. Suurin osa
kiinteistöistä saa talousvetensä kuitenkin omista rengaskaivoista.
Kaikki kartoitetut kohteet sijaitsevat pohjavesialueella. Brödtorpissa
on myös ranta‐aluetta Lammasjärven suuntaan.
Vajaa kolmasosa kartoitetuista kohteista on vähäisen jätevesimäärän
piirissä, saman verran kohteita on akuutissa uudistamistarpeessa.
Nämä ovat jätevesijärjestelmiä, joissa kaikki vedet käsitellään
ainoastaan saostussäiliöissä ja purku on maahan. Noin 19 %
järjestelmistä on kunnossa, ja saman verran kohteista tarvitsee
pieniä parannuksia tai korjauksia tai seurantaa. Nämä ovat etenkin
täyttymishälyttimen lisääminen umpisäiliöön. Kunnossa olevat
järjestelmät ovat kaksi umpisäiliöitä kaikille jätevesille ja umpisäiliö
mustille vesille ja harmaille vesille maasuodattamo. Yleisimmät
järjestelmät alueella ovat saostussäiliöt tai umpisäiliö kaikille
jätevesille.

3; 19 %

3; 19 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=17)

3; 27 %
4; 36 %

1; 9 %

1; 9 %

2; 18 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=11)

27,3

63,6

9,1

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=11)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (53/73)
Aluekortisto 2016

RASEBORG, BRÖDTORP
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

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

139/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 13 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 september2016
 Henrika Lundberg/ LUVY
 10 fastigheter
 17 objekt
 förverkligande 83 %

V1 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
6/11
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
18
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
1/17
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
0/15
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
7/10
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
6/11
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
0/11
Brådskande fall
0

%
35/65

5; 31 %

5; 31 %

6/94
0/100
41/59
35/65
0/100
0
3; 19 %

SAMMANDRAG

3; 19 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=17)

Brödtorp är ett grundvattenområde i Pojo. På området finns en
vattentäkt varifrån en del av områdets invånare får sitt
hushållsvatten. En stor del av fastigheterna får sitt hushållsvatten
från egna ringbrunnar. Alla av de karterade objekten ligger på
grundvattenområdet. I Brödtorp finns även strandområde mot
Fårsjön.
Knappa en tredjedel av de karterade objekten har små mängder
avloppsvatten. Lika många av de karterade objekten är i akut
förnyelsebehov. Detta är avloppssystem där allt avloppsvatten
behandlas i slambrunnar och utloppet är i marken. Cirka 19 % av
systemen är i skick, och lika många behöver små förbättringar
eller uppföljning av funktionsdugligheten. Dessa är slutna tankar i
behov av överfyllnadslarm. De system som är i skick är två slutna
tankar för allt avloppsvatten samt sluten tank för svart
avloppsvatten och markbädd för grått vatten. De mest använda
avloppssystemen är slambrunnar eller slutna tankar för allt
avloppsvatten.

3; 27 %
4; 36 %

1; 9 %

1; 9 %

2; 18 %
Bild 2. Typ av system (n=11)

27,3

63,6

9,1

ennen
1980
före 1980

1980−2000
1980‐2000

2000 2000
jälkeen
efter

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=11)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (54/73)
Aluekortisto 2016

SIUNTIO, FLYT‐HÄSTBÖLEN‐
BOCKSIN‐LAPPERSINTIE
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

140/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 95 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 touko‐kesäkuu 2016
 Henrika Lundberg/LUVY
 62 kiinteistöä
 67 kohdetta
 toteuma 66 %

V2 T3
9; 13 %

28; 42
%

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

kpl
55/12
158
0/64
41/23
13/42
17/50
9/49
0

%
82/18
0/100
64/36
24/76
25/75
16/84
0

YHTEENVETO
Läntinen Siuntio on suurilta osin kiinteää asutusta. Melkein kaikki
kartoitetut kiinteistöt saavat talousvetensä omista tai naapurin
kanssa jaetuista kaivoista. Ainoastaan pari kiinteistöä tuo
talousvetensä muualta. Porakaivot ovat useammin käytössä kuin
rengaskaivot. Osa kiinteistöistä sijaitsee ranta‐ tai pohjavesialueella.
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 42 %. Nämä
ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle tai yksinkertaisia
maaperäkäsittelyjä harmaille vesille. Pienen parannuksen puutteessa
on 21 % kartoitetuista järjestelmistä. Suurimmalle osalle niistä
kuuluu lisätä täyttymishälytin umpisäiliöön tai fosforinpoiston
tehostus maasuodattamoon tai –imeytykseen. Kunnossa olevia
järjestelmiä ovat pienpuhdistamot kaikille vesille ja järjestelmät,
joissa on umpisäiliö wc‐vesille ja harmaille vesille imeytykenttä.
Yhdeksän kohdetta kuuluu vähäisen jätevesimäärän piiriin. Kaksi
kartoitetuista kiinteistöistä kuuluvat ikävapautuksen piiriin.

9; 14 %

21; 31 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=67)
2; 3 % 4; 7 %
24; 41 %
8; 14 %

4; 7 %
2; 3 %
4; 7 %
3; 5 %

1; 2 %

6; 10 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=58)

Käyntien aikana tuli ilmi, että asukkaat ovat huolissaan maatalouden
vaikutuksista ympäristöön ja oman talousveden laatuun.

37,3

34,3

28,4

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=58)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (55/73)
Aluekortisto 2016

SJUNDEÅ, FLYT‐HÄSTBÖLE‐
BOCKS‐ LAPPERSVÄGEN
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

140/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 95 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj‐juni 2016
 Henrika Lundberg/LUVY
 62 fastigheter
 67 objekt
 förverkligande 66 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
55/12
Invånarantal
158
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/64
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
41/23
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
13/42
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
17/50
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
9/49
Brådskande fall
0

9; 13 %

%
82/18

9; 14 %

0/100
64/36
24/76
25/75
16/84
0

21; 31 %

SAMMANDRAG
Västra Sjundeå består till stor del av fastbosättning. Nästan alla av
de karterade fastigheterna får sitt hushållsvatten från egna eller
med grannen delade brunnar. Endast några fastigheter hämtar
sitt hushållsvatten annanstans ifrån. Borrbrunnarna är med
använda än ringbrunnarna. En del av fastigheterna ligger på
strand‐ eller grundvattenområde.
I akut förnyelsebehov är 42 % av de karterade objekten. Dessa är
till stor del slamavskiljare för allt avloppsvatten eller enkel
markbehandling för grått vatten. 21 % av de karterade objekten är
i behov av små förbättrningar. Till en stor del av dessa bör
överfyllnadslarm tilläggas i sluten tank eller effektivera
fosforreningen i markbädd eller –infiltrering, System som i nuläget
är i skick är minireningsverk för allt avloppsvatten och system som
har sluten tank för wc‐vatten och infiltrering för grått vatten. Nio
av de karterade objekten har små mängder vatten. Två av de
karterade fastigheterna uppfyller kraven för åldersundantaget.

28; 42
%

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 67)
2; 3 % 4; 7 %
24; 41 %
8; 14 %

4; 7 %
2; 3 %

Under besöken framkom att invånarna var oroliga över
lantbrukets inverkan på miljön och kvaliteten på vattnet i den
egna hushållsvattenbrunnen.

4; 7 %
3; 5 %

6; 10 %

1; 2 %

Bild 2. Typ av system (n=58)

37,3

före 1980

34,3

28,4

1980‐2000

efter 2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=58)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (56/73)
Aluekortisto 2016

SIUNTIO, BÄCKSINTIE
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

141/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 29 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 touko‐kesäkuu 2016
 Henrika Lundberg/LUVY
 18 kiinteistöä
 21 kohdetta
 toteuma 64 %

V2 T3
1; 5 %

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

kpl
17/4
46
0/21
14/7
2/16
6/15
4/17
0

11; 55 %

4; 20 %

%
81/19
0/100
67/33
11/89
29/71
19/81
0

YHTEENVETO
Bäcksintien alueella on pääasiassa kiinteää asutusta. Kaikki
kiinteistöt saavat talousvetensä omista kaivoista. Yleisin kaivotyyppi
on porakaivo. Jotkin kiinteistöt sijaitsevat ranta‐alueella.
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 55 %. Nämä
ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle tai yksinkertaisia
maaperäkäsittelyjä harmaille vesille. Pienen parannuksen puutteessa
20 %, on pienpuhdistamot joihin tarvitsee lisätä fosforinpoiston
tehostus. Nykyisellään kunnossa olevat järjestelmät ovat umpisäiliö
wc‐vesille ja maahanimeytykset harmaille vesille ja uudet
pienpuhdistamot kaikille jätevesille. Alueella on ainoastaan yksi
vähäisen jätevesimäärien kohde. Yleisimmät järjestelmät alueella
ovat saostussäiliöt kaikille jätevesille ja purku maahan tai ojaan.
Yhdelle kartoitetulle kohteelle ei voinut antaa arviota omistajan
tietämättömyyden oman järjestelmänsä rakenteiden takia.
Järjestelmien ikäjakauma painottuu ennen 1980‐lukua, eli alueella
on varsin iäkäs rakennuskanta. Neljä kartoitetuista kiinteistöistä ovat
ikävapautuksen piirissä.

4; 20 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=20)
1; 5 %

1; 5 %

1; 5 %

10; 53 %

3; 16 %

1; 5 %
2; 11 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=19)

42,9
ennen 1980

28,6

28,6

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=19)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (57/73)
Aluekortisto 2016

SJUNDEÅ, BÄCKSVÄGEN
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

141/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 29 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj‐juni 2016
 Henrika Lundberg/LUVY
 18 fastigheter
 21 objekt
 förverkligande 64 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
17/4
Invånarantal
46
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/21
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
14/7
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
2/16
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
6/15
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
4/17
Brådskande fall
0

1; 5 %

%
81/19
0/100
67/33
11/89
29/71
19/81
0

11; 55 %

4; 20 %

4; 20 %

SAMMANDRAG
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 20)
Bäcksvägen består mestadels av fastbebyggelse. Alla av de
karterade fastigheterna får sitt hushållsvatten från egna brunnar.
Den allmännaste typen av brunn är borr. En del av fastigheterna
ligger på strandområde.
I akut förnyelsebehov är 55 % av de karterade objekten. Dessa är
till stor del slamavskiljare för allt avloppsvatten eller enkel
markbehandling för grått vatten. 20 % av de karterade objekten är
i behov av små förbättrningar eller uppföljning. Dessa är
minireningsverk som behöver effektiverad fosforrening. System
som är i dagsläge i skicka är slutna tankar för wc‐vatten och
infiltrering för grått vatten och nya minireningsverk för allt
avloppsvatten. På området finns endast ett objekt med små
mängder vatten. De vanligaste systemen på området är
slamavskiljare för allt avloppsvatten med utlopp i marken eller
dike.

1; 5 %

1; 5 %
10; 53 %

1; 5 %

3; 16 %

1; 5 %

För ett av objekten kunde inte bedömning ges eftersom
fastighetsägaren var osäker på sitt systems uppbyggnad.
Avloppssystemens åldersfördelning består främst av före 1980‐
talet byggda system. Fyra stycken av de karterade fastigheterna
har åldersundantag.

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

42,9
ennen
1980
före
1980

28,6

28,6

1980−2000
1980‐2000

2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=19)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (58/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, PÄÄKSLAHTI
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

53/2012

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 39 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 toukokuu 2012 / elo‐syyskuu
2016
 Sanni Perttunen / Hanna
Keinänen / LUVY
 21 kiinteistöä
 21 kohdetta
 toteuma 54 %

V2 T3

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

kpl
6/15
50
0/18
10/8
1/6
4/17
3/13
0

%
29/71

10; 48
%

7; 33 %

0/100
56/44
14/86
19/81
19/81
0

YHTEENVETO
Pääkslahden alueella sijaitsee pohjavesialue, jolla on kolme
kartoitetuista kiinteistöistä. Loput kiinteistöt sijaitsevat pääasiassa
ranta‐alueella.
Pääkslahden alueen kartoitetuista kiinteistöistä suurin osa on
vapaa‐ajan käytössä. Lähes kaikki kartoitetut kiinteistöt saavat
käyttövetensä omasta kaivosta, pora‐ ja rengaskaivot ovat yhtä
yleisiä. Muutamalla kiinteistöllä ei ole omaa kaivoa.
Noin kolmasosa alueen järjestelmistä on akuutissa
uudistamistarpeessa. Vain yksi järjestelmä vaatii tarkempaa
toiminnan seurantaa. Lähes puolella alueen kohteista muodostui
vain vähäisiä määriä jätevettä. Nykyisellään kunnossa olevia
järjestelmiä oli noin 15 %. Nämä olivat kaikki umpisäiliöitä kaikille
jätevesille. Yleisin järjestelmä alueella ovat saostuskaivot kaikille
jätevesille, joista on purku ojaan tai maaperään. Järjestelemät ovat
suhteellisen uusia.

1; 5 %
3; 14 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=21)
1; 9 %
4; 36 %
1; 9 %

1; 9 %

3; 27 %

1; 9 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=11)

25,0

12,5

ennen 1980

1980−2000

62,5
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=8)

Lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät etusivuilta.
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Liite 4. (59/73)
Aluekortisto 2016

VICHTIS, PÄÄKSLAHTI
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

53/2012
Områdets fastighetsmängd: ca 39 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj 2012 / augusti‐ septemper
2016
 Sanni Perttunen / Hanna Keinänen
/ LUVY
 21 fastigheter
 21 objekt
 förverkligande 54 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
6/15
Invånarantal
50
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/18
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
10/8
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
1/6
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
4/17
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
3/13
Brådskande fall
0

%
29/71

10; 48
%

7; 33 %

0/100
56/44
14/86
19/81
19/81
0

1; 5 %
3; 14 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 21)

I Pääkslahti finns ett grundvattenområde där tre av de karterade
fastigheterna ligger. Resten av fastigheterna ligger huvudsakligen
på strandområde.
Majoriteten av fastigheterna i Pääkslahti är i fritidsanvändning.
Nästan alla karterade fastigheterna får sitt bruksvatten från en
egen brunn, där borr‐ och ringbrunnar används lika mycket. På
några fastigheter finns ingen egen brunn.
Ungefär en tredjedel av området avloppssystem är i akut
förnyelsebehov. Endast ett system är i behov av uppföljning av
systemens funktionsduglighet. Nästan på hälften av områdets
objekt uppstår endast små mängder avloppsvatten. 15 % av
systemen är i nuläget i skick. Dessa ör alla slutna tankar för allt
avloppsvatten. Vanligaste avloppstypen på området är
slambrunnar för allt avloppsvatten, där utloppet är i dike eller
marken. Systemen på området är relativt.

1; 9 %
4; 36 %

1; 9 %

1; 9 %

3; 27 %

1; 9 %

Bild 2. Typ av system (n=11)

25,0

12,5

före 1980
ennen
1980

1980‐2000
1980−2000

62,5
efter 2000
2000
jälkeen

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=8)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (60/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, IRJALA
X
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

120/2015

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

Alueen kiinteistömäärä: 123 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 elo‐syyskuu 2015/ elokuu 2016
 Noora Kalliomäki / Hanna
Keinänen /LUVY
 88 kiinteistöä
 91 kohdetta
 toteuma 72 %

V3 T3

6; 7 %

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

kpl
50/41
213
0/83
68/15
35/24
24/67
8/56
0

%
55/45
0/100
82/18
59/41
26/74
12/88
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.
Vain 6 kpl alueen järjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa.
Järjestelmistä lähes puolet on pienien parannusten tai seurannan
tarpeessa. 32 %:lla alueen kohteista muodostui vain vähäisiä
määriä jätevettä. Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä oli
noin 15 %. Nämä olivat etupäässä pienpuhdistamoita kaikille
jätevesille sekä kaksoisviemäröintejä. Yleisin järjestelmä alueella
kaksoisviemäröinti, jossa wc‐vedet menevät umpisäiliöön ja
harmaat vedet imeytyskenttään.
Järjestelemät ovat suhteellisen uusia, vain 11 % järjestelmistä oli
ennen vuotta 1980 valmistunut.
Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olivat olemassa 10
kiinteistön kohdalla.

29; 32
%

43; 47
%

13; 14
%

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=91)
2; 3 % 2; 3 %
6; 10 %
7; 11 %

26; 42 %

4; 6 %

5; 8 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (Muut kuin vähäisen
jätevesimäärän n=32)
8; 13 %
2; 3 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=62)

9,7
ennen 1980

45,2

45,2

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=62)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (61/73)
Aluekortisto 2016

VICHTIS, IRJALA
X
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

120/2015

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

Områdets fastighetsmängd: ca 123 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 augusti‐ september 2015 / augusti
2016
 Noora Kalliomäki / Hanna
Keinänen /LUVY
 88 fastigheter
 91 objekt
 förverkligande 72 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
50/41
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
213
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/83
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
68/15
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
35/24
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
24/67
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
8/56
Brådskande fall
0

6; 7 %

%
55/45
0/100
82/18
59/41
26/74
12/88
0

29; 32
%

43; 47
%

13; 14
%
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=91)

SAMMANDRAG
Största delen av de karterade fastigheter i området Irjala är
fastbosatta, och de ligger till största delen på strandområde
(miljöskyddsbestämmelserna är i kraft). Området är också relativt
tättbebyggt.

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

Alla de karterade fastigheterna får sitt bruksvatten från en egen
brunn, som oftast är en borrbrunn.

4; 6 %

Endast sex av områdets avloppssystem är i akut förnyelsebehov.
Nästan hälften av systemen är i behov av små förbättringar eller
uppföljning av systemets funktionsduglighet. På 32 % av objekten
uppstår endast små mängder avloppsvatten. 15 % av systemen är i
nuläget i skick. Dessa är främst minireningsverk för allt
avloppsvatten eller tvårörssystem. Den vanligaste avloppstypen på
området är tvårörssystem, där wc‐vattnet leds till sluten tank och
det gråa vattnet behandlas i infiltreringsfält.

