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Tiivistelmä Hajavesi-hanke tavoitti vuonna 2021 kartoitus- ja neuvontakäynneillään 
yhteensä 54 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 138 neuvontakontaktia. 
Kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin ainoastaan Kirkkonummen alueella. Vuonna 
2020 alkanut koronapandemia jatkui vuonna 2021, joka vaikutti kaikkeen toimin-
taan. Neuvonnan osalta käyntien tarjoamistapaa muokattiin koronapandemia 
alettua ja uudenlainen tapa tarjota käyntejä alensi huomattavasti toteumaa. 
Yleisneuvonnan tapahtumia pystyttiin järjestämään kaksi. 

Toteutuneisiin käynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja lähtökohtaisesti käynnin 
ottivat vastaan henkilöt, jotka olivat kiinnostuneita haja-asutuksen jätevesien 
käsittelystä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen 
kohteiden määrä on noin 9 200 kpl. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan 
jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla tilanne on pysynyt rauhallisena vuoden 
2019 jälkeen, jolloin siirtymäaika herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uudista-
miselle loppui. Yleisestä epävarmasta tilanteesta johtuen investointeja mietittiin 
tarkkaan ja jätevesijärjestelmien uusimisesta ei kysytty niin usein kuin aiempina 
vuosina. Voi myös olla, että kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmä vaatii uudista-
mista, odotetaan miten tilanne kehittyy siirtymäajan päätyttyä. Kiinteistökauppa 
oli vilkasta erityisesti vapaa-ajan asuntojen kohdalla ja niiden jätevesien käsitte-
lystä tuli paljon yhteydenottoja. Neuvonta-alueiden ulkopuolisia käyntejä, ns. 
pyyntökäyntejä, kysyttiin jonkun verran, mutta niiden kysyntä oli yllättävän 
vähäistä.

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

Toimeksiantaja Länsi-Uudenmaan kunnat
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1 Hajavesi-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 hoitami-
selle. 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 asianmu-
kainen 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-Uudellamaalla on vajaat 40 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella, joka on noin 6 % 
koko Suomen haja-asutuskiinteistöistä. 

Kuva 1. Kartta LUVYn toiminta-alueesta. Vihreä = pohjavesialueet.

Länsi-Uudellamaalla neuvontatoiminnalle erityisvaatimuksia asettaa vaativien luonnonolosuhteiden (mm. erityis-
alueet, saaristo) lisäksi kaksikielisyys sekä jäteveden käsittelyjärjestelmätyyppien laaja kirjo. Järjestelmien kirjo 
johtunee siitä, että alueemme kunnat ovat vuosikymmenten mittaan asettaneet silloista vesilakia tiukempia 
määräyksiä jäteveden käsittelylle. 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 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (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. 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 4/2022

6 .

Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVYn toiminta-alueella on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä 
mm.

• Yli 8 400 kartoitus- ja neuvontakäyntiä kuntien kanssa yhteistyössä valittujen alueiden kiinteistöillä, joiden 
pohjalta on laadittu päivitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn sekä hiottu 
toimiva kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli. 

• Kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn minimi-
suositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla on strategia yhteistyön suuntavii-
voista vuoden 2021 loppuun asti. Seuraava strategiakausi on suunniteltu kattamaan vuodet 2022–2026. 
Strategian tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksentekoa, ohjeistusta ja valvontaa 
haja-asutuksen jätevesiä koskien. 

• Yleisneuvontakampanjoita, tarjoamalla puhelinneuvontaa ja konsultointia sekä jätevesitiedotusta 
lehdistön kautta ja suoraan asukkaille jaettujen tiedotteiden muodossa.

• Alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, osoitteessa www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi ja  
www.vesientila.fi, ruotsiksi www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten ja www.vattnenskvalitet.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 tarkas-
tella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johtopäätös tarvittavista toimista – seikka, joka on johtanut sekä 
ylilyönteihin että erityisesti uudistustoimien hitauteen. Edellisvuosina jätevesijärjestelmien uudistaminen on 
ollut pysähtyneisyyden tilassa lainsäädännön muutosten takia. Vuonna 2019 siirtymäajan loputtua varsinkin 
herkkien alueiden kiinteistönomistajat heräsivät jätevesijärjestelmien uudistamisten tarpeellisuuteen. Tästä 
yhtenä merkkinä on se, että yleisneuvontaa annettiin vuonna 2019 puhelimitse kolminkertainen määrä aiempiin 
vuosiin verrattuna. Jätevesijärjestelmien uudistamisinto vaikuttaa kuitenkin laantuneen vuosina 2020–2021. 
Toteutuneiden neuvontakäyntien tulosten perusteella uudistamistarve on kuitenkin pysynyt ennallaan. 
Koronapandemialla on todennäköisesti ollut vaikutusta uudistamistahtiin, koska epävarmana aikana investoin-
teja mietitään tarkkaan. Tarve neuvonnalle ja puolueettomalle tiedolle haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ei 
ole poistunut. Haja-asutuksen jätevesineuvontaa tulisi olla tarjolla jatkossakin vähintään puhelin- ja sähköpos-
tineuvonnan muodossa. 

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 haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja vähennetään tehokkaimmin 
jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Yleisneuvonta ja kartoitus- ja neuvon-
takäynnit sekä Hajavesi-hanke tukevat vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian 
2014–2021 toteuttamista. Jätevesineuvonnan tavoitteena on lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asianmu-
kaiseen jätevesien käsittelyyn ja kannustaa kiinteistönomistajia tarvittaessa uusimaan järjestelmänsä vesien-
suojelun kannalta hyvällä 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, annetaan asukkaille selkeät ohjeet siitä, millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. 
Hajavesi 2021 -hankkeen tavoitteena oli tarjota kattavasti yleisneuvontaa Länsi-Uudenmaan alueella. Tähän 
kuuluivat puhelin- ja sähköpostineuvonta sekä yleisötapahtumat ja jätevesi-illat. Tapahtumia pyrittiin järjestä-
mään koronapandemian salliessa. Tiedottamista tehtiin lehdistötiedotteilla sekä sosiaalisenmedian päivityk-
sillä. Lisäksi Kirkkonummella tarjottiin kiinteistökohtaista neuvontaa kunnan suuremman rahoitusosuuden 
mahdollistamana. 
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1 .3 Organisointi	ja	työntekijät
Hankkeen organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä hankkeen toteuttava järjestö, LUVY, henkilös-
töineen (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 ympäris-
töluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toimintatarkkailuun. LUVY on mukana suuremmissa ja pienemmissä 
hankkeissa, se hallinnoi mm. Hiidenveden kunnostus -hanketta ja Siuntionjoki 2030 -visiota. LUVY on yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n (jatkossa SVYL) edustajana organisoinut 
ympäristöministeriön rahoittamaa neuvonnan pilotointihanketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa, sekä 
kolmea muuta Jässi-hanketta vuosina 2012–2019.

Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen, mutta myöskin toteutukseen ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn 
muodossa. Kunnat muodostavat aktiivisella osallistumisellaan erittäin tärkeän pohjan hankkeen toiminnan 
onnistumiselle. Ohjausryhmä koostuu hankkeen rahoittajista (jokaisesta kunnasta) ja LUVYn hanketyöntekijöistä. 
Ohjausryhmän rinnalla hankkeessa toimii 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 vastuullisena vetäjänä toimii LUVYn toiminnanjohtaja, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuojelun 
asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan sekä toimii ohjausryhmän puheen-
johtajana. Hankkeella on hankekoordinaattori, yhdistyksen haja-asutuksen jätevesien asiantuntija, joka toimii 
myös neuvonnasta vastaavana. Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. neuvonnan koordinointi, kuntayh-
teyksien ylläpito, neuvontamateriaalien ylläpito, raportointi sekä tiedotus. Hankkeen käytännön neuvontatyötä 
toteuttaa jätevesineuvoja, joka myös osaltaan vastaa hankkeen raportoinnista ja tiedottamisesta. 

1 .4 Toimintatavat

1 .4 .1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit
Kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutus tapahtui aiemmilta vuosilta tutulla toimintamallilla, jossa neuvontaa 
kohdennetaan erityisalueille. Käyntejä tarjottiin vuonna 2021 aluekohtaisesti vain Kirkkonummella, minkä 
mahdollisti kunnan suurempi rahoitusosuus hankkeelle. Vuonna 2020 neuvonta taktiikkaa muutettiin korona-
pandemiasta johtuen ja vuonna 2021 jatkettiin samalla mallilla. Neuvontaa tarjottiin kirjeitse, jossa kiinteistön 
omistajaa pyydettiin vahvistamaan neuvontakäynti etukäteen. Vaihtoehtoina käynnin toteuttamiseen oli käynti 
kiinteistöllä vain ulkotiloissa ja suojaetäisyyttä noudattaen tai, etäneuvonta videopuhelun tai tavallisen puhelun 
kautta. Kartoitus- ja neuvontakäyntiin kuuluu nykyisen jäteveden käsittelyn tilan kartoitus sekä räätälöityjen 
neuvojen antaminen suullisesti ja kirjallisesti. Kartoitus- ja neuvontakäynnin toimintamalliin kuuluu pitkälti 
yhdenmukaistettu tausta-aineisto (mm. lomakkeet, liitteenä 1), neuvontamateriaali 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. 
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Taulukko 1. Uudistamistarpeen asteikot ja niiltä odotetut toimenpiteet neuvonnan jälkeen. Perustuu arviointikriteereihin. 
(Peuraniemi 2012)

Uudistamistarvetta 
havainnollistava 
merkki 

Uudistamistarpeen 
arvio ennen 2017 

Uudistamistarpeen 
arvio 2021 

Toivottu eteneminen 

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

Jätevesijärjestelmä ei 
nykyisellään täytä 
puhdistusvaatimuksia: 
Siirtymäaika loppui 
31.10.19  Ryhdyttävä 
toimenpiteisiin 
järjestelmän 
uudistamiseksi 
välittömästi tai 
järjestelmä uudistetaan 
erillisen aikataulun 
mukaisesti 

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

 Pieni kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää 
kunnostettava tai 
tehostettava 

Pieni kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää 
kunnostettava tai 
tehostettava 

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

Seuranta:  
Järjestelmän 
toimivuutta seurattava 

Seuranta:  
Järjestelmän 
toimivuutta seurattava 

Selvityksen teko ja päivitys, 
huoltotoimet, 
toimintakunnon tehostettu 
tarkkailu 

 Järjestelmä kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

Järjestelmä kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

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

 Vähäinen 
jätevesimäärä:  
Ei puhdistusvaatimusta 

Vähäinen 
jätevesimäärä:  
Ei puhdistusvaatimusta 

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 vuosittain vaihtelevasti 10–50 välillä. Vuonna 
2021 pyyntökäyntien kysyntä oli alhainen, ja niitä tehtiin 4 kpl. Koronapandemialla oli todennäköisesti vaikutusta 
myös pyyntökäyntien kysyntään. Monesti kiinteistökäynnille ei nähty tarvetta, kun neuvonta pystyttiin tekemään 
puhelimitse tai sähköpostilla. Useimmat tapaukset olivat niin selkeitä, että heidät ohjattiin suoraan olemaan 
yhteydessä suunnittelijaan. 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.
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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. Vuoden 2021 tavoitteena oli pitää mahdollisuuksien 
mukaan koronapandemian rajoitusten höllentyessä neuvontapisteitä. Näitä onnistuttiin järjestämään kaksi, 
Lopen vesistöillassa ja Kirkkonummipäivillä. Hanke tuo mukanaan neuvontamateriaalia sekä muuta tarpeellista 
(kuva 2). Neuvontapisteellä on yleensä paikalla 1–2 neuvojaa ja siellä voi varata ajan neuvontakäynnille.

Kuva 2. Neuvontapiste Kirkkonummipäivillä.