5; 8 %

26; 42 %

8; 13 %
2; 3 %
Bild 2. Typ av system (n=62)

Systemen är relativt nya, endast 11 % av systemen var byggda före
år 1980.
Förutsättningar för befrielse på grund av ålder fanns för tio
fastigheter.

6; 10 %

9,7

45,2

45,2

ennen
1980 1980‐2000
1980−2000 efter
20002000
jälkeen
före
1980
Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=62)

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (62/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, SITINOJAN VALUMA‐
ALUE

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 23 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 toukokuu 2016
 Virve Ståhl/ LUVY
 16 kiinteistöä
 17 kohdetta
 toteuma 70 %

V3 T3
1; 6 %

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

142/2016

kpl
17/0
42
0/17
11/6
5/10
9/8
4/13
0

2; 12 %

10; 59 %

%
100/0
0/100
65/35
33/67
53/47
24/76
0

YHTEENVETO
Sitinojan Vihdin puoleisella valuma‐alueella kaikki kartoitetut
kiinteistöt ovat kiinteästi asuttuja. Kaikki saavat talousvetensä
omasta kaivosta, joista porakaivot ovat rengaskaivoja yleisempiä.
Vain yhdellä alueen kohteista muodostuu vähäisiä määriä jätevesiä.
Akuutissa uudistamistarpeessa on suurin osa alueen järjestelmistä.
Nämä järjestelmät ovat pääasiassa kaikille jätevesille tarkoitettuja
saostuskaivoja. Neljäsosa jätevesijärjestelmistä vaatii seurantaa tai
pieniä parannuksia, joista yleisin on täyttymishälyttimen lisääminen
umpisäiliöön. Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä alueella on
vain kaksi. Nämä ovat pienpuhdistamo ja maasuodattamo kaikille
jätevesille. Alueella on laaja skaala jätevesijärjestelmiä, joista yleisin
on saostussäiliö kaikille jätevesille. Valtaosa alueen järjestelmistä on
rakennettu ennen vuotta 2000.

4; 23 %

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

1; 6 %

1; 6 %

7; 44 %

2; 13 %

1; 6 %
3; 19 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=16)

25,0
ennen 1980

50,0
1980−2000

25,0
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=16)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (63/73)
Aluekortisto 2016

VICHTIS, SITINOJA
AVRINNINGSOMRÅDE

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

142/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 23 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 16 fastigheter
 17 objekt
 förverkligande 70 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
17/0
Invånarantal
42
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/17
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
11/6
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/10
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
9/8
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
4/13
Brådskande fall
0

1; 6 %

%
100/0
0/100
65/35
33/67
53/47
24/76
0

2; 12 %

10; 59 %

4; 23 %

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 17)

SAMMANDRAG
Alla fastigheter på Sitinojas avrinningsområde på Vichtis sida är
fastbosatta. Alla får sitt hushållsvatten från egna brunnar, varav
borrbrunnen är mer vanlig än ringbrunnen.
På endast ett av områdets objekt uppstår små mängder
avloppsvatten. En stor del av området system är i akut
förnyelsebehov. Dessa system är främst slambrunnar för allt
avloppsvatten. En fjärdedel av avloppssystemen är i behov av
uppföljning eller små förbättringar, varav den allmännaste är att
tillsätta överfyllnadslarm till sluten tank. På området finns endast
två system som i nuläge är i skick. Dessa är minireningsverk samt
markbädd för allt avloppsvatten. Området har en bred skala av
olika avloppssystem, varav den mest vanliga är slambrunnar för
allt avloppsvatten. En stor del av system är byggda före år 2000.

1; 6 %

1; 6 %
7; 44 %

1; 6 %

2; 13 %

1; 6 %
3; 19 %
Bild 2. Typ av system (n=16)

25,0
före
1980
ennen
1980

50,0
1980‐2000
1980−2000

25,0
efterjälkeen
2000
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=16)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (64/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, KIVIOJANTIE

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

143/2016

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

Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 touko‐ ja kesäkuu 2016
 Virve Ståhl/ LUVY
 17 kiinteistöä
 18 kohdetta
 toteuma 85 %

V2 T2
1; 6 %

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 20 kpl

kpl
17/1
45
0/18
13/5
9/9
8/10
4/14
0

3; 17 %

8; 44 %

%
94/6
0/100
72/28
50/50
44/56
29/71
0

YHTEENVETO
Kiviojantiellä lähes kaikki kiinteistöt ovat kiinteästi asuttuja. Kaikki
saavat talousvetensä omasta kaivosta, joista porakaivot ovat
rengaskaivoja yleisempiä. Alueen asukkaista suurin osa on
kiinnostunut mahdollisesta viemäröinnistä, jos se tulevaisuudessa on
alueelle ajankohtaista.
Vain yhdellä alueen kohteista muodostuu vähäisiä määriä jätevesiä.
Akuutissa uudistamistarpeessa on 44 % alueen järjestelmistä. Puolet
näistä on kaksoisviemäröintejä, joissa harmaiden vesien käsittely on
puutteellista. Kolmasosa jätevesijärjestelmistä vaatii seurantaa tai
pieniä parannuksia, joista yleisin on täyttymishälyttimen lisääminen
umpisäiliöön. Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä on 17 %,
joista kaksi ovat kaksoisviemäröintejä, joissa wc‐menevät
umpisäiliöön ja harmaat vedet maasuodattamoon sekä yksi
laitepuhdistamo. Alueella on laaja skaala jätevesijärjestelmiä, joista
yleisin on umpisäiliö wc‐vesille ja maasuodattamo harmaille vesille.
Noin puolet alueen asukkaista on kiinnostuneita liittymään
kunnallistekniikkaan, jos mahdollisuus tähän tulee.

6; 33 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=18)
1; 6 %

2; 12 %

2; 12 %
3; 18 %

2; 12 %

1; 6 %
2; 12 %
4; 24 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=17)

38,9

38,9

ennen 1980

1980−2000

22,2
2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=17)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (65/73)
Aluekortisto 2016

VICHTIS, KIVIOJANTIE

LINKKI 2016
Områdesregister

X

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

143/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 20 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 maj‐juni 2016
 Virve Ståhl/LUVY
 17 fastigheter
 18 objekt
 förverkligande 85 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
17/1
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
45
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/18
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
13/5
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
9/9
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
8/10
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
4/14
Brådskande fall
0

1; 6 %

%
94/6

3; 17 %

8; 44 %

0/100
72/28
50/50
44/56
29/71
0
6; 33 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 18)

Vid Kiviojantie är nästan alla fastigheter åretruntboende. Alla
fastigheter får sitt hushållsvatten från en egen brunn, varav
borrbrunnarna är vanligast. Av områdets invånare är en stor del
intresserade av ett eventuell t avloppsnätverk, ifall det i framtiden
blir aktuellt för området.
I endast ett av områdets fastigheter uppstår små mängder vatten.
I akut förnyelsebehov är 44 % av områdets system. Hälften av
dessa är tvårörssystem, där behandlingen av grått vatten är
otillräcklig. En tredjedel av avloppssystemen kräver uppsikt eller
små förbättringar, varav den mest allmänna är att tillsätta ett
överfyllnadsalarm till sluten tank. System som är i nuvarande skick
är 17 %, varav två stycken är tvårörssystem där wc‐vattnet går till
sluten tank och grått vatten går till markbädd och en till
minireningsverk. På området finns ett stort urval av olika
avloppssystem, där den mest allmänna är sluten tank för wc‐
vatten och markbädd för grått vatten.

1; 6 %

2; 12 %

2; 12 %
3; 18 %

2; 12 %

1; 6 %

Cirka hälften av området invånare är intresserade att ansluta sig
till kommunalteknik, ifall det kommer en möjlighet till detta.

2; 12 %
4; 24 %
Bild 2. Typ av system (n=17)

38,9

38,9

ennen
1980
före
1980

1980−2000
1980‐2000

22,2
2000
efterjälkeen
2000

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=17)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (66/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, POIKKIPUOLIAINEN
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

144/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 110 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 elokuu‐ syyskuu 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 90 kiinteistöä
 95 kohdetta
 toteuma 82 %

V2 T2
16; 17 %
43; 45 %

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

kpl
33/62
183
0/89
47/42
26/16
30/65
8/54
0

%
35/65
0/100
53/47
62/38
32/68
13/87
0

YHTEENVETO
Poikkipuoliaisen alueella on pääasiassa vapaa‐ajan asutusta. Lähes
kaikilla kohteilla on käytössä talousvesikaivo, ja nämä ovat
jakaantuneet melko tasan rengas‐ ja porakaivojen suhteen. Lisäksi
usealle mökille tuodaan talousvesi muualta ja jotkut käyttävät vain
järvivettä.
45 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteista.
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä alle 20 %. Nämä
ovat pääasiassa kaksoisviemäröintejä, joissa on puutteellinen tai
vanhentunut harmaiden vesien käsittely. Pienen parannuksen
puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Moni
tällainen järjestelmä vaatii myös toiminnan tarkempaa seurantaa.
Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä ovat yleisimmin umpisäiliöt
kaikille jätevesille sekä kaksoisviemäröinnit. Järjestelmien kirjo on
alueella laaja eikä yhtä yksittäistä yleisintä järjestelmää ole, mutta
erilaiset kaksoisviemäröinnit ovat monilukuisia alueella.
Poikkipuoliasen eteläosassa kulkee kunnan vesi‐ja viemärilinja.
Monet alueen asukkaista olivat kiinnostuneita vesiosuuskunnan
perustamisesta viemäröintiin liittymisen osalta ja asiasta pidettiin
myös kokoava tilaisuus syksyllä 2016.

23; 24 %

13; 14 %
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=95)
1; 21;%2 %2; 4 %
2; 4 %

3; 6 %
5; 10 %

4; 8 %
1; 2 %

8; 15 %
12; 23 %
4; 8 %

9; 17 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=52)

23,1
ennen 1980

40,4

36,5

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=52)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (67/73)
Aluekortisto 2016

VICHTIS,
POIKKIPUOLIAINEN
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

144/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 110 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 augusti ‐ september 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 90 fastigheter
 95 objekt
 förverkligande 82 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
33/62
Invånarantal
183
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/89
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
47/42
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
26/16
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
30/65
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
8/54
Brådskande fall
0

16; 17 %

%
35/65

43; 45 %

0/100
53/47
62/38
32/68
13/87
0

23; 24 %

13; 14 %

SAMMANDRAG

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 95)

På området i Poikkipuoliainen finns främst fritidsbosättning.
Nästan alla objekt har en egen hushållsvattenbrunn i bruk, varav
både borr‐ och ringbrunnar används lika mycket. Dessutom
hämtas hushållsvatten till stugan från annanstans och vissa
använder sjövatten.
45 % av de karterade objekten har små mängder vatten. I akut
förnyelsebehov är 20 % av systemen. Dessa är främst
tvårörssystem, vars gråvattenbehandling är otillräckligt eller
föråldrad. System som är i behov av förbättringar är slutna tankar
som saknar överfyllnadslarm. Många av dessa system kräver även
uppföljning av systemets funktionsduglighet. System som i
nuläget är i skick är slutna tankar för allt avloppsvatten samt
tvårörssystem. På området finns många typer av avloppssystem,
det finns inte ett system som är vanligast, men olika
tvårörssystem är flera till antalet på området.
På södra sidan av Poikkipuoliainen finns kommunens vatten‐ och
avloppslinje. Många av områdets invånare är intresserade av att
grunda ett vattenandelslag och ett samlande möte hölls på hösten
2016.

1; 21;%2 %2; 4 %
2; 4 %

3; 6 %
5; 10 %

4; 8 %
1; 2 %

8; 15 %
12; 23 %
4; 8 %

9; 17 %
Bild 2. Typ av system (n=52)
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=52)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (68/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, SALMIJÄRVI
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

145/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 46 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 elokuu‐ syyskuu 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 40 kiinteistöä
 44 kohdetta
 toteuma 87 %

V2 T2
3; 7 %

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

kpl
32/12
100
0/44
28/16
17/20
25/19
7/34
0

%
73/27
0/100
64/36
46/54
57/43
17/83
0

YHTEENVETO
Salmijärven alueella on pääasiassa kiinteää asutusta. Kaikilla
kohteilla on käytössä oma talousvesikaivo, joista porakaivot ovat
yleisimpiä.
Vain kolme kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien
kohteita. Lähes puolet järjestelmistä on akuutissa
uudistamistarpeessa. Nämä ovat pääasiassa saostuskaivoja kaikille
jätevesille ja kaksoisviemäröintejä, joissa on puutteellinen tai
vanhentunut harmaiden vesien käsittely. Pienen parannuksen
puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Moni
tällainen järjestelmä vaatii myös toiminnan tarkempaa seurantaa.
Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä ovat kaksoisviemäröinnit,
uudehkot imeytyskentät kaikille vesille sekä uudet harmaiden vesien
käsittelyt. Yleisin järjestelmä alueella on saostussäiliöt kaikille
jätevesille.

21; 48
%

8; 18 %

12; 27
%
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=44)
3; 7 %
1; 2 %
1; 2 %

1; 2 %

10; 23
%

2; 5 %
3; 7 %

1; 2 %

4; 9 %
1; 2 %
1; 2 %
2; 5 %

9; 21 %
4; 9 %

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=41)
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Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=38)

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

LINKKI 2016
Områdesregister
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145/2016
Områdets fastighetsmängd: ca 46 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 augusti ‐ september 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 40 fastigheter
 44 objekt
 förverkligande 87 %

V2 T2
3; 7 %

STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
32/12
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
100
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/44
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
28/16
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
17/20
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
25/19
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
7/34
Brådskande fall
0

%
73/27
0/100
64/36
46/54
57/43
17/83
0

21; 48
%

8; 18 %

12; 27 %
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 44)

SAMMANDRAG
Området i Salmijärvi är främst fastbebott. Alla objekt har en egen
hushållsbrunn, varav borrbrunn är den vanligaste.
Endast tre av de karterade objekten har små mängder vatten.
Nästan hälften av systemen är i akut förnyelsebehov. Dessa är
främst slambrunnar för allt avloppsvatten och tvårörssystem, vars
gråvattenbehandling av otillräcklig eller föråldrad. System som är i
behov av reparationer är speciellt slutna tankar som saknar
överfyllnadslarm. Många av dessa system kräver även
noggrannare uppföljning av funktionsdugligheten. System som i
nuläget är i skick är tvårörssystem, relativt nya infiltreringar för
allt avloppsvatten samt nya behandlingsanläggningar för grått
vatten. Det vanligaste avloppssystemet på området är
slambrunnar för allt avloppsvatten.

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

1; 2 %

10; 23
%

2; 5 %
3; 7 %
1; 2 %
4; 9 %
1; 2 %
1; 2 %
2; 5 %

9; 21 %
4; 9 %

Bild 2. Typ av system (n=41)
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=38)
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Liite 4. (70/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, KOIKKALA
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

146/2016

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 40 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 syyskuu 2016
 Hanna Keinänen / LUVY
 17 kiinteistöä
 17 kohdetta
 toteuma 43 %

V3 T3
4; 23 %

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

kpl
6/11
38
0/16
8/8
0/7
3/14
1/10
0

%
35/65
0/100
50/50
0/100
18/82
9/91
0

YHTEENVETO

1; 6 %

2; 12 %
10; 59
%
Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=17)

Koikkalan alueella on pääasiassa vapaa‐ajan asutusta. Lähes kaikki
kiinteistöt saavat talousvetensä omasta talousvesikaivosta, joista
pora‐ ja rengaskaivot ovat yhtä yleisiä. Kaksi rengaskaivoista on
lähdekaivoja.
Miltei 60 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien
kohteista. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 4 kpl.
Nämä ovat saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle, joista on purku
maaperään. Tarkempaa seurantaa vaatii yksi imeytyskenttä. Kaksi
nykyisellään kunnossa olevaa järjestelmää ovat laitepuhdistamo sekä
imeytyskenttä harmaille vesille. Yleisimmät järjestelmät alueella ovat
saostussäiliöt kaikelle vedelle.
Koikkalan alueen jätevesijärjestelmät ovat suhteellisen vanhoja, vain
yksi järjestelmä on tehty vuoden 2000 jälkeen. Myös kaikki
läpikäydyt vähäisten jätevesimäärien kiinteistöt ovat vanhoja ja ne
on rakennettu ennen vuotta 1995.

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (71/73)
Aluekortisto 2016

VICHTIS, KOIKKALA
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

146/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 40 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 septemper 2016
 Hanna Keinänen/LUVY
 17 fastigheter
 17 objekt
 förverkligande 43 %

V3 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
6/11
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
38
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/16
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
8/8
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
0/7
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
3/14
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
1/10
Brådskande fall
0

4; 23 %

%
35/65
0/100
50/50
0/100
18/82
9/91
0

1; 6 %

2; 12 %
10; 59
%
Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 17)

SAMMANDRAG
På Koikkalas område finns mestadels fritidsbosättning. Nästan alla
fastigheter får sitt hushållsvatten från en egen brunn, varav
fördelningen mellan borr‐ och ringbrunnar är jämn. Två av
ringbrunnarna är källbrunnar.
Nästan 60 % av de karterade objekten är små mängder vatten. 4
st avloppssystem är i akut förnyelsebehov. Dessa är slamavskiljare
med utlopp i marken för allt avloppsvatten. Ett infiltreringsfält är i
behov av uppföljning av funktionsdugligheten. Två system som i
nuläge är i skick är minireningsverk samt infiltreringsfält för grått
avloppsvatten. Den vanligaste typen av avloppssystem är
slamavskiljare för allt avloppsvatten.
Avloppssystemen i Koikkala är relativt gamla, endast ett system är
byggt efter år 2000. Även alla karterade fastigheter med små
avloppsvattenmängder är gamla och de är byggda före år 1995.

Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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Liite 4. (72/73)
Aluekortisto 2016

VIHTI, VANJOEN SUU
X

LINKKI 2016
Aluekortisto

X

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

147/2016
Alueen kiinteistömäärä: n. 71 kpl
Kartoitus‐ ja neuvontakierros:
 syys‐loka‐ja marraskuu 2016
 Virve Ståhl / Hanna Keinänen /
LUVY
 39 kiinteistöä
 42 kohdetta
 toteuma 53 %

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

kpl
9/33
84
0/37
26/11
15/3
17/25
1/27
0

%
21/79
0/100
70/30
83/27
40/60
4/96
0

YHTEENVETO
Vanjoen suulla on pääasiassa vapaa‐ajan asutusta. Lähes kaikilla
kohteilla on käytössä oma talousvesikaivo, joista porakaivot ovat
yleisempiä. Hieman yli puolet kartoitetuista kohteista sijaitsee ranta‐
alueella (100 m).
Kolmasosa kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien
kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä lähes 40
%. Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle tai
puutteellisia harmaiden vesien käsittelyitä. Pienen parannuksen
puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Viisi
nykyisellään kunnossa olevaa järjestelmää ovat kaksoisviemäröintejä
sekä nykyaikaisia harmaidenvesien käsittelyjä. Yleisin järjestelmä
alueella on kaksoisviemäröinti, jossa wc‐vedet menevät umpisäiliöön
ja harmaat vedet käsitellään imeytyskentässä.

16; 38
%

14; 33
%

5; 12 %

7; 17 %

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=42)
2; 7 %

1; 4 %

3; 11%

1; 4 %
3; 11 %
3; 11 %

2; 7 %
8; 29 %
5; 18 %
Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=28)

Vanjoen suun jätevesijärjestelmät ovat suhteellisen vanhoja, vain
alle 15 % järjestelmistä on tehty vuoden 2000 jälkeen.
Heikkoa toteumaa selittää myöhäinen neuvonnan ajankohta, jolloin
kesämökkiläiset eivät enää olleet paikalla. Käyntejä kuitenkin
sovittiin siirrettäväksi seuraavaksi kevääksi.

20,7

65,5

13,8

ennen 1980

1980−2000

2000 jälkeen

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=28)
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.
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Liite 4. (73/73)
Aluekortisto 2016

VICHTIS, VANJOKIS
MYNNING
X

LINKKI 2016
Områdesregister

X

147/2016

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

Områdets fastighetsmängd: ca 71 st.
Karterings‐ och rådgivningsrunda:
 septemper,oktober och november
2016
 Virve Ståhl / Hanna Keinänen/
LUVY
 39 fastigheter
 42 objekt
 förverkligande 53 %

V2 T3
STATISTIK FRÅN KARTERINGS‐ OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
9/33
Typ av bostad (fast/ fritid)
Invånarantal
84
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/37
Typ av brunn (borr‐/ ringbrunn)
26/11
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
15/3
Avloppsvattenutredning/ ‐plan (ja/ nej)
17/25
Bruks‐och underhållsanvisning (ja/ nej)
1/27
Brådskande fall
0

%
21/79
0/100
70/30
83/27
40/60
4/96
0

16; 38
%

14; 33
%

5; 12 %

7; 17 %

SAMMANDRAG
Vid Vanjokis mynning finns främst fritidsbosättning. Nästan alla
objekt har i bruk en egen hushållsbrunn, varav borrbrunn är den
mest använda. Strax över hälften av de karterade objekten ligger
på strandområde (100 m).
En tredjedel av de karterade objekten har små mängder
avloppsvatten. I akut förnyelsebehov är nästan 40 % av systemen.
Dessa är främst slambrunnar för allt avloppsvatten eller
otillräckliga gråvattenbehandlingar. System i behov av små
förbättringar är speciellt slutna tankar utan överfyllnadslarm. Fem
system är i nuläget i skick, dessa är tvårörssystem samt moderna
behandlingsmetoder för grått vatten. Det vanligaste
avloppssystemet på området är tvårörssystem där wc‐vattnet leds
till sluten tank och det gråa vattnet behandlas i infiltreringsfält.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 42)
2; 7 %

1; 4 %

3; 11%

1; 4 %
3; 11 %
3; 11 %

2; 7 %
8; 29 %
5; 18 %
Bild 2. Typ av system (n=28)

Avloppssystemen vid Vanjokis mynning är relativt gamla, endast
under 15 % av systemen är byggda efter året 2000.
Det dåliga förverkligandet förklaras med rådgivningens sena
tidpunkt, då sommarstugegästerna inte mera var på plats.
Fastighetsbesök har dock flyttats över till nästa sommar.

28,6
före 1980
ennen
1980

54,8
1980‐2000
1980−2000

16,7
efter
2000 2000
jälkeen

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=28)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET
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Raportti kertausneuvonnan pilotista
Haja-asutuksen jätevedet – Kertausneuvonnan pilotointi 2016

______________________________________________________________________________________

1. Johdanto
Jätevesilainsäädännön useaan kertaan toistunut uudistamistyö ja lievennykset ovat johtaneet siihen, että
osa kartoitus- ja neuvontakäynnin useita vuosia sitten vastaanottaneista asiakkaista ovat todennäköisesti
tietämättömiä lainsäädännön tämänhetkisestä tilanteesta. Myös kunnallisten
ympäristönsuojelumääräysten tilanne voi olla nyt alueellisesti erilainen kuin se neuvonta-aikana oli.
Muutokset ovat johtaneet siihen, että neuvonnan asiakkaiden välillä voidaan ajatella olevan muutoksista
aiheutuvia eroavaisuuksia tietotasossa ja tiedon ajantasaisuudessa.
Jätevesineuvonnan uskottavuudelle, tehokkuudelle sekä neuvontaorganisaation julkiselle kuvalle on eduksi,
että asukkaiden tietotaso jätevesilainsäädännöstä on yhdenmukaista ja mahdollisimman ajantasaista
huolimatta siitä, minä vuonna he ovat neuvonnan vastaanottaneet. Neuvonnan perimmäisiin tavoitteisiin
lukeutuu myös vaikuttavuus, jonka seuranta ja kartoittaminen ovat osoittautuneet haasteelliseksi
huolimatta siitä, että asiakkaiden motivointi toimintaan jätevesijärjestelmiensä tehostamiseksi on kenties
neuvonnan ydintavoitteista tärkein.
Asiakkaiden tietotason yhtenäistämiseksi LINKKI-hankkeessa testattiin kartoitus- ja neuvontatoiminnan
ohella ns. ”kertausneuvontaa”, jossa uusitaan kartoitus ja neuvonta aikaisemmin neuvottuun kohteeseen.
Vaihtoehtoina oli kertausneuvonnan toteuttaminen uusimalla kartoitus- ja neuvontakäynti, vaihtoehtona
yhteydenotto asiakkaaseen puhelimitse. Tässä pilotissa testattiin rajatulla kohderyhmällä sitä, kuinka hyvin
kertausneuvonta soveltuu kartoitus- ja neuvontakäyntien rinnalle neuvonnan pedagogiseksi välineeksi, ja
millaisen tilannekuvan se tarjoaa kiinteistöllä tapahtuneista muutoksista jätevesiin tai vesijärjestelmään
liittyen.

2. Kertausneuvonnan tavoite
Kertausneuvonnan tavoitteena on selvittää jätevesineuvonnan vaikuttavuutta sekä kiinteistöjen
vedenkäytön ja jätevesitilanteen muutoksia. Tavoitteeseen pyrittiin kartoittamalla varsinaisen
neuvontakäynnin jälkeen tapahtuneita vesivarusteluun ja jätevesijärjestelmään liittyviä toimenpiteitä,
uudistamistoimia tai muutoksia kiinteistöllä. Uusintakartoituksen yhteydessä tarjottiin aikaisemmille
asiakkaille uusi ja ajantasainen tieto neuvontakäynnin jälkeen tapahtuneista muutoksista
jätevesilainsäädännössä. Jätevesilainsäädäntö sekä hankkeeseen osallistuvien kuntien
ympäristönsuojelumääräysten tilanne on muuttunut useita kertoja sitten vanhimpien neuvontakäyntien
suorittamisen:
-

2011: Puhdistusvaatimus lieveni, siirtymäaikaa pidennettiin, luotiin ikävapautusmenettely
siirtymäajasta. Hakemuksesta myönnettävän siirtymäajan lykkäyksen perusteet tarkennettiin.
2015 Siirtymäaikaa pidennettiin uudelleen, 15.3.2016 - 15.3.2018
2015 Hangon ja Siuntion ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan: ranta- ja pohjavesialueille
annettiin tiukemmat jäteveden käsittelyvaatimukset
2017 Lainsäädäntöä ja asetusta uudistettiin: merkittävimmät muutokset liittyvät siirtymäaikoihin.
Jatkossa jätevesijärjestelmien uudistaminen puhdistusvaatimuksia vastaavaksi tapahtuu
siirtymäajan puitteissa ainoastaan ranta- tai pohjavesialueilla, muualla uudistustoimet tapahtuvat
rakennusluvan alaisten remonttien yhteydessä. Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten kautta
suodut vaikutusmahdollisuudet kapenevat.

Kertausneuvonnan tavoitteisiin lukeutuu sen varmistaminen, että neuvonnan aikaisempi asiakas
hahmottaa lainsäädännössä ja siten jätevesijärjestelmänsä tilanteessa ja vaatimustenmukaisuudessa
tapahtuneet muutokset tuoreempien asiakkaiden kanssa yhdenmukaisella tavalla.
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Onnistuessaan pilottikokeilu tarjoaa päivitetyn tilannekuvan kiinteistöjen jätevesitilanteesta ja neuvonnan
vaikuttavuudesta neuvotuilla alueilla, sekä palvelee osaltaan hedelmällisen asiakassuhteiden ylläpidon
tavoitetta. Odotusten mukaan se jättää asiakkaille positiivisen mielikuvan neuvontahankkeesta joka pyrkii
aktiivisesti pitämään vanhatkin asiakkaat ajan tasalla muuttuvan alan tuoreimmasta tilanteesta.

3. Arvio työmäärästä ja vaadituista materiaaliresursseista
Kertausneuvonnan suunnittelun sekä esitöiden kuten työsuunnitelman laatimisen, kohderyhmän jaottelun,
yhteystietojen tarkistamisen sekä aikataulujen ja materiaalin valmistelun voidaan arvioida vievän noin 2-3
työviikkoa. Rajatulla alueella ja kohderyhmällä pilottiluonteisen kertausneuvonnan toteuttaminen
käytännössä (neuvontapuhelut) vaati yhteensä noin 1 viikon työpanoksen jossa puheluita suoritti 1-2
neuvojaa. Kokonaistyöaikaa arvioidaan kuluneen noin 3-4 työviikkoa, josta suurin osa oli esitöitä, kuten
suunnittelua, aikataulutusta ja materiaalin valmistelua.
Työmäärää voidaan kontrolloida rajaamalla kohderyhmää tai alueita, jolloin mekaanisen valmistelutyön
laajuus rajautuu. Kuitenkin on huomattava, että tarkoituksenmukaisen kartoitustyön toteuttamiseksi on
kohderyhmien ja alueiden oltava riittävän laajoja.
Voidaan ajatella, että toimintamallin vakiinnuttua ja operatiivisen rutiinin synnyttyä mekaanisen työaika
vähenee luontaisesti.
Materiaaliresursseja kertausneuvonta vaatii lähinnä tulostus- tai painokulujen muodossa
neuvontamateriaalin uudistamisen yhteydessä. Tästä ei koitunut merkittävää kuluerää. Mikäli asiakkaiden
osoitetietoja täytyy tarkistaa maksullisista palveluista, tulee tästä lisäkuluja kulloinkin voimassaolevan
hinnaston mukaisesti.

4. Aineisto ja menetelmät
4.1 Neuvonta-alueet
Kokeilu toteutettiin rajoitetuilla kohdealueilla menetelmän tuloksellisuuden testaamiseksi. Kohdekuntia
valittiin kaksi, Hanko sekä Siuntio, joista Hanko toteutettiin loppuvuodesta 2016 ja Siuntio alkuvuodesta
2017. Kohdekuntiin suunnatuista kartoitus- ja neuvontakäynneistä vuonna 2016 osa toteutetaan
kertausneuvonnan menetelmillä. Neuvontaa ei rajattu aluekohtaisesti kuntatasoa tarkemmin.
Huomionarvoista on, että Hangon kertausneuvonta ajoittui aikaan, jolloin lainsäädäntömuutokset eivät
vielä olleet voimassa, mutta joiden sisältö oli pääpiirteissään neuvonnan tiedossa.

4.2 Neuvonnan kohderyhmä ja rajaus
Kohdekiinteistöiksi valittiin Hangossa ja Siuntiossa vuosina 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015
LINKKI-hankkeen toimesta neuvotut kiinteistöt, jotka oli neuvontakäynnillä todettu uudistustarpeiseksi
(punainen arvio). Hangossa tällaisia kiinteistöjä oli yhteensä 155 kpl ja niillä sijaitsi 168 kohdetta. Siuntiossa
punaisen arvion saaneita kiinteistöjä oli yhteensä 222 kpl, ja niillä sijaitsi 231 kohdetta. Pilotin kohderyhmää
rajattiin lisäksi kattamaan vain ne neuvotut kohteet, joille oli saatavilla puhelinnumero yhteydenottoa
varten. Tällaisia kiinteistöjä todettiin olevan Hangossa 79 kpl, joilla sijaitsi yhteensä 85 jätevesiä tuottavaa
kohdetta (Taulukko 1). Siuntiossa tällaisia kiinteistöjä oli 109 kpl, joilla sijaitsi 113 jätevesiä tuottavaa
kohdetta (Taulukko 2).
Hangossa pilotin kohderyhmästä eriteltiin ne kiinteistöt, joiden tiedetään Hangon kaupungilta saatujen
tietojen perusteella liittyneen kunnallisen jätevesihuollon piiriin neuvonnan jälkeen. Liittymällä viemäriin
nämä kiinteistöt ovat käytännössä ratkaisseet jätevesijärjestelmänsä uudistamistarpeen, eikä tarvetta
jätevesijärjestelmän tarkemmalle kartoitukselle tai neuvonnalle niiden suhteen enää ole. Nämä kiinteistöt
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huomioitiin otannassa jätevesiviemäriin liittyneinä, mutta neuvontapuhelua omistajille ei toteutettu.
Viemäriin liittyneisiin lukeutui 10 kiinteistöä (sis. 11 jätevesikohdetta). Määrä vastaa 12,6 prosenttia
kokeilun alustavasta kiinteistömäärästä (79 kiinteistöä).
Taulukko 1: Kertausneuvontapilotin Hangon osuuteen sisällytettyjen kiinteistöjen sekä kohteiden (suluissa) määrä
vuosiluokittain ja kokonaisuutena sekä neuvontakäynnin jälkeisenä aikana kunnalliseen viemäriin liittyneiden määrä.
Viemäriin liittyneet kiinteistöt selvitettiin Hangon kaupungin tietojen pohjalta.

Neuvontakäynti
suoritettu
vuonna
2010
2011
2012
2013
2014
Yhteensä

Punaisen arvion
saaneita
kiinteistöjä
(kohteita)
13
42 (47)
78 (84)
15 (17)
7
155 (168)

Alustavasti
valittua
kiinteistöä
(kohdetta)
7 (7)
28 (31)
36 (39)
5 (5)
3 (3)
79 (85)

Kiinteistöistä
(kohteista)
viemäriverkkoon
liittynyt:
0
5 (5)
5 (6)
0
0
10 (11)

Kiinteistöjä
otannassa
(kohdetta)
7 (7)
23 (26)
31 (33)
5 (5)
3 (3)
69 (74)

Taulukko 2. Kertausneuvontapilotin Siuntion osuuteen sisällytettyjen kiinteistöjen sekä kohteiden (suluissa) määrä
vuosiluokittain ja kokonaisuutena.