1 .4 .4 Tiedotus
Hanke tiedottaa aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista sekä neuvontatyön etenemisestä. Asiapitoiset tiedotteet 
lähetetään LUVYn toimintaperiaatteiden mukaisesti sähköisesti, sekä valtakunnan- että paikallismedialle (Liite 2). 
Tiedotteet ovat saatavilla myös LUVYn verkkosivuilla. Tiedote jaetaan myös sidosryhmille. Tiedotuksessa hyödyn-
netään myös LUVYn Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-tilejä.
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2 Toiminta ja tulokset
2 .1 Organisointi,	suunnittelu	ja	seuranta
Hanketta toteutettiin työohjelman pohjalta. Ohjausryhmä varmisti työskentelyn suuntaviivat sekä seurasi 
hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa: 11.3.2021 ja 4.11.2021. Kokoukset liittyivät hankkeen 
etenemiseen ja niissä käytiin läpi sekä hyväksyttiin hankkeen ajankohtaiset raportit ja kuulumiset. Hankkeen 
ohjausryhmän ohella työskentelyä jatkoi myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä. Työryhmää tiedotettiin 
ajankohtaisista aiheista sähköpostitse ja se kutsuttiin koolle kerran 7.5.2021. Kokouksessa keskusteltiin hajajäte-
vesistrategian jatkosta ja Ilkka Juva Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoi vesikäymälöistä vapaa-ajan asunnoilla; 
ranta-alueilla ja vesikäymäläkieltojen käsittelystä oikeusasteissa ja päätöksien perusteluista. 

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

• Hanko / ympäristönsuojelupäällikkö Ville Wahteristo

• Inkoo / ympäristöpäällikkö Julia Scheinin

• Karkkila / ympäristöpäällikkö Pirjo Siik

• Kirkkonummi / ympäristöpäällikkö Anu Hynninen / ympäristötarkastaja Janne Rainio

• Lohja / ympäristötarkastaja Eija Kanninen / ympäristöpäällikkö Jarkko Koskela

• Raasepori / ympäristöpäällikkö Maria Eriksson

• Siuntio / ympäristöpäällikkö Tiina Hartman / Lotta Juusti

• Vihti / ympäristötarkastaja Sanna Hilska

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

2 .1 .1 Työntekijät
Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. Hankkeessa on työskennellyt 
hankekoordinaattori Virve Ståhl sekä jätevesineuvoja Kirsi Mansilla.

Hankkeen paikkatietoa ja tiedonhallintaa kehitti hankekoordinaattorin kanssa LUVYn paikkatietosuunnittelija 
Maria Kihlström. Hankkeen toteuttamiseen on pienimuotoisesti osallistunut myös muuta LUVYn henkilökuntaa 
hankesuunnitelman mukaisesti. 

Neuvojatiimi koostui ympäristöalan osaajasta ympäristöneuvonnan (Hyria) alalta. Neuvojalla oli aiempaa 
kokemusta jätevesineuvontatyöstä. Yhteensä hankkeella oli käytössään 8,25 htkk:n työntekijäresurssi, josta noin 
kaksi kolmasosaa kohdistui pelkästään kartoitus- ja neuvontakäyntien toteuttamiseen. Loput ajasta käytettiin 
käyntien suunnitteluun sekä valmisteluun, kuntakontaktien ylläpitoon, tiedotukseen, raportointiin sekä hankkeen 
tilaisuuksien valmisteluun ja kehittämistyöhön.

2 .2 Kiinteistökohtaista neuvontaa 54 kiinteistöllä ja 60 kohteella
Kiinteistökohtainen neuvonta, johon kuuluu kartoitus- ja neuvontakäynnit valituilla alueilla sekä pyyntökäynnit, 
tavoitti yhteensä 54 kiinteistöä ja 60 jätevesikohdetta. Näin ollen Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen neuvon-
tahankkeissa vuosina 2009–2021 toteutettujen kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä oli yli 8 400 kiinteistö-
käyntiä. Pyyntökäyntien määrä oli yhteensä 4 kpl (7 % kaikista käynneistä). Ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta 
oli suhteessa 48/47. Muutaman kohteen käyttötarkoitus oli talousrakennus tai vastaava. Kohteista puhdistus-
vaatimusten piirissä (vähäistä suuremmat jätevesimäärät) oli 80 %. Järjestelmiä, jotka eivät täyttäneet lainsää-
dännön puhdistusvaatimuksia oli (45 %) kaikista läpikäydyistä järjestelmistä (kuva 3). Lähtötilanne vaihteli 
alueelta toiselle riippuen jätevesijärjestelmistä sekä asutuksen iästä. Kaikista kohteista, joissa oli viemäröinti, 
(54 kpl) 65 %:lla oli käytössään yksivesiviemäröinti (35 kpl) ja 35 %:lla kaksivesiviemäröinti (18 kpl). Tavallisimmat 
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vähäistä suurempien jätevesimäärien kohteiden jätevesijärjestelmistä ovat saostussäiliöt kaikille vesille (29 %) 
sekä umpisäiliö mustille vesille ja imeytyskenttä harmaille (13 %), joita oli yhteensä 19 kpl. Kaksoisviemäröintejä 
näissä kohteissa on yhteensä 18 kpl (37 %). Lisäksi on käytössä imeytyskenttä kaikille vesille 5 kpl (10 %) ja 
laitepuhdistamo kaikille jätevesille 5 kpl (10 %), umpisäiliö mustille jätevesille ja saostussäiliö harmaille 4 kpl (8 %), 
pienpuhdistamo harmaille vesille 3 kpl (6 %) ja saostuskaivo harmaille vesille 3 kpl (6 %). Muut-kategoriaan 
menevät jätevesijärjestelmät joiden yleisyys on kaksi prosenttia tai alle. 

 

45 %

8 %

27 %

20 %

Järjestelmä ei täytä vaatimuksia

Järjestelmää vaatii
kunnostustoimia/seuranta
Järjestelmä kunnossa

Vähäiset jätevesimäärät

Kuva 3. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä kohteilla, sisältäen vähäiset vesimäärät (n = 60).

Ympärivuotisessa asutuksessa 52 % kohteista ei täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia (kuva 4). 
Uudistamistarvetta havaittiin erityisesti pelkkään saostuskaivokäsittelyyn perustuvissa järjestelmissä ja riittä-
mättömissä kaksoisviemäröintien harmaan veden käsittelyissä. Pienempiä muutoksia ja/tai seurantaa vaativia 
kohteita olivat imeytykseen liittyvät järjestelmät. Useimmiten kunnossa oleviksi järjestelmätyypeiksi luokitel-
tiin umpisäiliö-maasuodattamo/maahanimeytys-yhdistelmä, laitepuhdistamo kaikille jätevesille sekä umpisäiliö 
kaikille jätevesille. Läpikäydyistä kohteista 1 kohde oli ikävapautuksen piirissä. 

 

52 %

17 %

28 %

3 %

Järjestelmä ei täytä vaatimuksia

Järjestelmää vaatii
kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa

Vähäiset jätevesimäärät

Kuva 4. Jätevesijärjestelmien uusimistarve kiinteän, ympärivuotisen asutuksen kohteilla (n = 29).

Läpikäydyistä vapaa-ajanasutuskohteista 10:ssa (36 %) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä – 18 kohteessa (64 %)  
syntyi vähäistä suurempia jätevesimääriä (kuva 5). Vapaa-ajan asunnoista 6 kohteessa (21 %) syntyi vain harmaita 
jätevesiä, eli käytössä ei ollut vesikäymälää. 39 % kohteista oli akuutin uudistamisen tarpeessa. Uudistamistarvetta 
havaittiin erityisesti pelkkään saostuskaivoon perustuvissa järjestelmissä tai kiinteistöissä joissa ei ollut puhdis-
tavaa järjestelmää. Useimmiten kunnossa oleviksi järjestelmätyypeiksi luokiteltiin pienpuhdistamo/harmaave-
sisuodatin ja umpisäiliö-maasuodattamo/maahanimeytys-yhdistelmä. Pienempiä muutoksia ja/tai seurantaa 
vaativia kohteita ei ollut.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 4/2022

12 .

 

39 %

0 %

25 %

36 %

Järjestelmä ei täytä vaatimuksia

Järjestelmää vaatii
kunnostustoimia/seuranta

Järjestelmä kunnossa

Vähäiset jätevesimäärät

Kuva 5. Jätevesijärjestelmien uusimistarve läpikäydyillä vapaa-ajan kohteilla, sisältäen vähäiset vesimäärät (n = 28).

2 .2 .1 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 4 alueella
Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteutettiin Kirkkonummella yhteensä 4 alueella, joista yhdellä neuvontaa jatket-
tiin edellisiltä vuosilta. Neuvonta-alueet olivat pilaantumisen kannalta herkkiä ranta- ja pohjavesialueita sekä 
tavallisia haja-asutusalueita. Näillä alueilla kartoitettiin 56 kiinteistöä. Näin ollen vuosina 2009–2021 toteutetut 
kartoitus- ja neuvontakäynnit kattavat nykyisellään 232 aluetta (kartta liitteenä 3). Neuvontakäyntien toteuma 
oli keskimäärin 22 %, toteuman aluekohtainen vaihteluväli oli 17–40 %. Vuonna 2021 toteumat olivat selvästi 
alhaisemmat kuin aiempina vuosina. Aluekohtainen toteuma käy ilmi taulukosta 2. 

Taulukko 2. Neuvonnan toteutuminen alueittain kiinteistöinä Hajavesi-hankkeessa.

Kunta Alue Kuvaus Kiinteistö 
määrä 

Käyntiä 
toteutunut 

Toteuma 
% 

Kirkkonummi Friggesby-
Häggesböle* 

Hajavesi 2021 5 2 40 

 Hila Hajavesi 2021 94 25 27 
 Vintervägen Hajavesi 2021 56 9 17 
 Eestinkylä-

Piispankylä 
Hajavesi 2021 112 20 18 

Pyyntökäynnit    4  
Yhteensä   267 60 22 

* Jatkoa edellisvuoden työlle 
 

2 .2 .2 Yleisneuvonnan	ja	yksilöllisen	neuvonnalla	152	kontaktia
Hankkeessa keskityttiin pääsääntöisesti kiinteistökohtaiseen neuvontaan, erityisesti kartoitus- ja neuvontakäyn-
tien toteuttamiseen. Koronapandemiasta johtuen vuonna 2021 toteutettiin vain kaksi tapahtumaa (taulukko 3). 
Lohjalle joulukuussa 2021 suunniteltu yleisötilaisuus peruttiin koronarajoitusten tiukentumisen vuoksi.  

Jätevesineuvojat olivat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottoja neuvonta-alueiden ulkopuo-
lelta tuli näiden kanavien kautta 143 kappaletta. Neuvontapuheluita ja sähköposteja tuli hieman aiempaa 
vähemmän. Uudistusinto tuntuu laantuneen siirtymäajan loputtua ja tämä näkyy myös vähentyneissä yhteyden-
otto määrissä. Useimmiten puhelimitse kysyttiin kiinteistön jätevesien käsittelyn tilasta, mökin jätevesien käsitte-
lystä, selvityksestä sekä miten edetä uudistamisen kanssa. 
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Taulukko 3. Eri tapahtumien henkilökohtaiset- ja yleisneuvontakontaktit.

 Neuvontapisteen 
kontaktit 

Lopen vesistöilta, 24.8.2021 4 
Kirkkonummipäivät, 28.8.2021 5 

 

2 .3 Tiedotus
Hankkeen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin verkkosivujen, mediatiedotteiden, uutiskirjeen 
sekä sähköpostin välityksellä. Hanke ylläpiti Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivuja osoitteissa  
www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi ja www.vesientila.fi sekä www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten 
ja www.vattnenskvalitet.fi. Hanke tiedotti toiminnastaan viidellä asiapitoisella mediatiedotteella (kaikki liitteenä 
2).