Neuvontakäynti suoritettu vuonna
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Yhteensä

Punaisen arvion saaneita
kiinteistöjä (kohteita)
14
25
26
39
50 (55)
36 (39)
32 (33)
222 (231)

Kiinteistöjä otannassa
(kohteet)
6
12
5
27
29 (32)
15 (16)
15
109 (113)

4.3. Menettelytapa
Kertausneuvonta toteutettiin ns. puhelin-nuohoojataktiikkaa hyödyntäen. Tieto kertausneuvonnasta
lähetettiin asiakkaille informatiivisen kirjeen muodossa (liite) noin viikkoa ennen yhteydenottoaikaa.
Varsinainen kartoitus suoritettiin puhelinkeskusteluna, jolle varattiin aikaa maksimissaan 30 minuuttia
asiakasta kohden. Neuvonnan toteuttajina toimivat Henrika Lundberg (LUVY), Virve Ståhl (LUVY) ja Ralf
Holmberg (LUVY).
Keskusteluissa pyrittiin hankkimaan mahdollisimman tarkat, ajantasaiset tiedot kiinteistön tilanteesta ja
erityisesti vedenkäyttöön, vesivarusteluun tai jätevesijärjestelmään kohdistuneista muutoksista. Pyrittiin
selvittämään vähintään:
-

Kiinteistön käyttötapa (vapaa-aika, kiinteä, muu)
Asukasluku
Vesivarustelun määrä ja laatu
Nykyinen jätevesijärjestelmä

Neuvoja keräsi haastattelun aikana tiedot aikaisemmin luotuun jätevesitaulukkoon, johon lisättiin uusi rivi
kertausneuvonnassa kerättyjä tietoja varten. Mikäli keskustelun perusteella kävi ilmi että
jätevesijärjestelmä on uudistettu, kerättiin uuden järjestelmän toteutustapa ja tekniset tiedot
jätevesitaulukkoon samassa laajuudessa kuin tavanomaisella kartoitus- ja neuvontakäynnillä. Lisäksi
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neuvoja voi tiedustella asiakkaan kokemuksia projektin etenemisestä, viranomaisasioinnin toimivuudesta,
suunnittelijan palveluiden laadusta.
Menetelmän mahdollisena kartoituksellisen virheen lähteenä voidaan mainita puhelinneuvonnan kohteesta
irrallinen luonne: neuvonta on toteutettava täysin kiinteistönomistajan antamien tietojen valossa ja
näkemättä kohdetta, joka altistaa virheille mikäli kiinteistönomistajan tieto on epäluotettavaa. Kyseessä on
kuitenkin systeeminen virhelähde kaikkea kohdekiinteistön ulkopuolella tapahtuvaa yleisneuvontaa
toteutettaessa, eikä se yksinomaan liity pilotissa testattuun toteuttamismenetelmään. Mikäli virhelähteen
vaikutus kertausneuvontaan halutaan minimoida, voidaan kertausneuvonnan toteuttajina hyödyntää
henkilöitä, joilla on laajempaa kokemusta haastavista neuvontatilanteista ja joiden voidaan olettaa osaavan
ottaa huomioon yleiset puutteet asukkaiden tietotasossa. Voitaneen olettaa, että tällaiselle toimijalle myös
laajan datasarjan kirjaaminen ja tulkinta keskustelun aikana on helpompaa.
Puhelinkeskustelun neuvonnallinen osuus räätälöitiin kunkin asiakkaan tilannetta, jätevedenkäsittelyllisiä
tarpeita sekä mielenkiinnon kohteita olevia aiheita vastaavaksi. Jätevesijärjestelmän mahdollinen
uudistustarve arvioitiin ja uudistustarve perusteltiin asiakkaalle käyttäen apuna arviointikriteereitä.
Neuvoja kävi läpi jätevesilainsäädännön tämänhetkisen tilanteen ja tapahtuneet muutokset
lainsäädännössä, painottaen muutosten vaikutuksia neuvottavan kiinteistön tilanteeseen.
Mikäli uudistamistoimiin ei ole ryhdytty tarpeesta huolimatta, neuvoja tiedusteli asiakkaan kokemuksia ja
syitä siihen miksi näin on toimittu. Uudistamisprojektissa etenemiseen sekä lupamenettelyyn annetaan
seikkaperäinen, kuntakohtainen ohjeistus. Neuvoja pyrki motivoimaan asiakasta uudistamisessa
etenemiseen huolimatta lainsäädännön lievenemisestä: Motivoivina tekijöinä hyödynnettiin
ympäristönsuojelullista näkökulmaa sekä kaivovesien laadun ja jätevedenkäsittelytason välisen yhteyden
korostamista. Keskustelun lopuksi neuvoja kertoi asiakkaalle LUVY ry:n uutiskirjeestä ja tiedusteli
halukkuutta vastaanottaa se. Neuvonnan tukena hyödynnettiin hankkeen kertausneuvontaa varten
valmistelemaa uudistettua neuvontamateriaalia (liite).

4.4 Neuvontamateriaali
Neuvontapuhelun vastanottaneille asiakkaille valmisteltiin päivitetyn neuvontamateriaalin sisältävä
neuvontapaketti, joka sisälsi:







Jätevesiopas (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry)
Jäteveden ympäristövaikutukset-esite (hankkeen tuottama)
Kuntakohtainen esite ympäristönsuojelumääräyksistä
Ohje jätevesijärjestelmän uudistamiseen
Mainoslehtinen LUVY ry:n uutiskirjeestä
Palautelomake ja palautuskuori

Tämä neuvontapaketti lähetettiin pian neuvontapuhelun jälkeen niille asiakkaille jotka ottivat ehdotetun
kertausneuvontapuhelun vastaan. Mukaan sisällytettiin lomake asiakaspalautetta varten. Palautteen
antaminen mahdollistettiin myös internetissä, hankkeen verkkosivuilla.

5. Tulokset
Hanko
Kertausneuvontapilotin ensimmäinen osa (Hanko) toteutettiin 5-16.12.2016. Kohteiksi rajatusta 69
viemäriverkkoon liittymättömästä kiinteistöstä saatiin puhelimitse yhteys 53:een. Kiinteistöittäin laskettuna
kokonaistoteumaksi saadaan siten 76,8 % mikä on kartoitus- ja neuvontakäyntien mittapuulla hyvä tulos.
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Taulukko 3: kertausneuvontapilotin 1. osuuteen (Hanko) sisältyneiden kiinteistöjen alustava määrä, viemäriverkkoon
liittyneiden kiinteistöjen määrä sekä toteutuneiden neuvontakontaktien määrä (kiinteistöä) vuosittain tarkasteltuna.
Toteuman (%) laskutapa kiinteistöperusteinen.

Vuosi

Suunniteltuja
kontakteja
(kiinteistöä)
Viemäriverkkoon
liittyynteitä
(kiinteistöä)
Viemäriverkkoon
liittymättömiä
(kiinteistöä)
Toteutuneita
kontakteja
(kiinteistöä)

Vuosiryhmän
toteuma %

2010
7

2011
28

2012
36

2013
5

2014
3

0

5

5

0

0

7

23

31

5

3

5

19

21

5

3

71,4

82,6

67,7

100

100

Hangon aluetta kuvaa se, että kertausneuvonnan alustavasta kohderyhmästä merkittävä osa, 12,6 %, oli
kartoitus- ja neuvontakäynnin jälkeisenä aikana ratkaissut jätevesijärjestelmään liittyvän uudistamistarpeen
liittymällä kunnallisen jätevesihuollon piiriin, jota voidaan pitää tehokkaana keinona eliminoida jätevesistä
aiheutuva problematiikka ja uudistamistarve. Näiden kiinteistöjen osalta jätevedenkäsittelyyn liittyvälle
neuvonnalle ei enää ole nähtävissä tarvetta.
Tarkasteltaessa kerättyä tietoa vedenkäytön ja vedenhankinnan, vesivarustelun, kiinteistön käytön tai
jätevedenkäsittelytilanteen muutoksista kiinteistöillä havaitaan, ettei suurimmalla osalla (58,5 %, 31
kiinteistöä) kiinteistöistä ole tapahtunut mitään muutoksia näillä aihealueilla. Syinä tähän ilmoitettiin
yleisimmin: halukkuus ratkaista jätevesijärjestelmän puutteet mieluummin kunnallisen viemärin kautta,
remontin korkeiksi koetut kustannukset, vaikea elämäntilanne tai vastaajan korkea ikä.
Yleisimmät muutokset kiinteistöllä koskevat vesivarustelun muutosta (yleensä lisäystä varustelutasossa) tai
kiinteistön käyttötavan/frekvenssin muutosta (11,3 %, 6 kiinteistöä kutakin kategoriaa). Ainoastaan 7.5 %
kiinteistöistä (4 kpl) ilmoittaa uudistaneensa jätevedenkäsittelyjärjestelmän (järjestelmätyyppi muuttunut).
Pieni osuus (3.8 %, 2 kpl) ilmoittaa aloittaneensa remontin suunnittelun tai alustavan harkinnan
jätevesijärjestelmän uudistamiseksi. Viemäriin liittymistä harkitsee tai sen on päättänyt toteuttaa saman
suuruinen osuus (3.8 %, 2 kpl). Vähäisemmät osuudet (1.9 %) kohteista ilmoittavat muutoksina joko
muutokset vedenhankintatavassa tai kuivakäymäläjärjestelmissä (kuivakäymälän uusiminen).
10; 16 %
Viemäriin liittyneet
4; 6 %
4; 6 %

45; 72 %

Jätevesijärjestelmän uusineet
Harkitsevat jätevesijärjestelmän
uudistamista
Eivät ole uudistaneet
jätevesijärjestelmää

Kuva 1. Tehdyt toimenpiteet haastatelluilla kiinteistöillä Hangossa, n = 63. (Viemäriin liittyjiä ei haastateltu).
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Siuntio
Kertausneuvontapilotin toinen osa (Siuntio) toteutettiin maaliskuussa 2017. Kohteiksi rajatusta 109
kiinteistöstä saatiin puhelimitse yhteys 83:een. Kiinteistöittäin laskettuna kokonaistoteumaksi saadaan
siten 76,1 % mikä on kartoitus- ja neuvontakäyntien mittapuulla hyvä tulos.
Taulukko 4: Kertausneuvontapilotin 2. osuuteen (Siuntio) sisältyneiden kiinteistöjen määrä sekä toteutuneiden
neuvontakontaktien määrä (kiinteistöä) vuosittain tarkasteluna. Toteuman (%) laskutapa kiinteistöperusteinen.

Vuosi

Suunniteltuja
kontakteja
(kiinteistöä)
Toteutuneita
kontakteja
(kiinteistöä)

Vuosiryhmän
toteuma %

2009
6

2010
12

2011
5

2012
27

2013
29

2014
15

2015
15

5

9

3

15

27

14

10

83,3

75

60

55,6

93,1

93,3

66,7

Tarkasteltaessa kerättyä tietoa vedenkäytön ja vedenhankinnan, vesivarustelun, kiinteistön käytön tai
jätevedenkäsittelytilanteen muutoksista kiinteistöillä havaitaan, ettei suurimmalla osalla (66 %, 55
kiinteistöä) kiinteistöistä ole tapahtunut mitään muutoksia näillä aihealueilla. Syinä tähän ilmoitettiin
yleisimmin: halukkuus ratkaista jätevesijärjestelmän puutteet mieluummin kunnallisen viemärin kautta,
lainsäädännön epävarma tilanne remontin korkeiksi koetut kustannukset tai vaikea elämäntilanne.
Yleisin muutos kiinteistöllä koskee käyttötavan tai käyttäjämäärän muutosta. Näihin on tullut muutoksia 19
kiinteistöllä (22,9 % läpikäydyistä kiinteistöistä). Suurimmaksi osaksi käyttäjämäärä tai kiinteistön käyttö
olivat vähentyneet aikaisemmasta. Ainoastaan 9,6 % kiinteistöistä (8 kpl) ilmoittaa uudistaneensa
jätevedenkäsittelyjärjestelmän tai osan siitä (järjestelmätyyppi muuttunut). Yksi näistä oli liittynyt
kunnalliseen viemäröintiin ja muut olivat uusineet kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä. Vain kahdella
kiinteistöllä (2,4 % läpikäydyistä kiinteistöistä) oli tullut muutoksia vesivarusteluun.
1; 1 %

7; 8 %
4; 5 %

Viemäriin liittyneet
Jätevesijärjestelmän uusineet
Harkitsevat jätevesijärjestelmän
uudistamista
Eivät ole uudistaneet
jätevesijärjestelmää

71; 86 %

Kuva 2. Tehdyt toimenpiteet haastatelluilla kiinteistöillä Siuntiossa, n = 83.

5.1. Palaute kertausneuvonnasta
Kertausneuvonnan yhteydessä lähetetyn materiaalipaketin mukana pyydettiin asukkailta palautetta
neuvontakampanjasta. Palautetta pystyi antamaan sähköisesti Linkki-hankkeen nettisivuilla tai paperisella
lomakkeella. Palautetta pyydettiin käynnin sujumisesta sekä neuvonnan hyvistä ja huonoista puolista.
Lisäksi vastaaja pystyi kertomaan ajatuksiaan vapaasanakenttään. Vastauksia palautui 11 kappaletta ja
kaikki nämä tulivat yhtä lukuun ottamatta paperisella lomakkeella.
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Kymmenessä vastauksessa oli vastattu neuvonnan sujumista koskevaan kysymykseen. Yhdeksän (9)
vastaajan mielestä puhelu oli sujunut hyvin, yhden (1) mielestä ok:sti ja yhden (1) mielestä huonosti. Tässä
tapauksessa asukas oli tuntenut itsensä uhkailluksi ja yhteydenoton sävy oli vastaajan mielestä ollut
negatiivinen. Ok:sti menneessä haastattelussa neuvontapaketissa oli asukkaan mielestä puutteita. Muissa
vastauksissa ei mainittu kampanjan huonoja puolia.
Kaikissa vastauksissa (11 kpl) oli mainittu käynnin parhaita puolia. Asiallista neuvontaa ja hyvää
informaatiota pitivät parhaina puolina seitsemän (7) vastaajaa. Yhden (1) vastaajan mielestä parasta oli,
että kellonaikaa noudatettiin, kahden (2) vastaajan mielestä parasta oli se, että heidän kiinteistöillään kaikki
oli kunnossa ja neljän (4) vastaajan mielestä parasta oli, että haastattelu meni hyvin ja sen teki henkilö joka
puhui ruotsia. Muita kommentteja oli laittanut vielä kuusi (6) vastaajaa. Kolme (3) kiitti vielä lisätiedoista ja
hyvistä vinkeistä. Kaksi (2) kritisoi muita kuormittajia ja yksi (1) kannusti mainostamaan puhelinneuvontaa
laajemmalle joukolle.
Kertausneuvonnasta saatu palaute oli pääasiassa positiivista. Vaikka varsinaisia vastauksia tuli vain
muutama, niin monet ihmiset kiittelivät neuvontaa henkilökohtaisesti puhelun tekijälle ja eivät luultavasti
enää vastanneet palautteeseen tämän jälkeen. Ainakin yksi asukas koki neuvontakampanjan negatiivisena.
Tämä oli todennäköisesti yksittäistapaus, sillä viitteitä laajasta tyytymättömyydestä ei ilmene neuvonnan
muistiinpanoissa eikä neuvontaorganisaatioon ole saapunut yhteydenottoja joista tämä ilmenisi. Suurin osa
kampanjaan osallistujista oli siis todennäköisesti tyytyväisiä palveluun.

5.2 Puhelinkeskusteluissa kuultu palaute ja kokemukset
Kertausneuvonnassa kerätyn data yhteyteen oli joissain tapauksissa (14 merkintää) kirjattu merkintöjä siitä,
millaista palautetta tai kokemuksia keskustelun aikana oli saatu kuulla.
Suhteellisen suuri osa, seitsemän kommentoijaa, perusteli uudistamistoimien tekemättä jättämistä
remontin korkeilla kustannuksilla, hankalalla elämäntilanteella kuten sairaudella, tai vastaajan korkealla
iällä (halutaan jättää päätökset uudistamisesta seuraavan sukupolven hoidettaviksi). Neljässä kommentissa
toistui kiinteistönomistajien halukkuus liittyä kunnalliseen viemäriin oman jätevesijärjestelmän
uudistamisen sijaan tai liittymismahdollisuuden odotus. Kaksi kommentoijaa viittasi epävarmuuteen
jätevesiratkaisun valinnan suhteen (”Ei vielä päättänyt, Umpisäiliö vai liittyminen verkkoon”) tai
tiedonpuutteeseen: (”Joku voisi soittaa ja jutella tarkemmin mitä pitäisi tehdä”). Yhden asukkaan mielestä
vanha järjestelmä toimii ihan hyvin, joten sitä ei tarvitse uusia. Varsinaista substanssilähtöistä neuvontaa
kaipasi tämän perusteella suhteellisen vähäinen osa kommentoijista.

6. Tulosten tarkastelu ja jatkotyön tarve
Pilottikokeilun vastaanotto osoittautui odotettua paremmaksi ja menettelytavan toteuma oli hyvä.
Puhelimessa toteutetun kartoituksen perusteella vain harva kiinteistö on toteuttanut mitään muutoksia
jätevesijärjestelmään, vesivarusteluun tai vedenhankintaan liittyen; syinä tähän ilmoitettiin useimmin joko
halukkuus ratkaista jätevesijärjestelmän puutteet mieluummin kunnallisen viemärin kautta, remontin
kustannukset, vastaajan elämäntilanne tai korkea ikä. Havainto on yhdenmukainen kartoitus- ja
neuvontakäynneillä kerättyjen kokemuksien kanssa ja ilmenee myös kartoitus- ja neuvontakäyntien
yhteydessä toistuvasti. Kartoituksen tulosta voidaan tähän yhdenmukaisuuteen nojautuen pitää
uskottavana ja todellista tilannetta kuvaavana.
Pilotin kohderyhmäksi rajattiin vain ne kiinteistöt, joille oli saatavilla puhelinnumero. Kartoitus- ja
neuvontakäynneillä puhelinnumeroja ei kerätä rutiininomaisesti, josta johtuen kohderyhmä on suppeahko
ja otantaharhan mahdollinen rooli tulosten tulkinnassa korostuu. Jatkotyön tarve Hangossa ja Siuntiossa
muodostuu niistä vuosina 2009-2015 neuvotuista, uudistamistarpeisiksi arvioiduista kiinteistöistä, joiden
_______________________________________________________________________________________
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puhelinnumerot eivät olleet saatavilla – tällaisia kiinteistöjä on jäljellä hieman suurempi osuus kuin nyt
pilotissa mukana olleita kiinteistöjä, eli merkittävä määrä. Mikäli tämä otos kiinteistöjä saataisiin
uusintakartoituksen piiriin, ajantasaistuisi tilannekuva neuvonnan vaikuttavuudesta ja jäteveden käsittelyn
tilasta Hangossa ja Siuntiossa merkittävästi. Samalla tämä mahdollistaisi toimintamallin edelleen
kehittämisen uuden yhteydenottotavan määrittelyn muodossa. Puhelinnumeroiden puutteesta johtuen
nämä kertausneuvonnat pitäisi suorittaa uusintakäynteinä, mikä lisäisi työmäärää noin puolella.
Rajatulla alueella ja kohderyhmällä pilottiluonteisen kertausneuvonnan toteuttaminen vaati kohtuullisen
työpanoksen, kokonaisuutena 3-4 työviikkoa, josta suurin osa kului suunnittelutyössä ja materiaalin
valmistelussa. Huomioitava on, että merkittävä osa tuosta ajasta kului toimintamallin luomiseen sekä
materiaalin uudistamiseen eli kertaluonteiseen työhön, jota ei tarvinne jatkossa toistaa samassa
laajuudessa.
Saapunut palaute oli ensisijaisesti positiivista tai neutraalia, mikä vastaa kartoitus- ja neuvontakäyntien
kokemuksia sekä aikaisempien palautekyselyiden tuloksia.
Pilottikokeilun perusteella kertausneuvonta havaittiin käyttökelpoiseksi yleisneuvonnan menetelmäksi, joka
soveltuu käytettäväksi kartoitus- ja neuvontakäyntien rinnalla tai niiden osittaisena korvaajana.
Kartoitusdatan perusteella tehdyt havainnot sekä palaute olivat luonteeltaan yhdenmukaisia kartoitus- ja
neuvontakäynneillä tehtyihin, ja niitä voidaan pitää todellista tilannetta kuvaavina. Neuvonnan vaatima
työmäärä ja sen resurssivaatimukset olivat kohtuullisia, mikä osaltaan puoltaa menetelmän
käyttökelpoisuutta. Kertausneuvontaan sisältyy systemaattinen, epätarkkuutta lisäävä virhelähde kun
kartoitus tehdään näkemättä kiinteistöä paikan päällä: tästä syystä kiinteistökohtaista kartoitus- ja
neuvontakäyntiä tulisi edelleen pitää ensisijaisena neuvonnan menettelytapana.

_______________________________________________________________________________________
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Länsi-Uudellemaalle suuri panostus haja-asutuksen jätevesineuvontaan
LINKKI 2016-hankkeen neuvontakierrokset alkavat

Jätevesineuvonnalla on jälleen edessään haastava kenttäkausi, koska ympäristöministeriö on ehdottanut lievennyksiä haja-asetuksen jätevesiä koskevaan säätelyyn. Nämä ehdotukset eivät ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta ne tulevat todennäköisesti herättämään kysymyksiä asukkaiden keskuudessa. Onneksi Uudenmaan ELY-keskus on kohdentanut aiempaa merkittävästi suuremman avustuksen haja-asutuksen jätevesineuvontaan Länsi-Uudellamaalla. Neuvonnalla on jo pitkät perinteet alueella: kartoitus- ja neuvontakäyntejä on toteutettu lähes 5 000 kiinteistöllä vuodesta 2009.
Jätevesineuvonta kohdistetaan tänä kesänä aikaisempien vuosien tapaan pilaantumiselle herkille alueille, kuten pohjavesi- ja ranta-alueille sekä tiiviisti asutuille alueille. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen
kuntien kanssa. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja
neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja
antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen
arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta.
Neuvojat lähtevät nyt keväällä liikkeelle Vihdissä Kiviojantiellä ja Sitinojan valuma-alueella, Karkkilassa Nuijajoen varrella ja Haaviston alueella sekä Siuntion länsiosissa. Myöhemmin neuvojat siirtyvät mm. Inkoon
Linkullaan, Hangon Lernäsiin, Kirkkonummen Petäjärvelle, Lohjan Lönnhammarin alueelle sekä Raaseporin
Gennarbyvikenille. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen
verkkosivuille www.hajavesi.fi.
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja,
Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen
jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat tällä hetkellä Henrika Lundberg, Virve Ståhl sekä Henri Virkkunen. Neuvojatiimi täydentyy alkukesästä. Jos tarvitset
neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai haluat pyytää neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin
voit olla yhteydessä hankkeen neuvojiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta
www.hajavesi.fi.

Stor satsning i glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland
Rådgivningsrundan för projektet LINKKI-2016 börjar

Avloppsrådgivningen har igen en utmanande fältsäsong framför sig, eftersom miljöministeriet har förslagit
lindringar i regleringarna gällande glesbygdens avloppsvatten. Dessa förslag är inte i kraftigvarande lagstiftning men de kommer med stor sannolikhet att väcka frågor bland invånarna. Som tur är har Nylands NTMcentral riktat ett från tidigare år betydligt större bidrag för glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland.
Rådgivningen har redan långa anor på området och karterings- och rådgivningsbesök har genomförts på närmare 5 000 fastigheter sedan 2009.
Rådgivningen riktas detta år, som de tidigare åren, på områden som är känsliga för förorening, så som grundvatten- och strandområden och områden som är tätt bebyggda. Rådgivningsområden har valts i samarbete
med kommunerna i Västra-Nyland. Invånarna i de ifrågavarande områdena kontaktas med brev, där de er-
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bjuds ett avgiftsfritt karterings- och rådgivningsbesök. Under besöket går rådgivaren tillsammans med invånaren igenom dagsläget för behandlingen av avloppsvattnet och ger råd om förbättring och underhåll av
systemet. Under besöket får fastighetsägaren även en skriftlig utvärdering om behovet att förnya sitt system.
Rådgivarna börjar sitt arbete nu under våren i Kiviojantie och Sitinojas avrinningsområde i Vichtis, invid
Nuijajoki och i Haavisto i Högfors samt i västra delar av Sjundeå. Senare förflyttar sig rådgivarna till bl.a.
Linkulla i Ingå, Lernäs i Hangö, Petäjärvi i Kyrkslätt, Lönnhammar i Lojo samt Gennarbyviken i Raseborg. Besök
görs ända in till oktober-november. Målområdena och noggrannare tidtabeller uppdateras på projektets
hemsidor www.glesbygdensvatten.fi under sommarens gång.
Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden
i samarbete med kommunerna. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör
till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2013-2021 samt
miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra-Nylands vatten och
miljö r.f. och som rådgivare agerar för tillfället Henrika Lundberg, Virve Ståhl och Henri Virkkunen. Rådgivningsteamet blir komplett i början av sommaren. Om du behöver råd om behandlingen av avloppsvatten på
glesbygden eller vill be rådgivaren besöka din fastighet, kan du vara i kontakt med projektets rådgivare. Deras
kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.glesbygdensvatten.fi.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
Minttu Peuraniemi
projektipäällikkö/projektledare
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och Avloppsvattenguide
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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Kesämökin jätevesiasiat hanskassa? Varmista mökkisi tilanne jätevesineuvonnalta
LINKKI-hankkeen neuvontapisteet mukana kesätapahtumissa
Kesämökeille mennään hakemaan vaihtelua arkeen, osa hakee rauhaa ja toiset taas puuhastelua luonnon
helmassa. Kuten ei mökkien käyttö, eivät jätevesiasiatkaan ole samanlaisia keskenään. Mökin vesivarustelu
ja sen käyttöaste vaikuttavat sekä talousveden tarpeeseen, että jäteveden käsittelyyn. Valtaosalla kesämökeistä käytetään edelleen vedetöntä käymälää (esimerkiksi ulkohuussia) ja pesuvesiä syntyy suurin piirtein
sen verran kuin jaksaa kantaa. Näillä mökeillä syntyvät jätevesimäärät ovat niin pieniä, ettei niistä sinällään
aiheudu ympäristön pilaantumista ja ne voi johtaa käsittelemättäkin hallitusti maaperään. Jos mökille taas
hankitaan erilaista vesivarustelua, kuten suihku, tiskikone tai pesukone, täytyy näille nk. harmaille jätevesille
järjestää sopiva käsittely ennen luontoon johtamista. Vesivessan sijasta mökkiläisen kannattaa harkita kuivakäymälää, joita nykyään löytyy myös sisätiloihin asennettavaksi asti. Jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen ratkaisujen kirjo on suuri, joten kesämökkiläisen ei kannata jäädä asiassa yksin, vaan oman mökin jätevesitilanne
kannattaa tarkistaa jätevesineuvojan kanssa. Jätevesineuvojat ovat tavattavissa kesätapahtumissa LINKKIhankkeen neuvontapisteillä ja heitä voi pyytää myös omalle mökille käymään.
LINKKI-hankkeen neuvontapisteet heinäkuussa:
 Puujärvipäivät Karjalohjalla 9.7. klo 9-14. Yhteyshenkilöt: Henri Virkkunen (019 5682 968) ja Marietta Storsjö (019 5682 974)
 Pumppaamon asennusnäytös Tervalammella 13.7. klo 14-18. Yhteyshenkilöt: Henrika Lundberg
(019 5682 947) ja Hanna Keinänen (019 5685 961)
 Lohjan saaristo päivä 30.7. klo 10-15. Yhteyshenkilöt: Virve Ståhl (019 5682 975) ja Hanna Keinänen
(019 5685 961)
Neuvojat selvittävät jäteveden käsittelyn tilaa kiinteistökohtaisilla kartoitus- ja neuvontakäynneillä kesän aikana mm. Hangon Kyläsaaressa, Inkoon Högbensjön lähistöllä, Kirkkonummen Petäjärven ja Heparin alueella,
Lohjan pohjoisosan järvillä, Raaseporin Snappertunassa ja Vihdin Poikkipuoliaisessa. Käyntejä tehdään lokamarraskuulle asti ja niistä tiedotetaan asiakkaita postitse. Käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille www.hajavesi.fi.
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja,
Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan.

Har du koll på sommarstugans avloppsvatten? Försäkra dig om avloppsvattensituationen i din
stuga med hjälp av avloppsrådgivning
Rådgivningspunkterna för projektet LINKKI är med i sommarevenemangen

På sommarstugorna kan man få omväxling i vardagen, vissa söker lugn och ro medan andra utövar aktiviteter
i naturen. Varken stugornas användning, eller avloppssituationen är lik den andra. Stugans vattenutrustning
och dess användningsändamål påverkar både behovet av hushållsvatten och behandlingen av avloppsvatten.
I en stor del av sommarstugorna används fortfarande vattenfria toaletter (till exempel utedass) och tvättvatten uppkommer ungefär så mycket man orkar bära. På dessa stugor är avloppsvattenmängden så pass ringa,
att de i sig inte orsakar någon risk för förorening av miljön och de kan ledas kontrollerat i marken, även utan
behandling. Om det införskaffas vattenutrustning till stugan, exempelvis dusch, diskmaskin eller tvättmaskin,
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bör man ordna en passande behandling för dessa s.k. gråa avloppsvatten, innan de leds i naturen. Istället för
en vattentoalett lönar det för stugägaren att överväga torrtoalett. Dessa finns det nuförtiden många att välja
mellan, till och med sådana som kan installeras inomhus. Det finns ett stort urval gällande behandling av
avloppsvatten, och sommarstugägaren behöver inte bli ensam med saken, man kan kolla den egna stugans
avloppsvattensituation med en avloppsrådgivare. Avloppsrådgivarna är anträffbara på sommarevenemangen på rådgivningspunkterna för projektet LINKKI, och man kan även be dem besöka den egna stugan.
Rådgivningspunkterna för projektet LINKKI i juli:
 Puujärvidagen i Karislojo 9.7. kl 9-14. Kontaktpersoner: Henri Virkkunen (019 5682 968) och Marietta Storsjö (019 5682 974)
 Installeringsvisning av en pump i Tervalampi 13.7. kl 14-18. Kontaktpersoner: Henrika Lundberg
(019 5682 947) och Hanna Keinänen (019 5685 961)
 Lojos skärgård dagen 30.7. kl 10-15. Kontaktpersoner: Virve Ståhl (019 5682 975) ja Hanna Keinänen
(019 5685 961)
Rådgivarna utreder situationen av avloppsvattnets behandling på fastighetsvisa karterings- och rådgivningsbesök under sommaren i Byö i Hangö, nära Högbensjön i Ingå, Petäjärvi och Hepari i Kyrkslätt, i norra delar
av Lojosjön, Snappertuna i Raseborg och Poikkipuoliainen i Vichtis. Besöken görs ända in till oktober-november och fastighetsägarna kontaktas med brev. Tidtabell för besöken specificeras på projektets hemsida
www.glesbygdensvatten.fi.
Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden
i samarbete med kommunerna. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt,
Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 20132021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
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Yllämainitut jätevesineuvojat / ovannämnda avloppsrådgivare
sähköposti: etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi / e-posti: fornamn.efternamn@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och Avloppsvattenguide
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten

Tunnisteet
Jakelu

LUVY, Hajavesi
henkilöstö, tiedotteiden tilaajat, paikallismedia
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Jätevesineuvonta on tärkeää, vaikka lainsäädäntö on muutoksen alla
LINKKI 2015 -hankkeen loppuraportti on julkaistu

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI kartoitti vuonna 2015 yhteensä 904 kiinteistön jätevesijärjestelmät kahdeksan kunnan alueelta ja tarjosi puolueetonta neuvontaa jätevesijärjestelmän uudistamistarpeeseen, mahdolliseen saneeraukseen, huoltoon ja hoitoon sekä jätevesilainsäädännön tilanteeseen liittyen.
Kartoituksessa kerätyn tiedon perusteella valmisteltiin laaja katsaus jäteveden käsittelyn tilaan Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla. Hanketta rahoittivat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja,
Raasepori, Siuntio ja Vihti) sekä Uudenmaan ELY-keskus.
Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistettiin pilaantumiselle herkille erityisalueille, kuten vesistöjen rannoille
tai pohjavesialueille. Läntisen Uudenmaan alueelle on tyypillistä suuri järvien ja jokien määrä, minkä lisäksi
aluetta reunustaa pitkä rannikko. Alueen luonnonoloista johtuen myös luokiteltuja pohjavesialueita esiintyy
runsaasti. Asutus näillä alueilla on paikoin erittäin tiivistä ja tämän kaltaiset alueet ovatkin erityisen alttiita
jätevesikuormituksesta aiheutuville haittavaikutuksille.
Valtakunnalliseen haja-asutuksen jätevesilainsäädäntöön on jälleen valmisteilla muutoksia. Hallituksen esityksessä haja-asutuksen jätevesilainsäädännön kohtuullistamiseksi on korostettu, ettei jätevedenpuhdistuksen vaatimustaso herkkien alueiden osalta oleellisesti muutu. Tällaisille alueille sijoittuu läntisen Uudenmaan
haja-asutusalueiden kiinteistöistä merkittävä osa, joten tarve jätevedenkäsittelyn tehostamiselle Länsi-Uudellamaalla säilyy suurena lainsäädäntömuutoksesta huolimatta.
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa on läntisellä Uudellamaalla tehty vuodesta 2009 yhteensä lähes 5 000
kiinteistöllä. Vuonna 2016 kiinteistökohtaista, maksutonta jätevesineuvontaa Länsi-Uudellamaalla tarjoaa
LINKKI 2016-hanke. Neuvojien yhteystiedot löydät osoitteesta (http://www.hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta).
LINKKI 2015-hankkeen loppuraportti löytyy: http://www.luvy.fi/fi/julkaisut/2010-luku/2016

Avloppsvattenrådgivningen är viktig, trots att lagstiftningen är under förändring
LINKKI 2015 -projektets slutrapport har publicerats

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI kartlade år 2015 avloppssystemen i 904 fastigheter inom åtta
kommuners områden och erbjöd objektiv rådgivning gällande systemens förnyelsebehov, möjlig sanering,
service och skötsel samt info om lagstiftningen. På basen av de uppgifter, som man samlade in i samband
med rådgivningen, har man gjort en omfattande översikt över avloppsvattenbehandlingens nuläge inom
Västra Nylands glesbygdsområden. Projektet finansierades av områdets kommuner (Hangö, Ingå, Högfors,
Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis) samt Nylands NTM-central.
Kartläggnings- och rådgivningsbesöken riktades till områden, som är känsliga för belastning, såsom vattendragens stränder samt grundvattenområden. Typiskt i Västra Nyland är, att här finns mycket sjöar och åar
och dessutom avgränsas området av en lång kustlinje. På grund av naturförhållandena finns här även ett stort
antal klassificerade grundvattenområden. Bosättningen är i detta område ställvis mycket tät och dylika områden är också speciellt utsatta för skadeverkningar till följd av avloppsvattenbelastningen.
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Man håller igen på att bereda förändringar i den nationella glesbygdsvattenlagstiftningen. I regeringens förslag till, att göra glesbygdsvattenlagstiftningen lite lindrigare, har man poängterat, att reningskraven på känsliga områden inte kommer att ändras nämnvärt. Inom dylika områden befinner sig stora delar av glesbygdbosättningen i Västra Nyland, vilket betyder, att behovet att effektivera avloppsvattenbehandlingen förblir
stort i Västra Nyland trots ändringen i lagstiftningen.
Fastighetsvis avloppsvattenrådgivning har getts i Västra Nyland allt sedan år 2009 på totalt ca 5000 fastigheter. Under år 2016 erbjuder LINKKI 2016-projektet gratis fastighetsvis avloppsvattenrådgivning i Västra
Nyland. Rådgivarnas kontaktuppgifter hittar man på adressen: http://www.hajavesi.fi/se/kontakt/tag_kontakt
LINKKI 2015-projektets slutrapport hittas: http://www.luvy.fi/se/publikationer/2010-talet/2016

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
Minttu Peuraniemi
Virve Ståhl
projektipäällikkö/projektledare
Jätevesineuvoja
019 568 2969
019 5682 975
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
Kolla även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och Avloppsvattenguide
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
__________________________________________________________________________
Tunnisteet
Jakelu