• Haja-asutuksen jätevesineuvonta jatkuu Länsi-Uudellamaalla myös vuonna 2021 (21.1.2021)

• Yli 8 300 haja-asutusalueen kiinteistönomistajaa on jo saanut neuvontaa jätevesiasioissa (26.4.2021)

• Hajajätevesineuvonta jatkuu kesällä Länsi-Uudellamaalla – jätevesineuvoja kiertää Kirkkonummella heinä- 
ja elokuussa (01.7.2021)

• Muista tarkistaa jätevesijärjestelmän kunto ennen talvea – tarkista ainakin nämä asiat (28.9.2021)

• KUTSU: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää 
kaivovedestä ja sen laadusta? (25.11.2021)

Tiedotteiden pohjalta paikallislehdistössä on ilmestynyt aiheeseen liittyviä juttuja, joiden sävy on ollut 
myönteinen tai neutraali. Yleensä paikallislehdet ovat julkaisseet tiedotteet sellaisenaan. 

2 .4 Vesientila-sivusto
Vuonna 2020 uudistetulla Vesientila-verkkosivustolla on laajasti tietoa haja-asutuksen jätevesistä 
Länsi-Uudellamaalla. Jäteveden käsittelyn tilanne neuvonta-alueilla selviää Vesientila-sivuilta löytyvästä 
neuvonta-aluekartasta. Kartalta voi tarkastella jätevesienkäsittelyä kaikille vuosina 2009–2021 kartoitetuilla 
neuvonta-alueilla. Kartoitustiedon lisäksi tuloksia on visualisoitu kiinnostavampien parametrien osalta, mm. 
uudistamistarve, käyntien toteuma, kiinteistöjen käyttö ja vedenhankinta. 

Vesientila-sivusto toimii Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn tietopankkina. Sivustolta löytyvät 
Hajajätevesihankkeen neuvojien tekemät videot, joissa on pyritty vastaamaan yleisimpiin neuvonnassa eteen 
tulleisiin kysymyksiin. Haja-asutuksen jätevesihankkeissa tuotetut raportit ja julkaisut löytyvät omalta alasivul-
taan. Tänne on koottu esimerkiksi kuntakohtaiset yhteenvedot tehdyistä käynneistä. Lisäksi sivuilta löytyy myös 
muuta materiaalia, lomakkeita, oppaita sekä linkityksiä muiden sisällöntuottajien sivuille. 

2 .5 Lyhyt yhteenveto kartoituksen tuloksista 2009–2021
Länsi-Uudellamaalla on tehty kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa vuodesta 2009 lähtien. 
Harkinnanvaraisen valtion neuvonta-avustuksen osittaisella rahoituksella neuvontaa tehtiin LINKKI-hankkeissa 
2012–2019. Vuosina 2020 ja 2021 Hajavesi-hanke jatkoi neuvontatyötä LUVYn jäsenkuntien vapaaehtoisilla 
lisäjäsenmaksuilla. Vuonna 2021 kiinteistökäyntejä tehtiin Kirkkonummella. Kaikkiaan 13 kenttäkauden aikana 
kahdeksan hankekunnan alueella tarjottiin kartoitus ja neuvontakäyntiä noin 12 600 kiinteistölle ja käynti 
toteutui reilulla 8 400 kiinteistöllä (taulukko 5). Kartoitettuja kohteita näillä kiinteistöillä on ollut noin 9 200. 
Kokonaisuudessaan neuvontahankkeiden toteuma on ollut 73 %, jota voi pitää hyvänä tuloksena. Pyyntökäyntejä 
tehtiin vuosien aikana 235 kpl. 

Neuvonta-alueet, kiinteistöt ja kohdemäärät ovat vuosittain vaihdelleet, mutta jätevesijärjestelmien uudista-
mistarve on ollut samansuuntaista (kuvat 6–8). Kaikkiaan jätevedenkäsittely on ollut riittämätöntä kolmas-
osalla kartoitetuista kohteista (kuvat 6 ja 7). Yleistettynä uudistamistarve kattamaan kaikki Länsi-Uudenmaan 
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haja-asutusalueet, uudistamistarpeessa olevia jätevesijärjestelmiä on arvion mukaan 12 800 kpl, josta herkillä 
alueilla 5 000 – 7 000 kpl. Lisäksi huomionarvoista on, että myös lähes kolmasosa Länsi-Uudenmaan haja-asutuk-
sesta jäisi lainsäädännön puhdistusvaatimuksen ulkopuolelle vähäisen jätevesimäärän johdosta. Näitä vähäisten 
jätevesimäärien kohteita on erityisesti ranta-alueilla, joilla on edelleen paljon perinteisiä, varustelemattomia 
vapaa-ajan asuntoja. Kunnossa olevia jätevesijärjestelmiä on kartoituksissa ollut vajaa 20 %. Näiden osuus on 
todellisuudessa todennäköisesti hieman suurempi, koska monet järjestelmänsä uusineet tai uudehkojen kiinteis-
töjen omistajat eivät kokeneet tarvitsevansa enää neuvontaa eivätkä halunneet kartoitus- ja neuvontakäyntiä.  
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Kuva 6. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve vuosittain 2009–2019 neuvontahankkeissa.
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Kuva 7. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve vuosittain 2020–2021 neuvontahankkeissa.
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Kuva 8. Kartoitettujen jätevesijärjestelmien uudistamistarve kokonaisuudessaan 2009–2021 (n = 9 229).
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3 Kulut ja rahoitus
Hankkeelle budjetoitiin päivitetyn työohjelman 17.3.2021 mukaan yhteensä 55 000 € kulut. Vuoden 2021 rahoitus 
perustui kuntien maksamiin ylimääräisiin lisäjäsenmaksuihin, joita oli vuosien aikana jäänyt säästöön ja joita 
kohdistettiin hankkeelle myös vuonna 2021. Hankkeen toteutuneet kulut olivat yhteensä 41 415 €. Kulut koostuvat 
suurimmaksi osaksi (n. 82,5 %) palkka- ja henkilöstökuluista. Hallinnon kulut, sekä muut kulut (mm. esitteet ja 
postikulut jne.) muodostivat noin 13,9 % kokonaiskuluista, matkakulujen osuus oli noin 3,3 % ja ostopalveluiden 
osuus oli noin 0,3 %. Alla kuluerittely momenteittain.

Taulukko 4. Hankkeen kokonaisbudjetti sekä kustannustoteuma. 

Kustannusarvio ja 
toteutuneet 
kulut, € 

Budjetti 2021 Toteuma 
yhteensä 

Palkka- ja 
henkilöstökulut 

43 500 34 151 

Matkakulut 4 000 1 388 
Ostopalvelut 2 000 111 
Hallinnon kulut ja 
muut kulut 

5 500 5 765 

Yhteensä 55 000 41 415 
 

4 Johtopäätökset ja jatkotyötarve
Hajavesi-hanke tavoitti vuonna 2021 kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 60 kohdetta. Koronapandemia 
vaikutti käyntien tarjoamistapaan sekä todennäköisesti halukkuuteen ottaa neuvontaa vastaan, mikä alensi 
huomattavasti käyntien toteumaa. Myöskään yleisneuvonnan tapahtumia ei voitu järjestää kuin kaksi. Yhteensä 
hankkeessa saatiin 152 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja 
lähtökohtaisesti käynnin ottivat vastaan henkilöt, jotka olivat kiinnostuneita haja-asutuksen jätevesien käsitte-
lystä. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Vuonna 2021 koronapandemia jatkui ja sen vaikutus näkyi kaikessa toiminnassa. Haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyn alalla tilanne on pysynyt rauhallisena vuoden 2019 jälkeen, jolloin siirtymäaika herkkien alueiden 
jätevesijärjestelmien uudistamiselle loppui. Edelleen jatkuva yleinen epävarma tilanne vaikuttaa investoin-
teihin kiinteistöillä ja jätevesijärjestelmien uudistaminen on vähäisempää. Koronapandemian aikana alkanut 
kiinteistökaupan vilkastuminen näkyy erityisesti vapaa-ajan asuntojen kohdalla ja niiden jätevesien käsittelystä 
tulikin paljon yhteydenottoja niin myyjiltä, ostajilta kuin kiinteistönvälittäjiltäkin. Neuvonta-alueiden ulkopuo-
lisia käyntejä, ns. pyyntökäyntejä, kysyttiin jonkun verran, mutta niiden kysyntä oli yllättävän vähäistä. Monesti 
kiinteistökäynnille ei nähty tarvetta, vaan neuvonta pystyttiin tekemään puhelimitse tai sähköpostilla. Useimmat 
tapaukset olivat niin selkeitä, että heidät ohjattiin suoraan olemaan yhteydessä suunnittelijaan. Neuvonnassa 
painotettiin yhä edelleen mahdollisia jäteveden paikallisia ympäristövaikutuksia, mm. jakamalla aiheesta tehtyä 
esitettä ja keskustelemalla jäteveden lisäksi myös kaivoveden laadusta.  

Laajamittaisen kartoitustyön perusteella voidaan arvioida, että Länsi-Uudellamaalla uudistamistarpeessa 
on noin kolmasosa jätevesijärjestelmistä. Kaikki nämä kiinteistöt eivät sijaitse herkillä alueilla, mutta niiden 
jätevesien käsittelyn kuntoon laittaminen parantaisi lähivesistöjen lisäksi lähiympäristöjen ja kaivovesien tilaa. 
Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta 26 400, kiinteistöjä 
vailla tarjottua neuvontaa (taulukko 6). Kerätyn kartoitustiedon hyödyntäminen yhdistettynä uudistamistarpeessa 
olevien kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttaisi jätevesiuudistuksen toteutumista. Siirtymäajan 
loppumisen jälkeen neuvonta ja valvonta ovat jääneet yhä enemmän kuntien vastuulle. Tämä työ vaatii resurs-
seja, joita olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä kohdentaa herkkien alueiden uudistamistarpeessa oleville kiinteis-
töille. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti tietotaidon hankkimista tai ylläpitämistä erilaisten koulutusten muodossa. 
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Taulukko 5. Arvio Hajavesi-hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvontatyön määrä.

Kunta Haja-asutus-
kiinteistöjä 
yhteensä 
(arvio) 

Kartoitus- ja 
neuvontakäyntiä 
tarjottu kiinteistölle 

Kartoitus- ja 
neuvontakäynti 
tehty (2009–2021) 

Kontaktoi-
mattomia 
kiinteistöjä 
jäljellä 
2021-  

Hanko 900 591 kpl 466 kpl 52 % 309 
Inkoo 3 200 1 329 kpl 988 kpl  31 % 1 871 
Karkkila 1 300 689 kpl 475 kpl  37 % 611 
Kirkkonummi 5 800 2 109 kpl 1 111 kpl  19 % 3 908 
Lohja 11 800 2 673 kpl 1 847 kpl  16 % 9 127 
Raasepori 8 400 1 783 kpl 1 060 kpl  13 % 6 617 
Siuntio 2 000 1 310 kpl 912 kpl 46 % 690 
Vihti 5 400 2 174 kpl 1 592 kpl  29 % 3 226 
Yhteensä 38 800 12 658 kpl 8 451 kpl  22 % 26 359 

 

5 Sammanfattning
Avloppsvattenprojektet nådde år 2021 totalt 60 fastigheter genom karterings- och rådgivningsbesök. 
Koronapandemin inverkade på det sätt som besöken erbjöds samt troligtvis på viljan att ta emot rådgivning, 
vilket betydligt minskade på mängden genomförda besök. Det gick inte heller att ordna flera än 2 allmänna 
rådgivningsevenemang. Sammanlagt fick projektet 152 rådgivningskontakter. Inställningen till karterings- och 
rådgivningsbesöken var god och besöken togs i princip emot av de personer, som var intresserade av avloppsvat-
tenhantering i glesbygden. I praktiken skötte projektet informationen rörande ärenden gällande avloppsvatten 
inom sitt verksamhetsområde. 

Koronapandemin fortsatte under år 2021 och dess inverkan syntes i all verksamhet.  Vad gäller avloppsvatten-
hanteringen har situationen hållits lugn sedan år 2019, då övergångsperioden för förnyelse av avloppsvattensys-
temen i känsliga områden löpte ut. Det fortsatt allmänt osäkra läget, inverkar fortfarande på investeringarna på 
fastigheterna och förnyandet av systemen har varit mindre. Den ökning av fastighetshandeln, som inleddes under 
koronapandemin kan ses speciellt när det gäller fritidsbostäder och frågor gällande deras avloppsvattenbehan-
dling ledde till många kontakter från såväl säljare som köpare och även fastighetsförmedlare.  Om rådgivnings-
besök utanför rådgivningsområdena, så kallade beställningsbesök frågade man om i viss mån, men efterfrågan på 
dessa var överraskande liten.  I många fall tyckte man inte att ett rådgivningsbesök var nödvändigt, utan rådgiv-
ningen kunde skötas per telefon eller e-post. De flesta fallen var så klara, att man kunde be dem att ta direkt 
kontakt med en planerare. Vid rådgivningen poängterade man alltjämt avloppsvattnets lokala inverkan på miljön, 
bl.a. genom att dela ut broschyrer samt genom att förutom diskutera om avloppsvattnet även diskutera brunns-
vattnets kvalitet. 

Utgående från den omfattande kartläggningen kan man uppskatta, att ca en tredjedel av avloppsystemen i 
Västra Nyland är i behov av förnyelse. Alla dessa fastigheter ligger inte på känsliga områden, men genom att sätta 
avloppsbehandlingen i skick skulle man förbättra kvaliteteten inte bara i närvattnen och närmiljön, utan även i 
brunnsvattnen.  Basrådgivningen kommer inte heller att glömmas i fortsättningen, för det finns ännu tusentals 
fastigheter inom området, uppskattningsvis 26 400 fastigheter, som inte har erbjudits rådgivning (se tabell 6). 
Genom att dra nytta av de insamlade karteringsuppgifterna i kombination med att stöda de fastigheter, som är 
i behov av förnyade system, skulle man främja förverkligandet av avloppsvattenreformen. Då övergångstiden 
tog slut har ansvaret för rådgivningen och övervakningen allt mera fallit på kommunerna. Det här arbetet kräver 
resurser, som i mån av möjlighet borde riktas till de fastigheter med förnyelsebehov som ligger på känsliga 
områden. Dessutom behöver man eventuellt skaffa sig, eller upprätthålla sina färdigheter med hjälp av olika slag 
av skolning.
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Tabell 6. Uppskattning av avloppsvattenprojektets glesbygdsfastigheter inom verksamhetsområdet, och genomfört 
rådgivningsarbete.

Kommun Glesbygdens 
fastigheter 
totalt 
(uppskattning) 

Karterings- och 
rådgivningsbesök  
som erbjudits till 
fastigheter 

Karterings- och 
rådgivningsbesök 
gjorda (2009–2021) 

Fastigheter 
kvar att 
kontakta 
2021-  

Hangö 900 591 st 466 st 52 % 309 
Ingå 3 200 1 329 st 988 st 31 % 1 871 
Högfors 1 300 689 st 475 st 37 % 611 
Kyrkslätt 5 800 2 109 st 1 111 st 19 % 3 908 
Lojo 11 800 2 673 st 1 847 st 16 % 9 127 
Raseborg 8 400 1 783 st 1 060 st 13 % 6 617 
Sjundeå 2 000 1 310 st 912 st 46 % 690 
Vichtis 5 400 2 174 st 1 592 st 29 % 3 226 
Totalt 38 800 12 658 st 8 451 st 22 % 26 359 

 

Liiteluettelo
Liite 1. Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet

Liite 2. Mediatiedotteet

Liite 3. Kartta vuosien 2009–2021 neuvonta-alueista
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ARVIO 

jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta 

 

TAUSTATIEDOT: 
Neuvojan nimi /organisaatio/allekirjoitus   
 

Kiinteistökäynnin päivämäärä: 

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka tai rekisterinumero: 
 
Kiinteistönomistaja/edustaja: 
 
 
Nimi ja allekirjoitus 

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

Selvitys jätevesijärjestelmästä ole-
massa □ kyllä □ ei 

Käyttö- ja huolto-ohjeet ole-
massa □ kyllä □ ei 

Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset 
olemassa □ kyllä □ ei 

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

 

JOHTOPÄÄTÖS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*: 
 
 
 
 
 

Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä puhdistusvaatimuksia 
        Siirtymäaika loppui 31.10.19  Ryhdyttävä toimenpiteisiin järjestelmän uudista-
miseksi välittömästi 
        Järjestelmä uudistetaan erillisen aikataulun mukaisesti 
Huomioita: 
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 Järjestelmää kunnostettava tai tehostettava 
 Järjestelmän toimivuutta seurattava 

Suositellut toimenpiteet:  
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Vähäinen jätevesimäärä 
Puhdistusvaatimus (YSL 527/2014) ei koske tätä kohdetta nykyisellään. 
Kuvaus jätevesimäärästä:  

Suositellut pienet parannukset: 
 

MUISTILISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 
 Selvitys laaditaan  Järjestelmän kunnostustoimet tehdään mahd. pian 
 Jätevesisuunnitelma teetetään  Säiliöt tyhjennetään viimeistään _____________ 
 Toimenpidelupa uudistamiseen haetaan  Toimivuuden seurantatoimenpiteet tehdään 
 Järjestelmä uusitaan viimeistään ____________  Määräaikaishuollot:  
 Muuta: 

 

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

 
                                                                                                                                                                             Tunnistenumero:  
                                                                                                                                               ________/__/__ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Liite 1. Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet
(1/6)



19 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 4/2022

BEDÖMNING 

av avloppssystemets förnyelsebehov 

 

BAKGRUNDSINFORMATION: 
Rådgivarens namn/organisation/underskrift: 
   

Datum för fastighetsbesök: 

Fastighetens adress, postnummer och -anstalt eller registernummer: 
 
Fastighetsägare/representant: 
 
Namn och underskrift 

Fastighetens användning: 
□ fastbosättning  
□ fritidsbosättning, användning ____ 

Utredning över avloppssystemet  
□ finns □ finns inte 

Bruks- och underhållsanvisningar  
□ finns □ finns inte 

Förutsättningar för befrielse på grund av ål-
der □ 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 
      Övergångsperioden slutade 31.10.19  Bör omedelbart skrida till åtgärder för att förnya 
systemet 
      Systemet förnyas enligt en skild tidtabell 
Observera: 
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 Systemet skall repareras eller effektiveras 
 Systemets funktionsduglighet skall följas upp 

Rekommenderade åtgärder:  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Små mängder vatten 
Reningskravet (YSL 527/2014) berör i nuläget inte det här objektet, systemet är alltså i skick. 
Beskrivning av avloppsvattenmängden: 
      Rekommenderade små ändringar: 
 

 

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

 

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

LOPPSVATTENGUIDE-broschyr 
 Broschyr om projekt 

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

                                                                                                                                                                 Id-nummer:  

                                                                                                                                                ________/__/__ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1. Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet
(2/6)



20 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 4/2022

 

  
 

 
20.4.2017 

Suomen 
vesiensuojeluyhdistysten 
liitto ry 
www.vesiensuojelu.fi 
 

SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ  
Ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut jätevesijärjestelmän selvitys, käyttö- 
ja hoito-ohjeet ja käyttö- ja huoltokirjanpito. Nämä on säilytettävä kiin-
teistöllä ja pyydettäessä esitettävä/toimitettava viranomaiselle. 
 

      

KIINTEISTÖN 
OMISTAJA 

Nimi 

Osoite 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

KIINTEISTÖ 
 
 

Kylä ja tilan RN:o Tilan nimi 

Osoite Pinta-ala 

Maaperä □ Kallio □ Hiekka □ Savi □ Turve □ Muu, mikä?  
Kiinteistö sijaitsee Pohjavesialueella 

Ranta-alueella 
Taajaan asutulla alueella 
Harvaan asutulla alueella 

□ Kyllä 
□ Kyllä 
□ Kyllä 
□ Kyllä 

□ Ei 
□ Ei 
□ Ei 
□ Ei 

RAKENNUS □ Omakotitalo □ Vapaa-ajanasunto, käytetään n._____ kk/ v □ Sauna 

□ Muu, mikä?    

Huoneistoala* _______ m2   Asukkaiden määrä ___ henkilöä 
Talousveden saanti □ Vesijohto □ Oma kaivo ( kantamalla ) □ Oma kaivo ( pumpulla ) 

□ Muu, mikä?    

VARUSTEET 
jäteveteen vaikuttavat 

□ Uima-allas □ Poreallas □ Kylpyamme □ Suihku ___ kpl □ Sauna □ Vesikäymälä 
□ Pyykinpesukone □ Astianpesukone □ Muu, mikä?    

KÄYMÄLÄ □ Kompostikäymälä, Valmistaja   Malli   
 jossa virtsa □ kerätään umpisäiliöön _______ m3, josta se viedään, minne?   
  □ haihdutetaan   
□ Muu ( esim. kuivakäymälä, huussi ), mikä?    

□ Vesikäymälä, ____ kpl 

JÄTEVESIEN 
KÄSITTELY 

□ Jätevedet johdetaan ____ -osaisen saostussäiliön* kautta: 

 □ Maasuodattamoon* □ Maahanimeyttämöön* □ Muualle, minne?   

 Suodattamon / imeyttämön rakentamisvuosi ________ .   

 Arvio pohjaveden etäisyydestä maanpinnasta* suodattamon / imeyttämön kohdalla: ____ m. 

□ Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön* □ Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön 
 Umpisäiliöstä jätevedet viedään, minne?    
 Tyhjennysajoneuvo* pääsee ____ metrin päähän umpisäiliöstä. 
 Umpisäiliön materiaali □ Muovi □ Lasikuitu □ Muu, mikä?    
 Umpisäiliön tilavuus _______ m3, ja valmistamisvuosi ______ .  
□ Mitään jätevesiä ei johdeta umpisäiliöön 
□ Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo* 
 Valmistaja    Malli   
□ Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin* 
 Valmistaja    Malli   
□ Jokin muu, mikä?  

JÄTEVEDEN 
JOHTAMINEN 

Puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte. 
 □ Kyllä □ Ei □ Vain tulevasta □ Vain lähtevästä  
Puhdistettu jätevesi johdetaan 
purkuputkella  

□ Maahan □ Ojaan 

 □ Muualle, minne?   

SUOJA-
ETÄISYYDET 

 Jätevesien käsit-
telypaikka 

 Puhdistetun jäte-veden 
purkupaikka 

Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen ______ m  ______ m 
Etäisyys lähimmästä tonttirajasta ______ m  ______ m 
Etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta / vedenottamosta ______ m  ______ m 
Etäisyys vesistöstä (puro, joki, järvi tai meri) ______ m  ______ m 

LIITTEET □ Asemapiirustus* ___ kpl ( esim. mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirrokseen merkittävä selvästi 
mm. rakennusten, lähimpien kaivojen (n. 150 m etäisyydelle) sekä kaikkien 
jätevesijärjestelmään liittyvien rakenteiden ja purkupaikan ja ojan sijainnit. ) 

□ Muut liitteet ___ kpl mm. käyttö- ja huolto-ohjeet ja toimenpidepäiväkirja 

TIETOJEN PÄI-
VITTÄMINEN 

Tämän jätevesijärjestelmän selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä toimenpidepäiväkirjan tulee olla ajan tasalla. 
Mikäli jätevesijärjestelmään tai muuhun siihen vaikuttavaan tehdään muutoksia, on muutosten käytävä ilmi näistä 
asiakirjoista. Nämä asiakirjat on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on pyydettäessä esitettävä/toimitettava viranomaiselle. 