LUVY, Hajavesi
henkilöstö, tiedotteiden tilaajat, paikallismedia, valtakunnallinen media
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TIEDOTE
2.9.2016
PYSY AJAN TASALLA JÄTEVESIASIOISTA JÄTEVESIOPPAAN AVULLA
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n verkkopalvelu uudistui
Kymmenet tuhannet haja-asutusalueiden asukkaat ja mökkeilijät etsivät tietoa siitä, kuinka
käsitellä ja johtaa jätevetensä tontillaan mukavasti, hygieenisesti ja asianmukaisesti ilman
ylimääräisiä kustannuksia. Useita kiinnostaa myös, mitä kunta ja lainsäätäjä jäteveden
käsittelyltä edellyttävät. Lainsäädäntöön onkin odotettavissa muutoksia tulevan syksyn
aikana. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto jäsenyhdistyksineen kokoaa ja julkaisee
ajankohtaista tietoa haja-asutuksen jätevesiasioista verkkosivulleen Jätevesiopas osoitteessa
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi ja antaa jätevesineuvontaa alueellisesti aina tontille asti.
Jätevesioppaassa on runsaasti perustietoa jäteveden käsittelyn vaihtoehdoista, järjestelmien
huollosta sekä siitä, kuinka jätevesijärjestelmää rakentaessa tulee edetä. Sivustolta löytyy
myös kokoelma kunnallisia määräyksiä ja yhteystietoja sekä alan ammattilaisten hakukone,
josta voi etsiä mm. oman kunnan alueella toimivia jätevesisuunnittelijoita. Sivustolle
päivitetään tärkeimmät haja-asutuksen jätevesiuutiset. Jätevesioppaan tavoitteena on tarjota
asukkaalle ja mökkeilijälle rautaisannos jätevesitietämystä yhdeltä luukulta suomen ja ruotsin
kielellä. Jätevesiopas tunnettiin aiemmin nimellä Opas jätevesien maailmaan. Se on kokenut
nimenmuutoksen lisäksi laajemman uudistuksen palvellakseen erityisesti asukkaita entistä
paremmin.
Oman jätevesitilanteensa selkeyttämisessä voi hyödyntää myös vesiensuojeluyhdistysten
maksuttomia jätevesineuvontapalveluita, joista saa tietoa puhelimitse ja sähköpostitse, mutta
myös henkilökohtaisesti eri tilaisuuksissa. Ympäri Suomea työskentelevät jätevesineuvojat
voivat pyydettäessä tulla jopa tontille asti katsomaan. Jätevesineuvontaa kannattaa
tiedustella lähimmästä vesiensuojeluyhdistyksestä. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ja
useimmat alueelliset vesiensuojeluyhdistykset ovat myös facebookissa
(www.facebook.com/vesiensuojelu).
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
Pekka Kansanen
Toiminnanjohtaja
Lisätiedot:
Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
019-568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
-----------------Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry on 11, lähes koko maan kattavan, alueellisen
vesiensuojeluyhdistyksen katto-organisaatio. Liiton pyrkimyksenä on vesien suojelu ja hoitaminen
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, asiaperusteisesti ja puolueettomasti antaen
erityispainoa luonnontieteelliselle ja teknis-taloudelliselle asiantuntemukselle. Liitto antaa
lausuntoja vesien- ja ympäristösuojeluun liittyvissä kysymyksissä, suorittaa neuvontaa ja
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valistusta sekä toteuttaa ympäristönäytteenottoon liittyvää koulutusta. Liitolla on keskeinen
merkitys alueellisten vesiensuojeluyhdistysten ja niiden omistamien yhtiöiden välisen yhteistyön
kehittämisessä.

http://www.vesiensuojelu.fi/etusivu.html
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
Toiminnanjohtaja Pekka Kansanen
pekka.kansanen@vesiensuojelu.fi
050 344 4496
Liiton toimisto
Sihteeri Asko Särkelä
asko.sarkela@vesiensuojelu.fi
050 381 4165, (09) 272 7270
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki, Itä-Pasila



Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki

Puhelin: 09-2727270
liitto@vesiensuojelu.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 278/2017

www.vesiensuojelu.fi
Y-tunnus 1082393-2

137

Liite 6. (10/19)
Mediatiedotteet
SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY.

FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

TILLKÄNNAGIVANDE
2.9.2016
HÅLL DIG UPPDATERAD OM AVLOPPSÄRENDEN MED HJÄLP AV
AVLOPPSVATTENGUIDEN
Nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades
Tiotusental av glesbygdens invånare och stugägare letar efter information angående hur man
skall behandla och leda sitt avloppsvatten bekvämt, hygieniskt och lämpligt utan onödiga
kostnader. Många är även intresserade om vad kommunen och lagstiftaren förutsätter av
avloppsvattnets behandling. Ändringar i lagstiftningen är att vänta under hösten. Förbundet
för Vattenskyddsföreningarna i Finland med sina medlemsförbund sammanställer och
publicerar aktuell information om glesbygdens avloppsärenden på sin hemsida
Avloppsvattenguiden på adressen www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten och ger
avloppsrådgivning regionalt ända in på fastigheten.
I Avloppsvattenguiden finns rikligt med basinformation om de olika alternativen för
behandlingen av avloppsvatten, skötsel av de olika systemen och hur man skall gå till väga
då man bygger sitt avloppssystem. På sidan finns även en samling kommunala föreskrifter
och kontaktuppgifter samt en sökmotor med sakkunniga inom branschen, där man kan leta
efter till exempel avloppsplanerare som verkar inom den egna kommunen. På sidan
uppdateras för glesbygden de viktigaste avloppsnyheterna. Målet med Avloppsvattenguiden
är att erbjuda invånare och stugägare information om avloppsvatten på både finska och
svenska. Avloppsvattenguiden var tidigare känd som En guide till Avloppsvattnets värld. Den
har förutom namnändringen upplevt en omfattande förnyelse för att betjäna speciellt
invånarna på ett ännu bättre sätt.
För att ta reda på den egna avloppsituationen lönar det sig att utnyttja
vattenskyddsföreningarnas avgiftsfria avloppsrådgivningstjänster, där man kan få information
både per telefon eller email, men även personligen vid olika tillställningar. Runtom i Finland
arbetar avloppsrådgivare, som man kan be att komma hem till fastigheten. Avloppsrådgivning
lönar sig att fråga efter i den närmaste vattenskyddsföreningen. Förbundet för
Vattenskyddsföreningarna i Finland och de flesta regionala vattenskyddsföreningarna finns
även i Facebook (www.facebook.com/vesiensuojelu).
Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf
Pekka Kansanen
Verksamhetsledare
Tilläggsinformation:
Minttu Peuraniemi, Västra Nylands vatten och miljö rf
019-568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
-----------------Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf är 11 regionala
vattenskyddsföreningarnas, som täcker nästan hela landet, takorganisation. Föreningen
strävar till vattenskydd och dess skötsel på ett sätt som stöder principen för hållbar
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki
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utveckling. Den strävar till faktabaserad och opartisk rådgivning med värderingar inom
biovetenskaper och teknik-ekonomi. Föreningen ger utlåtanden gällande vatten- och
miljöskydd, utför rådgivning och upplyser samt förverkligar skolning inom miljöprovtagningar.
Föreningen har en central roll i utvecklingen av samarbetet mellan de regionala
vattenskyddsföreningarna och bolagen de äger.
http://www.vesiensuojelu.fi/etusivu.html
Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf
Verksamhetsledare Pekka Kansanen
pekka.kansanen@vesiensuojelu.fi
050 344 4496
Förbundets byrå
Sektreterare Asko Särkelä
asko.sarkela@vesiensuojelu.fi
050 381 4165, (09) 272 7270
Stinsgatan 12 B
00520 Helsingfors, Östra Böle
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Viemäri ei pidä salaisuuksia – ei edes haja-asutusalueella!
Käytämme arkielämässä suurta kirjoa kemianteollisuuden tuotteita kuten siivousvalmisteita, lääkkeitä, kosmetiikkaa, maaleja tai liuottimia. Nämä aineet voivat kulkeutua ympäristöön joko niiden normaalin käytön
yhteydessä, käytön jälkeisinä jääminä tai epäasiallisen hävittämisen yhteydessä. Monet näistä aineista voivat
säilyä ympäristössä pitkiä aikoja ja aiheuttaa ympäristöhaittoja. Useiden uusien yhdisteiden käyttäytymistä
ympäristössä ei vielä tunneta tarkasti. LINKKI-hankkeen jätevesineuvojat muistuttavat että kemikaalien
käyttö haja-asutusalueen vakituisessa asutuksessa ei mainittavasti eroa kaupunkiympäristössä tapahtuvasta.
Lisäksi jätevesi mukana kulkevine kemikaaleineen puretaan keskitetysti lähiympäristöön, usein omalle tontille. Myös viemäriverkoston ulkopuolella elävän kannattaa siis miettiä mitä viemäriin päästää!
Kukin voi itse vaikuttaa ympäristöön päätyvään kemikaalikuormaan vähentämällä tarpeetonta voimakkaiden
kemikaalien tai lääkkeiden käyttöä. Kemikaalien käyttöä ei ole tarpeen eikä mahdollista täysin lopettaa,
mutta miettimällä kulutustottumuksiaan myös yksittäinen kuluttaja voi vähentää omaa ympäristöön päätyvää kemikaalikuormaansa. Kuluttaja voi esimerkiksi välttää antibakteeristen puhdistusaineiden ylikäyttöä
sekä suosia ympäristömerkittyjä tai biohajoavia valmisteita. Tarpeettomaksi jäänyt vaarallinen jäte (esim.
öljyt, maali, liuottimet) toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle ja käyttämättömät lääkkeet apteekkiin. Lisätietoa asiasta löytyy Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry:n ja Helsingin Seudun Ympäristön kampanjasivustolta
www.pytty.fi.
LINKKI-hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit on saatu päätökseen vuoden 2016 osalta. Touko-marraskuun
aikana hanke teki noin 1 200 kiinteistökäyntiä ja näin ollen vuodesta 2009 lähtien kartoitettujen jätevesijärjestelmien määrä ylitti 6 000. Neuvonnan vastaanotto oli suurelta osin positiivista ja palvelun henkilökohtainen luonne sai kiitosta asiakkailta. Hanke on julkaissut myös tietolehtisen jäteveden ympäristövaikutuksista.
Tietolehtisen löydät osoitteesta http://www.hajavesi.fi/fi/neuvonta/neuvontamateriaali. Jätevesineuvojat
ovat tavoitettavissa myös talvikauden 2017 puhelimitse ja sähköpostitse. Neuvojien yhteystiedot löydät
osoitteesta www.hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta.
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi,
Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta rahoittavat alueen kunnat sekä Uudenmaan ELY-keskus. Hanke
liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan.
Avloppet håller inga hemligheter – inte ens på glesbygden!
I vårt vardagliga liv använder vi en stor mängd produkter tillverkade av den kemiska industrin, som rengöringsmedel, läkemedel, kosmetik, målfärg eller lösningsmedel. Dessa ämnen kan färdas till miljön någondera
genom normal användning, som rester efter användningen eller genom olämpligt avlägsnande av ämnet.
Många av dessa ämnen kan kvarstå länge i naturen och orsaka miljöolägenheter. Man känner inte tillräckligt
säkert till den möjliga inverkan på miljön hos de flesta nya ämneskombinationer. Avloppsrådgivarna från
projektet LINKKI påminner att kemikalieanvändningen på glesbygdens fastbosättning inte avviker från användningen i stadsmiljön. Dessutom är utloppet för avloppsvattnet och kemikalierna i det i närmiljön, ofta
på den egna fastigheten. Därför lönar det sig även för den som bor utanför avloppsnätverket att fundera på
vad man släpper i avloppet!
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Var och en kan själv påverka kemikalielasset som hamnar i miljön genom att minska onödig användning av
starka kemikalier eller läkemedel. Det är inte nödvändigt eller ens möjligt att sluta använda alla kemikalier,
men var och en kan genom att fundera på sina konsumtionsvanor minimera effekten som kemikalierna har
på miljön. Man kan exempelvis undvika att använda antibakteriella rengöringsmedel i mån av möjlighet, samt
föredra miljömärkta eller biologiskt nedbrytbara produkter. För överblivna och farliga ämnen (t.ex. oljor,
målfärg och lösningsmedel) till avfallsstationer och kvarblivna och oanvända läkemedel till apoteket. Tilläggsinformation om ämnet finns på Finlands Vattenverksförening VVY rf:s och Helsingforsregionens miljötjänsters kampanjwebbsida http://www.pytty.fi/gor-det-ratta-och-skydda-vattenmiljon/.
Projektet LINKKI:s karterings- och rådgivningsbesök för året 2016 är slutförda. Under tiden maj-november
utförde projektet cirka 1 200 fastighetsbesök och därmed översteg den totala mängden karterade avloppssystem som gjorts sedan 2009 till över 6 000. Mottagandet av rådgivningen var till stort sett positivt och den
personliga servicen fick beröm av invånarna. Projektet har även publicerat en flyer om avloppsvattnets miljöeffekter. Du hittar flyern på sidan: http://glesbygdensvatten.fi/se/radgivning/radgivningsmaterial. Avloppsrådgivarna kan kontaktas även under vinterperioden 2017 per telefon eller e-mail. Rådgivarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan http://www.glesbygdensvatten.fi/se/kontakt/tag_kontakt.
Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden
i samarbete med kommunerna. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt,
Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 20132021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
Henri Virkkunen
Jätevesineuvoja/avloppsrådgivare
019 5682 968
henri.virkkunen@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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Jätevesineuvonnalle hyvä vastaanotto, jätevesijärjestelmien uudistamisinto kuitenkin laimeaa
LINKKI 2016-hankkeen tilannekatsaus julkistetaan jätevesiseminaarissa 29.3.2017

Muutaman vuoden jatkunut keskustelu haja-asutuksen jätevesilainsäädännön muutoksista on tyrehdyttänyt
kiinteistönomistajien mielenkiinnon uudistaa jätevesijärjestelmiä. Tämä on käynyt ilmi LINKKI-hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynneillä vuosina 2015 ja 2016. Tilanne alkaa toivottavasti selkeytyä kun vuoden 2016
lopulla merkittävimmistä lainsäädäntömuutoksista saatiin tietoa ja ne tulevat voimaan 2017 keväällä. LINKKIhankkeen loppuseminaarissa 29.3.2017 on tarjolla ajankohtaista tietoa jäteveden käsittelyn tilanteesta, lainsäädännön muutoksista sekä niiden vaikutuksista. Seminaari on suunnattu alan ammattilaisille, mutta se on
avoin myös muille asiasta kiinnostuneille (huom. ilmoittautuminen). Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan
LINKKI-hankkeen verkkosivuilta.
LINKKI 2016-hankkeessa tehtiin 1 260 kartoitus- ja neuvontakäyntiä 33:lla hankekuntien valitsemilla nk. erityisalueilla. Käynnit kohdistuivat tasaisesti kiinteästi asutuille ja vapaa-ajan käytössä oleville kiinteistöille. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve mukaili aikaisempien vuosien kartoituksien tuloksia. Akuutissa uudistamistarpeessa oli 34 % järjestelmistä, kunnostustoimia tai seurantaa vaativia järjestelmiä oli 20 %, nykyisellään
kunnossa olevia järjestelmiä oli 16 % ja vähäisten jätevesimäärien kohteita oli 30 %. Länsi-Uudellamaalla tavataan laaja kirjo jätevesijärjestelmiä, mutta edelleen kaikki jätevedet johdetaan useimmiten saostussäiliöiden kautta maaperään tai ojaan.
Lainsäädännön muutosten osalta sääntelyä lievennetään ja selkeytetään niin, että aiemmin hajajätevesiasetuksella määrätyistä asioista on osa nostettu lain tasolle ympäristönsuojelulakiin. Merkittävin muutos on,
että siirtymäaikaan sidottu vaatimus jätevesijärjestelmän uudistamisesta poistuu valta-osalta haja-asutusalueiden kiinteistöistä. Pidennetty siirtymäaika 31.10.2019 asti on jatkossa voimassa vain 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä sekä luokitelluilla pohjavesialueilla. Herkkien alueiden ulkopuolella puhdistusvaatimukset tulevat täytettäväksi kun kiinteistöllä tehdään tietynlaisia lupaa vaativia remontteja. Kunnissa voi
olla ympäristönsuojelumääräyksiä, joissa säädetään lakia tiukemmista jätevedenkäsittelyvaatimuksista.
Nämä määräykset tulevat noudatettaviksi samaan aikaan lainsäädännön uudistamisaikataulujen kanssa.
Lainsäädännön muutoksia esitellään tarkemmin LINKKI-hankkeen seminaarissa, jossa on mahdollisuus myös
kysyä asiasta ympäristöministeriön asiantuntijalta.
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.
Hankkeessa tehdään mm. kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-asutusalueiden kiinteistöillä, joita on viime
vuosina tehty jo noin 6 000.