 

 
*OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ 
 

Päivämäärä _________________ 
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TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA: Toimenpidepäiväkirjaan kirjataan jätevesijärjestelmän tarkastukset, huollot, hoito ja mah-
dolliset havaitut puutteet ja viat sekä niiden korjaukset. Tavallinen ruutuvihko on hyvä päiväkirjana.  
 

Esimerkki toimenpidepäiväkirjasta ja siihen tehtävistä merkinnöistä 
Päiväys Toimenpide ( säiliön tyhjennys, huolto, tarkastus tms. ja sen tekijä ). Kuitit on myös säilytettävä. 

2.4.2005 Jätevesijärjestelmän selvitys tehty ja käyttö- ja huolto-ohjeet haettu www.jatevesi.fi -sivuilta, 
Matti Meikäläinen 

5.4.2005 Saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä, Oy LokaFirma Ab, kuitti liitteenä 

5.4.2005 Saostussäiliön T-kappale rikki 

6.4.2005 Saostussäiliön T-kappaleen korjaus, LVI-Korjaus Oy, kuitti liitteenä 

  

 
ASEMAPIIRUSTUS: Jos kiinteistöllä on asemapiirustus (kartta kiinteistöstä), jossa käy ilmi jätevesijärjes-
telmän sijainti kiinteistöllä, laitetaan tästä kopio selvityksen liitteeksi. Jos asemapiirustuksessa ei ole jäteve-
sijärjestelmän sijaintia, niin piirustuksen kopioon piirretään sijainnit. Jos asemapiirustusta ei ole niin sellaisen 
voi itse piirtää esim. A3 kokoiselle paperille. Esim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAASUODATTAMO JA MAAHANIMEYTTÄMÖ:  
  
 
 
 
 
 
 
 
SANOJEN SELITYKSIÄ 

Huoneistoala Rakennuksen sisätilojen pinta-ala. 
Umpisäiliö Jäteveden ja lietteen tilapäiseen varastointiin tarkoitettu vesitiivis säiliö. 
Tyhjennysajoneuvo Loka-auto tai jokin muu ajoneuvo, jolla liete ja jätevesi kuljetetaan kunnan määräysten mu-

kaisesti käsiteltäväksi. 
Saostussäiliö Yksi- tai useampiosainen vesitiivis jäteveden käsittely, joka erottaa jätevedestä vettä ras-

kaammat ja kevyemmät aineet. (vanha nimitys sakokaivo) 
Maasuodattamo Käsittely, jossa esikäsitelty jätevesi suodatetaan rakennetun (muusta maaperästä vesitiiviisti 

erotetun) maakerroksen läpi ja kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi. 
Maahanimeyttämö Käsittely, jossa jätevesi imeytetään maaperään, josta se kulkeutuu pohjaveteen. 
Pohjaveden etäisyys maanpin-
nasta 

Arvion pohjaveden etäisyydestä maanpinnasta voi tehdä esim. kiinteistön rengaskaivon 
avulla: kuinka kaukana maanpinnasta veden pinta kaivossa on, kun kaivossa on todella 
hyvin vettä.  

Pienpuhdistamo Käsittelylaite, jossa jätevesi johdetaan laitteeseen, joka perustuu kemiallisiin, fysikaalisiin, 
biologisiin prosesseihin ja/tai niiden yhdistelmiin. 

Pakettisuodatin Käsittelylaite, jossa jätevettä puhdistetaan suodattamalla se jonkin materiaalin läpi. 
Säännöllinen hoito ja huolto Jätevesijärjestelmä vaatii hoitoa ja huoltoa sekä ohjeet näille. Lisäksi on ohjeiden tekijän 

lisättävä kohteita tarpeen mukaan. Ohjeiden mukaisella hoidolla ja huollolla varmistetaan, 
että järjestelmä toimii parhaalla mahdollisella tavalla. 

 
Lisää tietoa ja käyttö- ja huolto-ohjeita: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi 

 Talo 

 Tie 

Saostussäiliöt 

Tontin raja 

Naapurin talo 

Oma kaivo 

Naapurin kaivo 

 
Auto-
paikat 

Oja (virtaa kuvassa alaspäin) 

 Putken pää 
 kivipesässä 20 m 

20 m 

 

Maasuodattamo Imeyttämö 
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Förbundet för 
vattenskyddsföreningarna 
i Finland rf 
 
www.vesiensuojelu.fi 

UTREDNING ÖVER AVLOPPSSYSTEMET  
I miljöskyddslagen avsedda: utredning över avlopps-systemet, bruks- och 
underhållsanvisningar och bokföring. Dessa skall förvaras i fastigheten och vid 
behov företes för tillsynsmyndigheter. 
 

Datum _________________ 

 

FASTIGHETENS 
ÄGARE 

Namn 

Adress 

E-post Telefon under tjänstetid 

FASTIGHETEN 
 
 

By och fastighet RNr Fastighets namn 

Adress Areal 

Jordmån □ Berg □ Sand □ Lera □ Torv □ Annan, vad? 
Fastigheten ligger på Grundvattenområde 

Strandområde 
Tätt bebyggt område 
Glesbebyggt område 

□ Ja 
□ Ja 
□ Ja 
□ Ja 

□ Nej 
□ Nej 
□ Nej 
□ Nej 

BYGGNADEN □ Egnahemshus □ Fritidshus, används ca _____ mån./år □ Bastu 

□ Annan, vad?   

Lägenhetsarealen* _______ m2   Antal invånare ____ personer 
Hushållsvatten-tillgång □ Vattenledningsnät □ Egen brunn ( bärs in ) □ Egen brunn ( pumpas in ) 

□ Annan, vad?    
UTRUSTNING 
avlopps påverkande 

□ Simbassäng □ Bubbelbad □ Badkar □ Dusch ___ st. □ Bastu □ Vattenklosett 
□ Tvättmaskin □ Diskmaskin □ Annan, vad?    

TOALETT □ Komposttoalett, Tillverkare   Modell   

 där urinen □ samlas i sluten tank _______ m3, och förs, vart?   
  □ avdunstas   
□ Annan ( t.ex. utedass, förbränningstoalett ), vad?  
?  

  
□ Vattenklosett, _____ st. 

BEHANDLING AV 
AVLOPPS-
VATTNEN 

□ Avloppsvattnet leds via ___ -delad slamavskiljare * (vattenvolym ___ m3) till: 

 □ Markbädd* □ Infiltrationsanläggning * □ Annastans, vart?   

 Markbäddens/infiltrationsanläggningens tillverkningsår _______ .   

 Bedömning av grundvattnets lodrätta avstånd* vid markbädden/infiltrationen: ____ m. 
□ Allt vatten leds till sluten avloppstank* □ Vattenklosettens vatten leds till sluten avloppstank 
 Från sluten avloppstank förs avloppsvattnet, vart?   
 Tömningsfordonen* slipper till ___ meters avstånd från den slutna avloppstanken. 
 Tankens tillverkningsmaterial □ Plast □ Glasfiber □ Annat, vad?   
 Tanken volym _______ m3, och tillverkningsår ______ .  
□ Inget avloppsvatten leds till sluten avloppstank 

□ Minireningsverk * 
 Tillverkare   Modell   
□ Fabrikstillverkat paketfilter * 
 Tillverkare   Modell   
□ Annan, vilken? 

LEDANDET AV 
BEHANDLADE 
AVLOPPSVATTEN 

Prover kan tas från avloppsvatten som kommer in i och ut från behandlingen. 
 □ Ja □ Nej □ Bara från inkommande □ Bara från utgående 
Det behandlade avloppsvattnet leds i rör till 
purkuputkella  

□ Marken □ Dike 

 □ Till en annan plats, vart?  

SKYDDS-AVSTÅND  Avloppsvattnens 
behandlingsplats 

 Avloppsvattnens 
utsläppspunkt 

Avstånd till närmaste grannes bostadshus eller motsv. ______ m  ______ m 
Avstånd till närmaste tomtgräns ______ m  ______ m 
Avstånd till närmaste hushållsvattenbrunn / vattentäkt ______ m  ______ m 
Avstånd till vattendrag (dike, bäck, å, sjö eller hav) ______ m  ______ m 

BILAGOR □ Situationsplan* ___ st. ( t.ex. i skala 1:500 eller 1:1000. På ritningen bör tydligt utmärkas var bl.a. 
byggnader, närmaste hushållsvattenbrunnar (till ca 150 m avstånd) och alla 
delar av system för behandling av avloppsvatten och även var 
avloppsvattnet kommer ut och var dikena ligger. ) 

□ Övriga bilagor ___ st. bl.a bruks- och underhållsanvisningar och -bokföring 

UPPGIFTERNAS 
UPPDATERING 

Utredningen och bruks- och underhållsanvisningarna skall hållas aktuella. Alla förändringar som görs på avloppssystemet eller på 
fastigheten och som påverkar avloppsvattnet på någon vis, måste komma fram i detta dokument. Dokumenten skall förvaras i fastigheten 
och vid behov företes för myndigheterna. 

 

*INSTRUKTIONER OCH EXEMPEL 
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ÅTGÄRDSDAGBOK: I åtgärdsdagboken bör man anteckna allt som gäller avloppssystemet, dvs. granskningar, 
underhåll, service och brister (och deras reparationer). Ett vanligt skolhäfte fungerar väl som en dagbok.  
 
Exempel på åtgärdsdagboken och anteckningar: 
Datum Åtgärd (t.ex. tankens tömning, service, inspektion och vem som har gjort det). Kvittona skall också förvaras. 

2.4.2005 Utredningen över avloppssystem är gjord och bruks- och underhållsanvisningar är hämtade från 
www.jatevesi.fi -sidorna, Sven Svensson 

5.4.2005 Tömning av slamavskiljaren och fyllning med rent vatten, Oy SlamFirma Ab, kvittot är bifogat 

5.4.2005 Slamavskiljarens T-stycke är söndrigt 

6.4.2005 Reparation av slamavskiljarens T-stycke, VVS-Reparationer Ab, kvittot är bifogat 

  

 
SITUATIONSPLAN: Om det finns situationsplan (karta över fastigheten), där avloppssystemets placering 
på fastigheten framkommer, skall en kopia av denna bifogas. Om placeringen inte syns, skall man rita in den 
på kopian. Om det inte finns någon situationsplan, kan man själv rita en sådan t.ex. på ett papper av storlek 
A3. Ex.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARKBÄDD OCH INFILTRATION:  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
ORDFÖRKLARINGAR 

Lägenhetsarealen Bostadsyta. Byggnadens inre areal. 
Sluten avloppstank Vattentät tank för tillfällig lagring av hushållsavloppsvatten eller slam. 
Tömningsfordon Fordon som transporterar hushållsavloppsvatten eller slam till behandling enligt kommunens 

direktiv. 
Slamavskiljare Vattentät mekanisk anläggning i en eller flera delar, vars huvudsakliga syfte är att hålla kvar de 

fasta partiklar som avskiljs från avloppsvattnet samt partiklar som är lättare än vatten. (gammalt 
namn slambrunn) 

Markbädd Behandling där vatten filtreras genom ett byggt marklager (vattentätt och isolerat från marken i 
omgivningen) och samlas ihop för att ledas vidare.   

Infiltrationsanläggning Behandling där avloppsvatten absorberas i marken för rening innan det når grundvattnet. 
Grundvattnets lodrätta 
avstånd från markytan  

Bedömningen av grundvattens nivå från markytan kan fås t.ex. genom att kolla vattennivån i 
brunnen när det finns rikligt med vatten.  

Minireningsverk Anläggning för rening av hushållsavloppsvatten och som kan fungera enligt fysikaliska, kemiska 
eller biologiska principer eller enligt en kombination av dessa. 