Avloppsvattenrådgivningen tas bra emot, men ivern att förnya avloppsvattensystem svag
LINKKI 2016-projektets lägesrapport publiceras vid avloppsvattenseminariet 29.3.2017

Den fleråriga diskussionen om att förnya avloppsvattenlagstiftningen har försvagat fastighetsägarnas intresse för att förnya sina avloppsvattenbehandlingssystem. Detta har man märkt tydligt under LINKKI-projektets karterings- och rådgivningsbesöken åren 2015-2016. Situationen börjar förhoppningsvis klarna eftersom mer information om innehållet i förändringarna blev tillgänglig i slutet av år 2016 och den nya avloppsvattenlagstiftningen kommer att träda i kraft under våren 2017. LINKKI-projektets slutseminarium
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29.3.2017 erbjuder aktuell information om avloppsvattenbehandlingens läge, lagförändringar och deras effekter. Seminariet är riktat till branschens sakkunniga, men det är öppet för allmänheten (obs. anmälningen).
Programmet finns i sin helhet på LINKKI-projektets hemsidor.
Inom LINKKI 2016-projektet utfördes 1 260 karterings- och rådgivningsbesök på 33 känsliga, av projektkommunerna utvalda specialområden. Besöken riktades till både fast- och fritidsbosättning. Behovet av att förnya
avloppsvattensystem var mycket lika som under tidigare år: i ett akut förnyelsebehov var ca. 34 % av systemen, medan 20 % var i behov av små reparationer och/eller uppföljning. Systemen, som var i skick i nuläget
utgjorde 16 % av objekten och endast små mängder avloppsvatten bildades på 30 % av objekten. I västra
Nyland hittar man en stor skala olika typer av avloppsvattensystem, men fortfarande leds avloppsvatten allt
som oftast via slambrunnar till marken eller till ett dike.
Avloppsvattenlagstiftningen kommer att lindras och klargöras genom att lyfta upp vissa delar av tidigare förordning till miljöskyddslagen. Den mest betydande förändringen är, att kravet på att förnya avloppsvattensystemet under en viss övergångsperiod, kommer att avlägsnas för det mesta. Den förlängda övergångsperioden, som sträcker sig ända till 31.10.2019, är i kraft på 100 m breda strandzoner och på klassificerade
grundvattenområden. Utanför dessa, extra känsliga områden, skall reningskraven uppfyllas i samband med
vissa tillståndsförfaranden gällande renoveringar på fastigheten. I kommunerna kan det finnas miljöskyddsföreskrifter, som innehåller striktare kravnivåer än i lagstiftningen. Dessa krav skall uppfyllas inom den
lagstadgade tidsramen. Förändringarna i lagstiftningen kommer att presenteras närmare på LINKKI-projektets seminarium, där man även har en möjlighet att ställa frågor till miljöministeriets sakkunniga.
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, varav det har gjorts redan ca. 6 000 under
senaste åren.
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Neuvonta meneillään Hangon pohjoispuolella / Rådgivning på gång norr om Hangö
Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
Minttu Peuraniemi
projektipäällikkö/projektledare
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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Haja-asutuksen jätevesineuvontaa kohdennetaan jatkossakin herkille alueille
Hajajätevesiviikko 24.-30.4. kannustaa laittamaan jätevesiasiat kuntoon

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskevan lainsäädännön muutokset ovat pitkän keskustelun jälkeen tulleet voimaan 3.4.2017. Suurin muutos koskee järjestelmien uudistamisen aikataulua. Jatkossa kunnostukset
ovat määräaikaan sidottuja vain luokitelluilla pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä rannasta, joilla
siirtymäaikaa jatkettiin 31.10.2019 asti. Puhdistusvaatimus on voimassa muillakin alueilla, mutta jätevesijärjestelmä kunnostetaan viimeistään vasta muun remontin yhteydessä. Uusien säädösten voimaantulon johdosta neuvonnan tilanne on aikaisempiin vuosiin verrattuna selkeämpi, vaikkakin haasteita tuo uudistamisen
perustelujen painopisteen siirtyminen yhä enemmän vaikeasti hahmotettaviin jäteveden ympäristövaikutuksiin.
LINKKI-hankkeessa jätevesineuvontaa on alusta asti kohdennettu pilaantumisen kannalta herkille alueille ja
näin tehdään myös vuonna 2017. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja ne painottuvat tänä vuonna ranta-alueille. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja
saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta sekä kattavan neuvontapaketin. Neuvojat lähtevät kesäkuun alussa liikkeelle Inkoon rannikolla, Karkkilassa Vuotinaisella ja Valkjärvellä sekä Kirkkonummen Vitträskin ja Svartvikin alueilla. Myöhemmin neuvojat siirtyvät mm. Kirkkonummen Långvikiin, Lohjan
Nummijärvelle sekä Raaseporin joen valuma-alueelle. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja käyntien
aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille www.hajavesi.fi.
LINKKI-hanke osallistuu valtakunnalliseen Hajajätevesiviikkoon facebook-kampanjalla. Tätä ympäristöministeriön koordinoimaa teemaviikkoa on vietetty huhtikuun viimeisellä viikolla. Hajajätevesiviikon tarkoituksena
on edistää jätevesien hyvää käsittelyä haja-asutusalueilla: lähivedet kiittävät, kun jätevesiasiat laitetaan kuntoon. Viikon aikana tiedotetaan haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn ajankohtaisista aiheista sekä järjestetään
erilaisia tapahtumia ympäri Suomea. LINKKI-hankkeen hajajätevesiviikkoa voi seurata Länsi-Uudenmaan vesi
ja ympäristö ry:n Facebookissa (https://www.facebook.com/vesijaymparisto/). Lisätietoa hajajätevesiviikon
tapahtumista ja materiaaleista ympäristöministeriön sivulla (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Hajajatevesiviikko/Hajajatevesiviikko_24304(28466) ).
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on toteutettu lähes 6 000 kiinteistöllä vuodesta 2009.
Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja
Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta
koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat Henri Virkkunen, Hanna Keinänen, Virve
Ståhl, Jenny Wikström ja Linnea Skogberg. Neuvojatiimi täydentyy alkukesästä. Jos tarvitset neuvoja hajaasutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai haluat pyytää neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin voit olla yhteydessä hankkeen neuvojiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.
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Glesbygdens avloppsrådgivning riktas fortfarande till känsliga områden

På avloppsvattenveckan 24.-30.4. sporras fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen
Lagstiftning som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden har efter en lång diskussion kommit i kraft
3.4.2017. De största förändringarna gäller tidtabellen på förnyande av avloppsvattensystem. I fortsättningen
har endast vissa områden en kalenderbunden tidsfrist för förnyandet, som sträcker sig ända till 31.10.2019.
Dessa områden är klassificerade grundvattenområden och strandområden (100 m från strandlinjen). Reningskravet är i kraft på de övriga områden, men avloppsvattensystemet bör förnyas först senast när det
utförs övriga renoveringar på fastigheten. På grund av att lagen nu äntligen är i kraft, har avloppsvattenrådgivningen en klarare situation. Utmaningen är dock att förflytta rådgivningens tyngdpunkt till avloppsvattens
miljöeffekter som är svårare att uppfatta för lekmän.
LINKKI-projektets rådgivning har från början riktats på områden som är känsliga för förorening. Samma arbetssätt fortsätter också år 2017. Rådgivningsområden har valts i samarbete med kommunerna och tyngdpunkten ligger i år på strandområdena. Invånarna i de ifrågavarande områdena kontaktas med brev, där de
erbjuds ett avgiftsfritt karterings- och rådgivningsbesök. Under besöket går rådgivaren tillsammans med invånaren igenom dagsläget för behandlingen av avloppsvattnet och ger råd om förbättring och underhåll av
systemet. Under besöket får fastighetsägaren även en skriftlig utvärdering om behovet att förnya sitt system.
Rådgivarna startar sitt arbete i juni i Ingå kustlinje, i Vuotinainen och Valkjärvi i Högfors och i Vitträsk och
Svartvik i Kyrkslätt. Senare förflyttar sig rådgivarna till bl.a. Långnäs i Kyrkslätt och Nummijärvi i Lojo samt
tillrinnigsområde för Raseborgsån. Besök görs ända in till oktober-november. Målområdena och noggrannare
tidtabeller uppdateras på projektets hemsidor www.glesbygdensvatten.fi under sommarens gång.
LINKKI-projektet deltar i den riksomfattande avloppsvattenveckan genom att ordna en facebook-kampanj.
Denna temavecka, som koordineras av miljöministeriet, firas under sista veckan i april. Syftet med avloppsvattenveckan är att sporra fastighetsägare att se över avloppsvattensystem: närvatten tackar när avloppsvattensystem sätts i skick. Under veckan informeras det om glesbygdens avloppsvattenfrågor och evenemang ordnas runtom Finland. LINKKI-projektets avloppsvattenveckan kan följas i Västra Nylands vatten och
miljö r.f.:s Facebook (https://www.facebook.com/vesijaymparisto/). Tilläggsuppgifter om evenemang och
material finns på miljöministeriets webbsidor (http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byggande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Glesbebyggelsens_avloppsvatten/Avlopsvatteveckan/Avloppsvattenveckan_24304(42688) ).
Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden
i samarbete med kommunerna. Karterings- och rådgivningsbesök har genomförts på närmare 6 000 fastigheter sedan 2009. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå
och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin
för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. och
som rådgivare agerar Henri Virkkunen, Hanna Keinänen, Virve Ståhl, Jenny Wikström och Linnea Skogberg.
Rådgivningsteamet blir komplett i början av sommaren. Om du behöver råd om behandlingen av avloppsvatten på glesbygden eller vill be rådgivaren besöka din fastighet, kan du vara i kontakt med projektets rådgivare. Deras kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.glesbygdensvatten.fi.
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Kuva: Neuvoja ja asukas selvittämässä saostuskaivon kuntoa.
Bild: Rådgivaren och invånaren tar reda på dagsläget av en slambrunn.
Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
Minttu Peuraniemi
projektipäällikkö/projektledare
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi
Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld
www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten
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28.3.2017

TERVETULOA
JÄTEVESISEMINAARIIN
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 29.3.2017 klo: 9-15
Lohjan kaupungintalo Monkola, Valtuustosali
Karstuntie 3, 08100 Lohja

LINKKI2016-hankkeen loppuseminaarissa käydään läpi haja-asutuksen jätevesilainsäädännön
viimeisimmät käänteet. Miten säädökset muuttuivat, ketä ne koskevat sekä miten muutokset
näkyvät alan ihmisten työssä ja toiminnassa.
Tervetuloa keskustelemaan ja kysymään lainsäädäntömuutoksista ja LINKKI-hankkeesta!

SEMINAARIOHJELMA
8:45

Kahvitus

9:00
9:15

Seminaarin avaus
Hajajätevesilainsäädännön muutokset ja päivittyvä materiaali
neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö
Kommenttipuheenvuorot lainsäädäntömuutosten vaikutuksista
lvi-tarkastaja Matti Napari, Lohjan kaupunki
ympäristötarkastaja Elina Salo, Kirkkonummen kunta
jätevesisuunnittelija Timo Grönroos, Turun Rakentajapalvelu Timo Grönroos
Kysymyksiä ja keskustelua
Lounastauko (omakustanteinen)
Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla, LINKKI 2016-hankkeen tulokset
Virve Ståhl, LUVY ry
Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä
Henri Virkkunen, LUVY ry
Kentältä kartalle: sähköisen tiedonkeruun kehittäminen neuvonnassa
Minttu Peuraniemi, LUVY ry
Uutta tietoa jäteveden käsittelyn parantamisen vaikutuksista? Village Waters
Minttu Peuraniemi, LUVY ry
Typpi talteen ja lannoitteeksi jätevesistä – Aallon kehityshanke NPHarvest
Juho Kaljunen, Aalto yliopisto
Loppukeskustelu
Seminaari päättyy

10:30

11:30
12:30
13:00

13:30
14:00
14:30
15:00

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2016. Tilaisuus on maksuton.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 22.3.2017.
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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28.3.2017

VÄLKOMMEN TILL
AVLOTTENSEMINARIUM
Tid:
Plats:

Onsdag 29.3.2017 kl: 9-15
Lojo stadshuset Monkola, Fullmäktigesal
Karstuvägen 3, 08100 Lojo

LINKKI2016-projektets slutseminarium ger en inblick i de senaste uppdateringarna i lagstiftningen gällande glesbygdens avloppsvatten. Hur förändras lagen, vem berörs de av och hur förändringarna syns i arbetet och verksamheter på branchen.
Välkommen att diskutera och fråga om förändringarna och om LINKKI-projektet!

PROGRAM
8:45

Kaffeservering

9:00
9:15

Seminariet öppnas
Förändringarna i avloppsvattenlagstiftningen och det uppdaterade materialet
konsultativ tjänsteman Ari Kangas, miljöministerium
Kommentarerna: hur inverkar förändringarna
vvs-inspektör Matti Napari, Lojo stad
miljöinspektör Elina Salo, Kyrkslätts kommun
avloppsvattenplanerare Timo Grönroos, Turun Rakentajapalvelu Timo Grönroos
Frågor och diskussion
Lunchpaus (på egen bekostnad)
Glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland, LINKKI 2016-projektets resultat
Virve Ståhl, LUVY r.f.
Rådgivningen förnyas: perspektiv utvidgas m.h.a. belastningsmodeller
Henri Virkkunen, LUVY r.f.
Från fältet till kartan: elektronisk datainsamling utvecklas inom rådgivning
Minttu Peuraniemi, LUVY r.f.
Ny information om effekterna av förbättrade avloppsvattensystem? Village Waters
Minttu Peuraniemi, LUVY r.f.
Kan avloppsvattnets kväve tas till vara och användas som gödsel – Aalto-universitets
utvecklingsprojet NPHarvest
Juho Kaljunen, Aalto-universitetet
Diskussion
Avslutning av seminariet

10:30

11:30
12:30
13:00

13:30
14:00
14:30
15:00

Tillställningen arrangeras av Västra Nylands avloppsvattenprojekt – LINKKI 2016. Tillställningen är
avgiftsfri. Med tanke på kaffeserveringen bör du anmäla dig till tillställningen senast 22.3.2017.
Anmälningar elektroniskt: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen. Ifall den elektroniska
anmälningen inte fungerar, kan du anmäla dig via telefon: 019 5682 975. Presentationer i
programmet är på finska, men man får gärna diskutera även på svenska.
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29.3.2017: LINKKI2016-hankkeen loppuseminaari
Nimi
Kaisa Autio-Nousiainen
Maria Eriksson
Anna Hurra
Anu Hynninen
Ilkka Juvankoski
Antti Juvonen
Anu Juvonen
Juho Kaljunen
Jorma Kaloinen
Ari Kangas
Timo Klemelä
Pekka Koivukoski
Saara Koivumäki
Susanna Komulainen
Tuuli Kuisma
Jukka Kuoppala
Marko Lappalainen
Tomi Laukka
Jyrki Löppönen
Risto Murto
Matti Napari
Tomi Niemi
Seppo Oksanen
Minttu Peuraniemi
Jaana Pönni
Sini Pöytäniemi
Elina Salo
Patrik Skult
Yrjö Sarkki
Jouni Stordell
Virve Ståhl
Sanna Tarmi
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ETHÄN PILAA
JUOMAVETTÄSI?
.

Kiinteistökohtainen vedenhankinta perustuu pääsääntöisesti talousvesikaivoihin, jotka ovat
tyypillisesti rengas- tai porakaivoja. Haja-asutusalueella myös jätevesien käsittely on usein
kiinteistökohtaista. Jos jätevesiä ei käsitellä asianmukaisesti, muodostuu kaivoveden
pilaantumisriski, kun talosuvesikaivot ja jätevesijärjestelmät ovat suhteellisen lähekkäin
samalla tontilla. Suurimman riskin talousveden pilaantumiselle aiheuttavat jätevesissä
olevat bakteerit ja virukset, jotka ovat terveydelle haitallisia. Pilaantumisriskin
ehkäisemiseksi talosuvesikaivo tulee sijoittaa maastossa jätevesijärjestelmän yläpuolelle
sekä tarpeeksi kauas jätevesijärjestelmästä ja purkupaikasta. Kunnissa on usein voitu
asettaa tiettyjä suojaetäisyyksiä talousvesikaivolle suhteessa jätevesijärjestelmään. Nämä
käyvät ilmi kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.
Onko sinulla kysyttävää
jätevedenkäsittelystä, jäteveden
ympäristövaikutuksista tai
vedenhankinnasta? LINKKI-hankkeen
jätevesineuvojilta saat asiantuntevaa
sekä maksutonta jätevesineuvontaa
Länsi-Uudellamaalla. Kauttamme saat
myös näytepullot kaivoveden laadun
analysointiin!
Neuvojien yhteystiedot löydät
osoitteesta: www.hajavesi.fi
Kuva 1. Väärin sijoitettu tai puutteellinen jätevesijärjestelmä
voi pilata kaivon.

Oikein toimivassa kaivossa vesi on pohjavettä. Pohjavesi on maaperään imeytynyttä sadeja sulamisvettä ja sitä on kaikkialla maa- ja kallioperässä vaihtelevalla korkeudella.
Rengaskaivon tapauksessa pohjaveden muodostumisalue on yleensä kaivon yläpuolisessa
maastossa tai tasaisella maalla kaivon ympärillä ja se saattaa ulottua laajallekin alueelle.
Porakaivon tapauksessa muodostumisalue voi olla huomattavasti suurempi. Kaivoveden
laadun turvaamiseksi mahdolliset pilaantumista aiheuttavat kohteet, kuten
jätevesijärjestelmä, tulee sijoittaa tarpeeksi kauas talousvesikaivosta
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JÄTEVEDEN MONET
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät
runsaasti ravinteita, orgaanista ainetta, joka
kuluttaa happea, sekä suolistobakteereita. Jos
jätevedet käsitellään puutteellisesti, pääsevät
nämä aineet kuormittamaan ympäristöä.
Erityisen herkkiä alueita kuormituksen kannalta
ovat vesistöjen lähialueet sekä pohjavesialueet.
Jätevesien sisältämät ravinteet lisäävät
vesistöjen rehevöitymistä, orgaaninen aines
kuluttaa happea vesistöistä ja bakteerit
aiheuttavat hygieenistä pilaantumista niin
vesistöissä kuin pohjavesissä. Haittalisten
aineiden päätymistä ympäristöön voidaan
vähentää
mm.
pitämällä
jäteveden
käsittelyjärjestelmät kunnossa tai uudistamalla
niitä sekä käyttämällä ympäristöystävällisiä
pesuaineita ja kosmetiikkaa.

Arkielämässä
käytämme
suurta
kirjoa
kemianteollisuuden
tuotteita,
(kuten
puhdistusvalmisteita, kosmetiikkaa, erityyppisiä
pintakäsittelyaineita tai lääkeyhdisteitä), joista
osalla on havaittu olevan potentiaalia aiheuttaa
haitallisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia.
Monien yhdisteiden osalta tietämys niiden
aiheuttamista riskeistä on vielä rajallista.
Jätevedenkäsittelyjärjestelmät poistavat näitä
yhdistejäämiä jätevesistä heikosti eikä sitä
edellytetä jätevesilainsäädännössä.
Kuva 2. Erityisen haitallisten
kemikaalien ympäristölle tai
terveydelle mahdollisesti
aiheuttamista vaaroista
ilmoitetaan standardoiduin
varoitusmerkein. Noudata
näiden tuotteiden käytössä
erityistä varovaisuutta ja hävitä
ne oikeaoppisesti.