Paketfilter Anläggning för rening av hushållsavloppsvatten där avloppsvatten filtreras genom någon material. 
Regelbunden skötsel och 
underhåll 

Avloppsvattensystem kräver skötsel och underhåll och anvisningen till dom. Den som gör denna 
anvisning måste tillägga nödvändiga objekt som behövs för att systemet skall fungera. 

 
Ytterligare information och bruks- och underhållsanvisningar: 

www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten 

 Hus 

 Väg 

Slamavskiljarna 

Fastighetens 
gräns 

Grannens hus 

Egen brunn 

Grannens brunn 

 
Bil-
platser 

Dike (strömmer neråt på bilden) 

 Rörets 
ända   i ett 
stenöga  

20 m 

20 m 

 

  

 Markbädd 

 

  

Markbädd 

 

 Infiltration 

 

 

Infiltration 
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Kuva: Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava, ettei jätevesistä 
aiheudu ympäristölle haittaa. Bild: Ägare till fastigheter som inte hör till avloppsnätverket bör se till att 
avloppsvattnet inte orsakar skador på omgivningen. 

Haja-asutuksen jätevesineuvonta jatkuu Länsi-Uudellamaalla myös vuonna 2021  

Alueen asukkaat ja mökkiläiset voivat jatkossakin kääntyä neuvojan puoleen haja-asutuksen jätevesiä 
koskevissa kysymyksissä. Parhaiten neuvojat tavoittaa puhelimella tai sähköpostilla.   
 
Pitkään jatkunut yhteistyö haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta Länsi-Uudenmaan kuntien ja Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n välillä jatkuu myös vuonna 2021. Neuvonnan painopiste on siirtynyt 
kiinteistöillä tehtävistä kartoitus- ja neuvontakäynneistä yleisneuvontaa. Yleisneuvonnassa 
jätevesikysymyksiin annetaan vastauksia puhelimitse sekä sähköpostilla ja mahdollisuuksien mukaan 
erilaisissa tapahtumissa ja jätevesi-illoissa. Hajajätevesihankkeen neuvojat tavoittaa parhaiten uudesta 
neuvontapuhelimesta 045 7750 7725 ja sähköpostilla hajavesineuvonta@luvy.fi. Harkinnan mukaan 
neuvojilla on mahdollisuus tehdä myös kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä. Käynnillä katsotaan 
läpi yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän 
uudistamistarpeesta sekä neuvotaan järjestelmän parantamisessa ja huoltamisessa.  
 
Hajajätevesi videoita Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Youtube-kanavalla 
 
Hajajätevesihankkeen neuvojat ovat tehneet jätevesijärjestelmistä ja hajajätevesien käsittelystä 
neuvontavideoita, jotka ovat vapaasti katsottavissa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Youtube-
kanavalta (https://www.youtube.com/user/LUVesiYmparisto). Videot on tarkoitettu kaikille 
hajajätevesiasioista kiinnostuneille. Videot ovat suomeksi puhuttuja ja myös tekstitetty ruotsiksi. Videoissa 
tutustutaan yleisimpiin jätevesijärjestelmiin, talousvesikaivoon, jätevesijärjestelmien huoltoon sekä 
uudistamisen vaatimuksiin. Vähäisten jätevesimäärien kohteesta on myös tehty oma video, joka antaa 
tärkeää tietoa mökkiläisille pienten pesuvesimäärien käsittelystä ja kuivakäymälästä.  ”Videot ovat helppo 
ja nopea tapa tutustua erilaisiin haja-asutuksen jätevesien käsittelyratkaisuihin silloin kuin itsellä on siihen 
tarve tai sopiva hetki aikaa”, Ståhl kertoo.  
 
Alueellista hajajätevesitietoa on saatavilla myös uusitulla Vesientila-verkkosivulla 
(https://www.vesientila.fi/) vesistökunnostuksen alla. Haja-asutuksen jätevesiä käsittelevällä sivulla 
(https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/haja-asutuksen-jatevedet/) on esitetty aikaisempien vuosien 
kartoituksien tuloksia informatiivisella kartalla, ja täältä löytyy myös neuvonnan materiaaleja sekä 
hyödyllisiä linkkejä.  
 
Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja 
suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhat kertainen ja typpeä yli 
satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla 
paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan. Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat 
rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja 
Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa haja-asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta 
(https://www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi/). 

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter i västra Nyland även år 2021  
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Områdets innevånare och stugägare kan även i fortsättningen vända sig till rådgivarna i frågor som gäller 
glesbygdens avloppsvatten. Bäst når man rådgivarna per telefon eller e-post. 
 
Det långvariga samarbetet inom glesbygdens avloppsvattenbehandling mellan Västra Nylands vatten och 
miljö rf. och kommunerna i västra Nylands fortsätter även under år 2021. Rådgivningens tyngdpunkt har 
förflyttats från rådgivningen på plats på fastigheterna till en allmän rådgivning. Inom den allmänna 
rådgivningen svarar man på frågor gällande avloppsvattenhanteringen per telefon samt e-post samt i mån 
av möjlighet även i samband med olika evenemang och avloppsvattenkvällar. Avloppsvattenrådgivarna nås 
bäst på det nya rådgivningsnumret 045 77507725 och per e-post på adressen hajavesineuvonta@luvy.fi.  
I vissa fall kan det enligt prövning också vara möjligt att utföra fastighetsvisa rådgivningsbesök.  Vid besöket 
går man igenom det nuvarande systemet tillsammans med fastighetsägaren samt gör en utvärdering av 
behovet av att förnya systemet samt ger råd gällande förbättrande och underhåll av systemet.  
 
Glesbygdsavloppsvatten videor på Västra Nylands vatten och miljö rf:s Youtube-kanal 
 
Glesbygdsavloppsvattenprojektets rådgivare har gjort rådgivningsvideon gällande avloppsvattensystem och 
avloppsvattenbehandling, som man fritt kan bekanta sig med på Västra Nylands vatten och miljö rf:s 
Youtube-kanal (https://www.youtube.com/user/LUVesiYmparisto). Videorna är avsedda för alla, som är 
intresserade av glesbygdens avloppsvattenärenden. Videornas språk är finska, men de är textade till 
svenska. På videorna presenteras de vanligaste avloppsvattensystemen, hushållsvattenbrunnen, 
avloppsvattensystemens skötsel samt kraven vid en förnyelse.  En egen video har gjorts för fastigheter med 
ringa vattenanvändning och den ger råd till stugägarna när det gäller små tvättvattenmängder och 
torrtoaletter. ”Videorna är ett lätt och snabbt sätt att bekanta sig med olika 
avloppsvattenbehandlingslösningar då när man själv har behov eller en lämplig stund”, berättar Virve Ståhl. 
 
Regional information om glesbygdens avloppsvatten finns även på de förnyade Vattnenskvalitet- 
webbsidorna (https://www.vesientila.fi/sv/vastra-nylands-vattendrag/) under vattendragsrestaurering. På 
sidan, som behandlar glesbygdens avloppsvattenbehandling (https://www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-
vattendrag/glesbygdens-avloppsvatten/) presenteras resultaten från karteringarna under tidigare år på en 
informativ karta, och här hittas också rådgivningsmaterial samt nyttiga länkar.  
 
Det avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller rikligt med näringsämnen, organiska 
syreförbrukande ämnen och tarmbakterier. Fosforhalten i obehandlat avloppsvatten är över tusen gånger 
högre och kvävehalten över hundra gånger högre än i dikes- och sjövatten i naturtillstånd. Glesbygdens 
avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på tillståndet i ytvattnet och grundvattnet. 
Områdets åtta kommuner; Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis 
deltar i projektet, som finansiärer. Projektet sammanhänger med Glesbygdsavloppsvattenstrategin för 
västra Nylands kommuner 2014-2021 och det koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. 
Tilläggsuppgifter om glesbygdens avloppsvattenrådgivning hittas på projektets webbsidor 
(https://www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/). 
 
 
Lisätietoja/Tilläggsuppgifter:  
Virve Ståhl 
hankekoordinaattori/ projektkoordinator 
LUVY 
virve.stahl(at)luvy.fi 
0504474993 
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Kuva: Jätevesillä on rehevöittävä vaikutus vesistöihin. 
Bild: Avloppsvatten har en gödande effekt på vattendragen 

Yli 8300 haja-asutusalueen kiinteistönomistajaa on jo saanut neuvontaa 
jätevesiasioissa  

Vuonna 2020 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima Hajajätevesihanke tavoitti 
kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 197 kiinteistöä, selviää hankkeen vasta julkaistusta vuoden 
2020 loppuraportista (https://www.luvy.fi/julkaisut/julkaisu-4-2021/). Yhteensä hankkeessa saatiin 363 
neuvontakontaktia. Neuvonta jatkuu vuonna 2021 yleisneuvontana.  
 
Yli 8 300 kiinteistöä on saanut haja-asutuksen jätevesineuvontaa Länsi-Uudellamaalla vuosina 2009–2020. 
Vuonna 2020 kartoitus- ja neuvontakäyntejä tarjottiin 14:lle hankkeen yhteistyökuntien kanssa valitulle 
alueelle. Niistä suurin osa oli herkkiä pohjavesi- ja ranta-alueita. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tarjottiin 
783 kiinteistölle. Neuvontakäynneistä toteutui keskimäärin 27 %. Koronapandemia vaikutti käyntien 
tarjoamistapaan sekä todennäköisesti halukkuuteen ottaa neuvontaa vastaan, mikä alensi huomattavasti 
käyntien toteumaa. Myöskään suunniteltuja yleisötapahtumia ei voitu järjestää. Länsi-Uudellamaalla on 
vielä arviolta noin 26 400 kiinteistöä vailla tarjottua neuvontaa. 
 
Hajavesihankkeen neuvojat vastaavat edellisten vuosien tapaan vuonna 2021 neuvontapuhelimeen ja –
sähköpostiin. Jätevesineuvojat tavoittaa neuvontapuhelimesta 045 7750 7725 ja sähköpostilla 
hajavesineuvonta@luvy.fi.  
 
Kirkkonummella kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit jatkuvat Tavastfjärdenin ranta-alueilla kunnan 
suuremman panostuksen ansiosta. Myös muissa kunnissa jätevesineuvojat tekevät kiinteistökohtaisia 
neuvontakäyntejä asukkaiden pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan. Käynnillä katsotaan läpi yhdessä 
asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä 
neuvotaan järjestelmän parantamisessa ja huoltamisessa. 
 
Haja-asutusalueen jätevesistä on julkaistu interaktiivinen tarinakartta.  
”Tarinakartta on helppo ja mukava tapa tutustua jätevesijärjestelmiin, lainsäädäntöön ja Länsi-Uudenmaan 
alueen tämänhetkiseen jätevesineuvontatilanteeseen”, kertoo LUVYn hankekoordinaattori Virve Ståhl.  
 
Tarinakartta vie lukijan virtuaalimatkalle Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevesien maailmaan. 
Tarinakartta toimii oppaana jätevesijärjestelmiä uusittaessa ja antaa neuvoja esimerkiksi talousvesikaivon 
kunnostamiseen.  
Tarinakartta: https://storymaps.arcgis.com/stories/4cdb1afc5d7644d0b5dd2b35aa6f18f0 
 
Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja 
suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli 
satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla 
paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan. Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat 
rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja 
Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa haja-asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta 
(https://www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi/). 
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Över 8 300 fastighetsägare inom glesbygdsområdena har redan fått rådgivning i 
avloppsattenfrågor  

Glesbygdsavloppsvattenprojektet, som koordineras av LUVY, nådde 197 fastigheter i samband med 
kartläggnings- och rådgivningsbesöken år 2020. Detta framgår ur projektets nyligen utkomna slutrapport 
för år 2020 (https://www.luvy.fi/julkaisut/julkaisu-4-2021). Totalt erhöll man 363 kontakter inom projektet. 
Rådgivningen fortsätter under år 2021 som allmän rådgivning. 
 
Över 8 300 fastigheter i Västra Nyland har fått glesbygdsavloppsvattenrådgivning under åren 2009-2020. 
Under år 2020 erbjöds kartläggnings- och rådgivningsbesök inom 14 områden, som man valt tillsammans 
med samarbetskommunerna.  Största delen av dem var känsliga grundvatten- eller strandområden. 
Kartläggnings- och rådgivningsbesök erbjöds åt totalt 783 fastigheter.  Andelen förverkligade 
rådgivningsbesök var 27 %.  Sättet på vilket man erbjöd besök påverkades av koronapandemin samt 
sannolikt också av viljan att ta emot besök, vilket minskade de förverkligade besökens antal betydligt. Inte 
heller de planerade publika tillfällena kunde ordnas. I Västra Nyland finns ännu ca 26 400 fastigheter, som 
inte har erbjudits rådgivning. 
 
Glesbygdsvattenprojektets rådgivare svara år 2021 som tidigare i rådgivningstelefon och via e-post. Man 
når avloppsvattenrådgivarna på rådgivningsnumret 045 7750 7725 och på e-post adressen 
hajavesineuvonta@luvy.fi.  
 
I Kyrkslätt fortsätter de fastighetsvisa rådgivningsbesöken på strandområdena intill Tavastfjärden tack vare 
den större satsningen från kommunens sida. Även i andra kommuner gör rådgivarna fastighetsvisa 
rådgivningsbesök på fastighetsägarnas begäran och i mån av möjlighet. Vid besöken går man tillsammans 
med innevånaren igenom avloppsvattensystemets nuläge, ger en uppskattning om förnyelsebehovet samt 
rådgivning när det gäller förbättring och service av systemet.  
 
Man har publicerat en interaktiv berättelsekarta gällande glesbygdens avloppsvatten: 
”Berättelsekartan är ett lätt och trevligt sätt att bekanta sig med avloppsvattensystem, lagstiftningen och 
avloppsvattensituationen i Västra Nyland just nu”, berättar LUVYs projektkoordinator Virve Ståhl 
 
Berättelsekartan för läsaren på en virtuell resa i Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenvärld. 
Berättelsekartan fungerar som guide då man förnyar avloppsvattensystemet och ger råd om t.ex. hur man 
sätter sin hushållsvattenbrunn i skick. 
 
Berättelsekartan (endast på finska): 
https://storymaps.arcgis.com/stories/4cdb1afc5d7644d0b5dd2b35aa6f18f0 
 
De avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller stora mängder näring, organiska syreförbrukande 
ämnen och tarmbakterier. Fosforhalterna i orenat vatten är över tusen gånger högre och kvävet över 
hundra gånger högre än i diken och sjöar i naturtillstånd. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en 
betydande inverkan på tillståndet i såväl yt- som grundvattnet. Åtta kommuner deltar i projektet som 
finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hänger samman 
med de västnyländska kommunernas avloppsvattenstrategi 2014-2021, och det koordineras av Västra 
Nylands vatten och miljö rf.  Tilläggsuppgifter om glesbygdens avloppsvattenrådgivning finns på projektets 
webbsida (https://www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/).  
 
 
Lisätietoja/Tilläggsuppgifter:  
Virve Ståhl 
hankekoordinaattori/ projektkoordinator 
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Kuva: Jätevesijärjestelmiä tulee huoltaa ja hoitaa 
Bild: Avloppsvattensystemen måste servas och skötas 

Hajajätevesineuvonta jatkuu kesällä Länsi-Uudellamaalla – jätevesineuvoja kiertää 
Kirkkonummella heinä- ja elokuussa  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima haja-asutuksen jätevesineuvontahanke tarjoaa 
tänä kesänä kiinteistökohtaista neuvontaa Kirkkonummella, Tavastfjärdenin ranta-alueilla. Lisäksi tarjotaan 
puhelin- ja sähköpostineuvontaa kaikille Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueiden asukkaille ja mökkiläisille.  
 
Kesän 2021 aikana on tavoitteena tarjota maksuton kartoitus- ja neuvontakäynti noin 250 kiinteistölle 
Tavastfjärdenin ranta-alueilla Kirkkonummella. Tämän mahdollistaa Kirkkonummen osoittama merkittävä 
rahoitus haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeeseen. Neuvonta-alueet on valittu yhdessä Kirkkonummen 
kunnan kanssa ja herkät pohjavesi- ja ranta-alueet on otettu huomioon neuvontakäyntialueita 
suunniteltaessa. Neuvonnat aloitetaan heinäkuun alussa ja niitä jatketaan aina elokuun loppuun saakka.  
 
Valittujen alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan neuvontaa. Neuvonnassa katsotaan 
yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän 
uudistamistarpeesta sekä neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi.  
”Jätevesineuvontaa tehdään viime kesän tapaan huomioiden vallitseva korona-tilanne”, kertoo LUVYn 
hankekoordinaattori Virve Ståhl.  
”Neuvonta toteutetaan kiinteistöllä vain ulkotiloissa suojausta ja suojaetäisyyttä noudattaen, vaihtoehtona 
kiinteistökohtaiselle neuvonnalle on etäneuvonta videopuhelun tai tavallisen puhelun kautta”. 
 
Koko Länsi-Uudellamaalla kiinteistönomistajien on mahdollisuus hyödyntää hankkeen puhelin- ja 
sähköpostineuvontaa, jos jätevesiasiat ovat mielen päällä. Kesämökkien varustelutaso saattaa vaihdella 
suuresti ja neuvojat arvioivat aina tapauskohtaisesti kiinteistön jätevesijärjestelmän vedenkäyttöä ja 
jäteveden laatua vastaavaksi. Lisäksi jätevesijärjestelmän hoidolla ja huollolla on merkitystä, jotta 
saavutetaan ja ylläpidetään haluttu puhdistustulos.  
”Suurin osa jätevesijärjestelmistä tarvitsee huoltoa ja tarkkailua. Kesä on hyvää aikaa laittaa vapaa-ajan 
asuntojen pienet ja suuremmat järjestelmät kuntoon”, kehottaa Ståhl. 
Jätevesineuvojat tavoittaa neuvontapuhelimesta 045 7750 7725 ja sähköpostilla hajavesineuvonta@luvy.fi.  
 
Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja 
suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli 
satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla 
paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan. 
 
Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, 
Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien 
hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 
 

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter på sommaren i västra Nyland – 
avloppsvattenrådgivaren gör rundor i Kyrkslätt i juli och augusti  

Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf, 
erbjuder denna sommar fastighetsvis rådgivning i Kyrkslätt, inom Tavastfjärderns strandområde. Dessutom 
erbjuder man telefon- och e-post rådgivning till samtliga invånare och stugägare i västra Nyland.  
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Under sommaren 2021 har man som målsättning, att erbjuda kostnadsfria kartläggnings- och 
rådgivningsbesök till totalt 250 fastigheter inom Tavastfjärdens strandområde i Kyrkslätt. Detta möjliggörs 
av Kyrkslätts kommuns betydande finansiering till glesbygdens avloppsvattensrådgivningsprojekt. 
Rådgivningsområdena har valts ut tillsammans med Kyrkslätts kommun och känsliga grundvatten- och 
strandområden har tagits i beaktande då man planerat rådgivningsområdena. Rådgivningsverksamheten 
inleds i början av juli och man fortsätter ända fram till slutet av augusti.  
 
Man närmar sig invånarna i de utvalda områdena per brev, där man erbjuder rådgivning. I samband med 
rådgivningarna kollar man tillsammans med invånarna avloppsvattensystemets nuvarande skick, samt gör 
en utvärdering av systemets förnyelsebehov samt råd gällande förbättrandet och skötseln av systemet.  
”Avloppsvattenrådgivningen görs som under senaste år med beaktande av den rådande 
koronasituationen.” berättar LUVYs projektkoordinator Virve Ståhl. 
”Rådgivningen på fastigheterna görs endast utomhus med beaktande av skyddsutrustning och 
skyddsavstånd och som alternativ till det fastighetsvisa rådgivningsbesöket erbjuder vi distansrådgivning vi 
videosamtal eller vanligt telefonsamtal”.  
 
Samtliga fastighetsägare i västra Nyland har möjlighet, att utnyttja projektets telefon- och e-post 
rådgivning, då avloppsfrågorna är aktuella. Utrustningsnivån i sommarstugor kan variera kraftigt och 
rådgivarna utvärderar vattenanvändningen i fastighetens avloppsvattensystem samt vattenkvaliteten från 
fall till fall.  Dessutom har servicen och underhållet av systemet betydelse så att man uppnår och 
upprätthåller det önskade reningsresultatet. 
 
”Största delen av avloppsvattensystemen kräver service och uppföljning. Sommaren är en lämplig tidpunkt 
att sätta fritidsbostädernas små och stora system i skick”, uppmanar Ståhl. 
Man når avloppsvattenrådgivarna på numret 045 7750 7725 samt per e-post på adressen 
hajavesineuvonta@luvy.fi.  
 
Avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller stora mängder näringsämnen, organiskt 
syreförbrukande ämnen samt tarmbakterier. Fosformängden i orenat avloppsvatten är över tusen gånger 
högre, och kväve över hundra gånger högre än i dikes-och sjövatten i naturtillstånd. Glesbygdens 
avloppsvatten kan lokalt ha en stor betydelse för yt- och grundvattnens tillstånd.  
 
I finansieringen av glesbygdens avloppsvattenprojekt deltar åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, 
Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet sammanhänger med Västra Nylands kommuners 
glesbygdsavloppsvattenstrategi 2014-2021 och det koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf.  
 
 
 
Lisätietoja/Tilläggsuppgifter:  
Virve Ståhl 
hankekoordinaattori/projektkoordinator 
LUVY 
virve.stahl@luvy.fi 
050 447 4993 
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Kuva: Jätevesijärjestelmän tuuletusputkien päiden tulisi yltää lumenpinnan yläpuolelle. 
Bild: Avloppsvattensystemets ventilaitionsrör borde nå över snötäcket.  

Muista tarkistaa jätevesijärjestelmän kunto ennen talvea – tarkista ainakin nämä 
asiat 

Haja-asutusalueella jätevesijärjestelmä tulee huomioida osana kiinteistön vuosittaista seurantaa ja huoltoa.  
Syksy on hyvää aikaa tarkistaa järjestelmän kunto ja huoltotarve.  
 
Jätevesijärjestelmiä on erilaisia ja kuhunkin kuuluu omat tarkkailtavat toimet. Kokosimme avuksi listan 
asioista, jotka kannattaa tarkistaa ennen talvea. Tarvittaessa voit pyytää maksuttoman jätevesineuvojan 
avuksi. 
 

1. Saostuskaivot 

Tarkkaile kansien kuntoa ja tiiveyttä sekä lietteen kertymistä kaivoihin ympäri vuoden, myös talvella. 
Saostuskaivo ja esikäsittelevä saostuskaivo tulee myös tyhjentää säännöllisesti. Tarkista samalla, että T-osat 
ovat paikallaan, jotta jäteveden kiinteä aines jää kaivoihin.  
 

2. Maaperäkäsittely 

Tarkista, että tuuletusputkien päät yltävät lumenpinnan yläpuolelle, jotta jäteveden puhdistuksen 
biologinen prosessi saa happea. Kentän päältä ei kannata aurata lumia pois eikä kulkea raskailla 
ajoneuvolla, jotta rakenteet eivät vaurioidu.  
 

3. Laitepuhdistamot 

Seuraa laitepuhdistamon toimintaa ympäri vuoden. Tarkista säännöllisesti ainakin sähkölaitteet ja pumput, 
saostuskemikaalin riittävyys sekä purkupaikan avoimuus ja toimivuus. 
 
Jätevesiopas-sivustolta (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/asukkaan-tehtavat/hoito-ja-huolto/) löydät 
käyttö- ja huolto-ohjeita yleisimmille jätevesijärjestelmille.  
 