Viemäriverkoston ulkopuolella nämä aineet tai
niiden
muuntumatuotteet
päätyvät
siis
jätevedenkäsittelyjärjestelmän
kautta
lähiympäristöön, ja voivat omalta osaltaan
vaikuttaa kaivoveden laatuun. Paras tapa
rajoittaa
ympäristöön
päätyvää
kemikaalikuormaa on voimakkaiden kemikaalien
tarpeettoman
käytön
vähentäminen
ja
käyttämättä jääneiden tuotteiden oikea
hävittäminen. Vierasaineet tai kemikaalit eivät
kuulu viemäriin.

Jäteveden ympäristöhaitat-esite marraskuu 2016
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INTE FÖRORENAR
DU VÄL DITT
DRICKSVATTEN?
.
Den fastighetsvisa vattenanskaffningen
baserar sig i huvudsak på hushållsvattenbrunnar,
PILAA
som oftast är ring-, eller borrbrunnar. På glesbygden sköts också oftast
avloppsvattenbehandlingen separat för de enskilda fastigheterna. Om inte
JUOMAVETTÄSI?
avloppsvattnet behandlas på ett sakenligt sätt, finns det risk, att brunnsvattnet kan
förstöras, då såväl hushållsvattenbrunnarna som avloppsvattensystemen ligger
förhållandevis nära varandra på samma tomt. Den största föroreningsrisken för
hushållsvattnet utgörs av bakterier och virus, som är skadliga för hälsan. För att minska
föroreningsrisken, bör hushållsvattenbrunnen placeras ovanför avloppsvattensystemen
och tillräckligt långt från avloppssystemen och utsläppsplatsen. I kommunerna har man
ofta kunnat uppställa vissa skyddsavstånd för hushållsvattenbrunnarna i förhållande till
avloppsvattensystemen. Dessa framgår ur kommunens miljöskyddsbestämmelser.
Har du frågor gällande
avloppsvattenbehandlingen,
avloppsvattnens miljöpåverkan eller
vattenanskaffningen? Av LINKKIprojektets avloppsvattenrådgivare får
du sakkunnig samt kostnadsfri
avloppsvattenrådgivning i Västra
Nyland. Via oss får du även provflaskor
för analys av brunnsvattnets kvalitet!
Rådgivarnas kontaktuppgifter hittar du
på adressen:
www.glesbygdensvatten.fi

Bild 1. En felaktigt placerad eller ett bristfälligt
avloppsvattensystem kan förorena brunnen.

I en brunn, som fungerar korrekt, utgörs vattnet av grundvatten. Grundvatten är regnoch smältvatten, som filtrerats genom jordmånen och det finns överallt i mark och
berggrunden på ett varierande djup. I en ringbrunn utgörs området, där grundvattnet
bildas, oftast av ett område ovanför brunnen eller i flack terräng av området runt brunnen
och det kan utgöras av ett rätt vidsträckt område. Då det gäller borrbrunnar kan området,
där grundvattnet bildas, vara betydligt större. För att säkerställa brunnsvattnets kvalitet
bör sådana saker, som avloppsvattensystemet, placeras tillräckligt långt från
hushållsvattenbrunnen

Avloppsvattnets många miljöeffekter-brochyr. November 2016
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AVLOPPSVATTNETS
MÅNGA
MILJÖEFFEKTER
Det avloppsvatten, som uppstår i bostäder,
innehåller rikligt med näringsämnen, organiskt
material,
som
förbrukar
syre,
samt
tarmbakterier. Ifall avloppsvattenbehandlingen
är bristfällig kommer dessa ämnen ut och
belastar miljön. Speciellt känsliga områden för
belastning är vattendragens närområden samt
grundvattenområdena. Närsalterna, som finns i
avloppsvattnet, göder vattendragen, de
organiska ämnena förbrukar syre och
bakterierna förorsakar en hygienisk förorening i
såväl vattendragen som grundvattnet. Man kan
minska risken för att de skadliga ämnena
kommer ut i miljön, bl.a. genom, att hålla
avloppsvattenreningssystemen i skick eller
genom att förnya dem samt genom att använda
miljövänliga tvättmedel och kosmetika.

I vårt vardagliga liv använder vi många olika
kemiska produkter (såsom rengöringspreparat,
kosmetika, olika slag av ytbehandlingsmedel och
läkemedelsföreningar), av vilka en del har visat sig
ha potential att förorsaka skadliga miljö- och
hälsoeffekter. För många föreningar är
kännedomen om deras eventuella skadliga
effekter ännu begränsade. Avloppsvattenreningssystemens förmåga, att ta bort dessa föreningar,
är dåliga och detta förutsätts inte heller i
avloppsvattenlagstiftningen.
Bild 2. Om de kemikalier, som
eventuellt är speciellt skadliga
för såväl miljön som hälsan,
meddelas med hjälp av
standardiserade
varningsmärken. Var speciellt
försiktig vid användandet av
dylika produkter och gör dig av
med dem på ett korrekt sätt.

Utanför avloppssystemet hamnar dessa ämnen
samt
deras
omvandlingsprodukter
via
avloppssystemet ut i närmiljön, och kan på det
sättet inverka på brunnsvattnets kvalitet. Det
bästa sättet att minska mängden kemikalier, som
hamnar ut i miljön är, att minska den onödiga
användningen av starka kemikalier samt, att se till,
att de överblivna produkterna kasseras på rätt
sätt. Främmande ämnen och kemikalier hör inte
hemma i avloppssystemet.

Avloppsvattnets många miljöeffekter-brochyr, November 2016
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Jätevesiviikon Facebook-kampanja, Linkki 2016
LINKKI 2016-hanke osallistui valtakunnalliseen Hajajätevesiviikkoon (24.-30.4.2017) Facebook-kampanjalla.
Julkaisukanavana käytettiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY:n sivua. Facebookissa julkaistiin
kuusi päivitystä ja yksi tiedote viikon aikana maanantain ja lauantain välillä. Kolme julkaisuista oli
sponsoroituja. Sponsorointi kohdennettiin 20-65+ vuotiaille naisille ja miehille maantieteellisesti 80 km
säteellä Karjaalta. Sponsorointia jatkettiin 2 viikkoa, niin että viimeisen julkaisun sponsorointi päättyi 13.5.
Julkaisujen lisäksi kampanjassa tiedotettiin neuvonnasta. Hajajätevesiviikon Facebook-julkaisuissa käytettiin
tunnistetta #hajajätevesiviikko. Viikon aikana julkaisuista kertyi kokonaisuudessaan 110 tykkäystä ja 9
jakamista (Kuva 1). Sponsoroitujen julkaisuiden kokonaiskattavuus oli 3780 henkilöä. Facebook-tilastot
päivittyvät ajan kuluessa, ja päivitysten kattavuus ja sitoutuminen voivat parantua hiukan. Tämän raportin
tulokset on katsottu 13.5.2017.
Kampanjassa mitattiin kokonaiskattavuutta, mikä näyttää kuinka moni yksittäinen henkilö on nähnyt sivuun
liittyvää sisältöä viimeisen viikon aikana. Julkaisujen kattavuus näyttää, kuinka moni yksittäinen henkilö on
nähnyt julkaisut. Sitoutumiset julkaisuun ilmaisevat, kuinka moni yksittäinen henkilö on tykännyt
julkaisusta, kommentoinut sitä tai jakanut sen viimeisen viikon aikana.

Kampanjan julkaisut ja sponsorointi

Kuva 1. Neuvontatyöstä kertova
julkaisu, joka sai eniten näkyvyyttä
kampanjan aikana.

Jätevesiviikon aikana Facebookissa julkaistiin kuusi julkaisua ja yksi
tiedote. Julkaisupäivämäärät sulkeissa. Ensimmäisessä julkaisussa
pääpaino oli neuvonnassa ja siinä rohkaistiin asukkaita olemaan
yhteydessä neuvojiin, jos jätevesiasiat ovat yhtään epäselviä
(24.4.) (Kuva 1). Toisessa julkaisussa pääpaino oli
talousvesikaivoissa ja siinä painotettiin talousvesikaivojen laadun
tarkkailua (25.4). Kolmannessa julkaisussa kerrottiin
suunnittelijoiden tärkeydestä uuden jätevesijärjestelmän
hankkimisprosessissa (26.4) ja neljännessä suositeltiin huoltamaan
jätevesijärjestelmiä asianmukaisesti (27.4). Viides julkaisu sisälsi
tiedotteen neuvonnasta ja tulevasta kenttäkaudesta (28.4).
Kuudes julkaisu rohkaisi asukkaita valitsemaan kuivakäymälän
(28.4) ja seitsemäs mainosti Suomen vesiensuojeluyhdistysten
ylläpitämää jätevesiopas-sivustoa (29.4). Kaikki julkaisut olivat
lyhyitä ja niistä oli linkitykset aiheeseen liittyvälle sivustolle.
Jokaisessa julkaisussa oli myös asiayhteyteen sopiva kuva tai
kuvia.
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Kuva 2. Julkaisuihin sitoutumiset, (*= sponsoroitu julkaisu).

Julkaisujen näkyvyys
Sponsoroitujen ja normaalien julkaisuiden sitoutumisissa oli huomattavat erot. Valtaosa jätevesiviikon
aikana tulleista sitoutumisista kohdistui sponsoroituihin julkaisuihin. Sponsoroidut julkaisut saivat n. 92 %
tykkäyksistä ja 88 % jakamisista jätevesiviikon aikana. Sitoutumisia oli 53 – 31 kpl julkaisusta riippuen. Muut
julkaisut saivat sitoutumisia 3 – 1 kpl, joita voidaan pitää varsin tyypillisinä LUVY:n julkaisuiden
sitoutumismäärinä. Kokonaisuudessaan julkaisuiden sponsorinteihin käytettiin noin 80 euroa. Hintaa
yhdelle julkaisuun sitoutumiselle tuli 0,53 – 0,7 €.
Sponsoroitujen julkaisujen kattavuudessa oli suuria eroja, vaikka niiden sponsorointiaika oli saman pituinen
kahden viikon jakso. Ensimmäiseksi sponsoroitu julkaisu sai yli 1000 kpl katselukertoja enemmän kuin
viimeiseksi sponsoroitu julkaisu. Syynä voi olla se, että mainokset oli kohdennettu samalle ryhmälle osittain
samaan aikaan, jolloin päällekkäisyys syö myöhempien mainosten kattavuutta. Lisäksi suositummat
julkaisut saavat enemmän näkyvyyttä, mikä selittänee neuvonnasta kertovan julkaisun suurimman
kattavuuden. Huomioitavaa on myös julkaisujen järjestys, ensimmäisenä sponsoroitu julkaisu sai eniten
kattavuutta ja viimeisenä sponsoroitu vähiten. Lisäksi järjestyksestä johtuen raportointia tehdessä oli
kulunut vähiten aikaa viimeisen julkaisun julkaisemisesta, vaikka sponsorointiaika olikin mennyt umpeen
lukuja tarkastettaessa.
Sponsorointi oli siis kannattavaa näkyvyyden saamisen kannalta. Kattavuustilastoa ei-sponsoroiduista
julkaisuista ei ollut saatavilla, joten sitä eroa ei pystytty mittaamaan. Sitoutumisten mukaan voidaan
kuitenkin päätellä, että normaalien julkaisuiden näkyvyys oli huomattavasti alhaisempi.
Sponsoroitujen julkaisujen tunnusluvut:
x

x
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Neuvonta-aiheisessa julkaisussa tykkäyksiä oli 45 kpl ja jakamisia oli 5 kpl. Kattavuutta tällä
julkaisulla oli 1785 henkilöä, joista 53 kpl sitoutui julkaisuun tykkäämällä, kommentoimalla tai
jakamalla julkaisun. Kokonaishinta sponsoroinnille oli 28€, mikä tekee 0,53€ julkaisuun sitoutumista
kohden.
Talousvesikaivoaiheisessa julkaisussa tykkäyksiä oli 28 kpl ja jakamisia 1 kpl. Tämän julkaisun
kattavuus oli 1359 henkilöä, joista 40 kpl sitoutui julkaisuun tykkäämällä, kommentoimalla tai
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x

jakamalla julkaisun. Julkaisun sponsoroinnin kokonaishinnaksi tuli 27,98€, mikä tekee 0,70€
julkaisuun sitoutumista kohden.
Jätevesiopas-sivustoa mainostavassa julkaisussa oli 29 kpl tykkäyksiä ja 2 kpl jakamisia. Tämän
julkaisun kattavuus oli 639 henkilö joista 31 kpl sitoutui julkaisuun tykkäämällä, kommentoimalla tai
jakamalla julkaisun. Julkaisun sponsoroinnin kokonaishinnaksi tuli 19€, mikä tekee 0,61€ julkaisuun
sitoutumista kohden.

Sponsoroimattomien julkaisujen tunnusluvut:
x
x
x
x

Suunnitteluaiheisessa julkaisussa oli tykkäyksiä 3 kpl ja jakoja 0 kpl.
Järjestelmien huoltamisesta kertovassa julkaisussa oli 1 kpl tykkäyksiä ja 0 kpl jakoja.
Neuvonnasta tehty tiedote jaetiin Facebookissa ja siinä oli tykkäyksiä 2 kpl ja jakamista 1 kpl.
Kuivakäymälöitä koskevassa julkaisussa oli 2 tykkäystä ja 0 kpl jakamista.
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Kuvat 3 ja 4. Sponsoroidut julkaisut, niiden hinta ja sitoutumiset.
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Kuva 5. Sponsoroitujen julkaisujen kattavuus.
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Arvio kampanjan onnistumisesta
Some-kampanja toteutettiin Facebookissa ajalla 24.–29.4.2017. Kampanjan aikana julkaistiin kuusi
julkaisuja ja yksi tiedote. Kampanjan sponsoroitujen julkaisuiden kokonaiskattavuus oli 3780 henkilöä ja sen
kulut koostuivat työstä ja sponsorointikuluista (80 €). Julkaisut keräsivät vaihtelevan määrän näkyvyyttä
tykkäyksien ja jakamisten muodossa, parhaimman tavoittaessa 45 tykkäystä ja 5 jakoa, mutta ei juurikaan
kommentointia. Kampanjan näkyvyyttä voidaan pitää hyvänä, ottaen huomioon isäntäorganisaatio LUVY:n
Facebook sivun tykkäysmäärän (204 kpl). Jätevesiviikon julkaisut keräsivät kokonaisuudessaan tykkäyksiä
noin puolet koko yhdistyksen sivun tykkäysmäärästä. Sponsorointi oli ainakin tässä tapauksessa
kannattavaa, sillä suurin osa näkyvyydestä oli sponsoroiduissa julkaisuissa. Sponsoroidun julkaisun
sitoutumisen hinnaksi tuli 0,53 – 0,7 €. Hintaa voidaan pitää kohtuullisena, jos verrataan esimerkiksi
perinteiseen paperimediaan, jossa yksittäisten mainosten hinnat ovat vähintään satoja euroja, eikä
sitoutumisia voida mitenkään mitata. Yleisesti hankkeessa käytettävä kontaktointitapa, postitse lähetettävä
kirjekin, on puolet kalliimpi kuin Facebook-kampanjalla saatu sitoutuminen. Hintaa voidaan pitää
kohtuullisena ensimmäisen kampanjan hintana, jonka perusteella sponsoroinnin kohdentamista voidaan
kehittää jatkossa.
Hyvän kokemuksen kautta Facebook markkinointia kannattaa tehdä tulevaisuudessakin. Kampanjan
tuloksia on tarkasteltu Facebookin business ohje- ja tukikeskuksen tietojen pohjalta. Näiden perusteella on
tultu tämän kappaleen johtopäätöksiin sponsoroinnin osalta. Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota
sponsoroinnin kohderyhmän valintaan, jos mainoksia julkaistaan saman aikaan. Tukikeskuksen mukaan
kohderyhmän laatu on kokoa tärkeämpää. Tässä ensimmäisessä kampanjassa valittiin suhteellisen suuri
iällinen ja paikallinen kohderyhmä. Jatkossa voitaisiin kohdentaa saman asian julkaisuita hieman eri
näkökulmista esimerkiksi eri-ikäisille kohderyhmille. Paikallinen kattavuus on kuitenkin hyvä pitää samalla
tasolla, koska se on valittu LUVY:n toimialueen mukaan. Sponsorointi aika on hyvä edelleen pitää lyhyenä,
esimerkiksi kahdessa viikossa, jotta ihmiset eivät kerkeä kyllästyä julkaisuihin. Kampanjan perusteella
vaikuttaa myös siltä, että parhaan näkyvyyden saamiseksi kannattaa sponsoroida vain yhtä julkaisua
samanaikaisesti. Tämä käy myös ilmi markkinoinnin tukikeskuksesta, jonka mukaan saman toimijan samalle
kohderyhmälle osoitettujen sponsoroitujen julkaisuiden jatkuvaa näkymistä yritetään välttää.
Valtakunnallisen näkyvyyden kannalta Jätevesiviikon kampanjointia kannattaa jatkossakin tehdä
sosiaalisessa mediassa. Kampanja saa sitä enemmän näkyvyyttä mitä enemmän ihmiset siihen reagoivat
esimerkiksi Facebookin tykkäyksin ja jaoin. Tästä syystä haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn alan
toimijoiden olisi hyvä jakaa aktiivisesti toistensa sähköistä sisältöä ja julkaisuita. Myös yhteistä jaettavaa
sisältöä voitaisiin tuottaa, esimerkiksi ympäristöministeriön koordinoimana.
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