”Kaikki jätevesijärjestelmä vaativat jonkinasteista huoltoa ja seurantaa. Järjestelmän toimivuus ja 
jätevesien puhdistuminen ovat kiinteistönomistajan vastuulla”, kertoo hajavesihankkeen neuvoja Kirsi 
Mansilla. ”Jätevesijärjestelmän kunto on hyvä tarkistaa samalla, kun muutenkin tarkkailee kiinteistön 
kuntoa esimerkiksi kevät- ja syystöiden aikaan.”   
 
Jos olet epävarma oman kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuudesta, kannattaa järjestelmän kunto ja 
toimivuus tarkistaa yhdessä jätevesineuvojan kanssa. Maksutonta neuvontaa on tarjolla Länsi-
Uudellamaalla. Hajavesihankkeen neuvojat vastaavat neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin: 
Neuvontapuhelin 045 7750 7725 ja sähköposti hajavesineuvonta@luvy.fi.  
 
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa on tehty vuonna 2021 kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa 
Kirkkonummella Tavastfjärdenin alueella. Neuvonta päättyi syyskuun puolessa välissä ja neuvontakäyntejä 
tarjottiin noin 260 kiinteistölle. Koronatilanteen vuoksi neuvontaa tehtiin tänä vuonna kiinteistökäyntien 
lisäksi puhelimitse tai videopuheluilla. Neuvonnassa katsottiin yhdessä asukkaan kanssa jäteveden 
käsittelyn nykytilanne, annettiin arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvot järjestelmän 
parantamiseksi ja huoltamiseksi. 
 
Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja 
suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhat kertainen ja typpeä yli 
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satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla 
paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan.  
 
Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, 
Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien 
hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa haja-
asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta (https://www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi/). 
 

Kom ihåg att granska avloppsvattensystemets skick innan vintern – kontrollera 
åtminstone dessa saker 

Inom glesbygdsområdena bör man beakta avloppsvattensystemen som en del av fastighetens uppföljning 
och underhåll. Hösten är en bra tidpunkt för kontroll av systemets skick samt behov av service.  
 
Det finns många slag av avloppsvattensystem och alla har sina funktioner som bör kollas. Som hjälp har vi 
samlat en lista över saker, som det lönar sig att kolla innan vintern.  Vid behov kan du be om gratis hjälp av 
våra rådgivare. 
 

1. Sedimentationsbrunnar 

Kontrollera under hela året lockens skick och täthet samt mängden slam i brunnarna, även under vintern. 
Sedimentationsbrunnen och den förbehandlande sedimentationsbrunnen bör också tömmas regelbundet. 
Kolla samtidigt att T-styckena är på plats så, att brunnarnas fasta material stannar i brunnarna.  
 

2. Markbehandling 

Kontrollera, att ventilationsrören når över snötäcket, så att avloppsvattenreningingens biologiska process 
får syre. Det lönar sig inte att ploga bort snön på fältet och inte heller att köra med tunga fordon så att 
konstruktionerna riskeras att skadas.  
 

3. Reningsverk 

Följ med reningsverkets funktion under hela året. Kontrollera regelbundet åtminstone elapparaturen och 
pumparna, fällningskemikaliernas mängd samt utsläppsområdets skick och funktion. 
 
På avloppsvattenguidesidan (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/fastighetsagarens-uppgifter/underhall-och-
service/) hittar du bruks- och underhållsråd för de vanligaste avloppsvattensystemen.  
 
”Alla avloppsvattensystem kräver någon form av service och uppföljning. Ansvaret för att systemet fungerar 
och att vattnet renas ligger på fastighetsägaren”, berättar glesbygdsvattenprojektets rådgivare Kirsi 
Mansilla. ”Det är bra att kolla avloppsvattensystemets skick, då man annars också kontrollerar fastighetens 
skick till exempel i samband med vår- och höstarbetena”. 
 
Om du är osäker på hur bra fastighetens avloppsvattensystem fungerar, lönar det sig, att granska systemets 
skick och funktion tillsammans med en avloppsvattenrådgivare. Gratis rådgivning erbjuds i västra Nyland.  
Glesbygdsvattenprojektets rådgivare svarar på rådgivningstelefonen och e-posten: rådgivningstelefon 045 
7750 7725 och e-post hajavesineuvonta@luvy.fi.  
 
 
Inom Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt har man under år 2021 gett fastighetsvis rådgivning inom 
Tavastfjärdsområdet i Kyrkslätt. Rådgivningen avslutades i medlet av september och rådgivningsbesök 
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erbjöds åt totalt 260 fastigheter. På grund av coronaläget gavs rådgivningen utöver genom besök även per 
telefon eller videosamtal.  Vid rådgivningen gick man tillsammans med fastighetsägaren igenom 
avloppsvattenbehandlingens nuläge, samt gav en utvärdering av anläggningens behov av förnyelse samt 
råd om förbättringsåtgärder och skötsel. 
 
Avloppsvattnet, som uppstår vid boende, innehåller stora mängder näringsämnen, organiskt 
syreförbrukande material samt tarmbakterier. Mängden fosfor i orenat avloppsvatten är över tusen gånger 
och kvävemängden över hundra gånger större än i vattnet i diken och sjöar i naturtillstånd.  Glesbygdens 
avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på yt- och grundvattnets skick. 
 
Som finansiärer i glesbygdsvattenprojektet deltog områdets åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, 
Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet sammanhänger med de västnyländska 
kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2014-2021 och projektet koordineras av Västra Nylands 
vatten och miljö rf. Tilläggsuppgifter om glesbygdens avloppsvattenrådgivning hittas på projektets 
webbsidor (https://www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/).  
 
 
Lisätietoja/Tilläggsuppgifter:  
 
Virve Ståhl 
hankekoordinaattori/projektkoordinator 
LUVY 
virve.stahl@luvy.fi 
050 447 4993 
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Kuva: Asianmukainen jätevesienkäsittely vaikuttaa positiivisesti mm. lähiympäristön ja – vesistön tilaan.  
Bild: En ändamålsenlig avloppsvattenbehandling inverkar positivt  på bl.a. närmiljöns och –vattendragets 
tillstånd 
 
KUTSU: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä 
kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää kaivovedestä ja sen laadusta? 
 
Avoin ja maksuton yleisötilaisuus Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 7.12. klo 16–19. 
 
Tilaisuudessa kerrotaan haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä. Lisäksi kerrotaan 
talousvesikaivoista, mitä käyttäjän tulisi tietää vedenlaadusta ja miksi se tulisi tutkia. Neuvontapiste 
avautuu klo 16 ja sulkeutuu klo 17:30 esitysten alkaessa. Neuvontapisteeltä voit tulla kysymään 
kiinteistökohtaisia neuvoja jätevesilainsäädännöstä sekä yleisiä neuvoja koskien jätevesijärjestelmiä ja 
kaivoveden laatua. Neuvontapisteellä opastetaan myös sopivan kaivoveden tutkimuspaketin valinnassa ja 
kerrotaan niiden sisällöistä. Tilaisuus järjestetään koronarajoitukset huomioiden. Osallistujille tarjoamme 
sämpylät ja kahvit. 
 
Jätevesien asianmukainen käsittely koskee kaikkia jätevettä tuottavia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet 
viemäriverkostoon. Jätevesiä ei tarvitse puhdistaa, mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäistä, että 
siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia vähäisiä jätevesimääriä syntyy usein esimerkiksi 
vapaa-ajan asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan 
vesivarusteita. Jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä lainsäädännön puhdistusvaatimuksia tulee uusia tai 
kunnostaa. Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan lainsäädännön 
peruspuhdistustasoa 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla uusiminen tulee tehdä viimeistään kun 
kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- 
tai muutostöitä. 
 
Hyvin puhdistettu jätevesi ei likaa asuinympäristöä, kaivovettä tai lähivesiä. Jätevesijärjestelmän huolto ja 
sen kunnon tarkkailu on hyvä tehdä keväisin ja syksyisin osana kiinteistön vuosittaisia huoltotoimia. Tämä 
koskee myös talousvesikaivoa, jonka kunto tulisi tarkistaa vuosittain. Rikkoutunut kaivo voidaan usein 
huoltaa ja puhdistaa niin, että kaivon käyttöä voidaan jatkaa. Huoltamisen lisäksi kaivoveden laatu olisi 
syytä tutkia kolmen vuoden välein. Vedessä voi olla haitallisia aineita, vaikka vesi olisi kirkasta ja hyvän 
makuista. Osa kaivoveden laatuongelmista on luontaista alkuperää ja osa ihmistoiminnan vaikutusta.   
 
 
Esitykset alkavat klo 17:30. Haja-asutuksen jätevesien lainsäädännöstä kertoo hankekoordinaattori Virve 
Ståhl LUVYsta, ja kaivovedestä Kaisa Korteniemi LUVYLAb:sta.  
 
Tapahtuma järjestetään Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen sekä LUVYLab-laboratorion 
yhteistilaisuutena. 
 
Mitä? Kerromme kaivoveden laadusta ja sen tutkimisesta. Lisäksi käymme läpi jätevesien käsittelyä haja-
asutus alueella. Tilaisuus järjestetään koronarajoitukset huomioiden. 
 
Missä? Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa (os. Karstuntie 3, 01800 Lohja) 
 
Milloin? Tiistaina 7.12.2021 klo 16–19 (esitykset klo 17:30) 
 
Kenelle? Kaikille aiheesta kiinnostuneille, tilaisuus on maksuton. 
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INBJUDAN: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? –  
Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet? 
 
Ett öppet och gratis publiktillfälle i Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen 7.12.2021 kl. 16-19. 
 
Vid tillfället berättar man om behandlingen av avloppsvatten i glesbygden och om lagstiftningen. Dessutom 
berättar man om hushållsvattenbrunnen, vad användaren borde veta om vattenkvaliteten och varför den 
borde undersökas.  En rådgivningspunkt öppnar kl. 16 och stängs kl. 17:30 då presentationerna inleds.  Vid 
rådgivningspunkten kan man komma och be om fastighetsvisa råd om lagstiftningen samt allmänna råd om 
avloppsvattensystem och brunnsvattnets kvalitet. Vid rådgivningspunkten informerar man också om valet 
av lämpliga undersökningspaket för brunnsvatten samt berättar om deras innehåll. Evenemanget 
arrangeras med beaktande av koronarestriktionerna. Vi bjuder deltagarna på kaffe och semla.   
 
En ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet gäller alla fastigheter, som producerar avloppsvatten och 
som inte är anslutna till ett avloppsvattennät. Man behöver inte rena avloppsvattnet om mängden 
avloppsvattens som uppstår är så liten, att det inte medför någon nedsmutsningsrisk för miljön.  Dylika små 
avloppsvattenmängder uppstår ofta i t.ex. fritidsbostäder, som endast har bärvatten och inte någon 
vattenklosett eller annan vattenutrustning. Avloppsvattensystem, som inte uppfyller lagstiftningens krav 
bör förnyas eller rustas upp. Inom grundvatten- och strandområden borde avloppsvattenbehandlingen ha 
satts i skick så, att den uppfyller lagens grundreningsnivå senast 31.10.2019. På övriga områden bör 
systemen sättas i skick senast då man i fastigheterna bygger vattensystem eller gör någon större 
renovering, som kräver tillstånd eller vid vissa renoverings- och ändringsarbeten.  
 
En ändamålsenlig avloppsvattenbehandling gäller alla fastigheter, som producerar avloppsvatten och som 
inte är anslutna till ett avloppsnät.  Ett renat avloppsvatten förorenar inte miljön, brunnsvattnet eller 
vattendraget i närheten. Det är bra, att utföra servicen och granskningen av avloppsvattensystemet på 
våren och hösten som en del av fastighetens allmänna underhållsåtgärder. Detta gäller också 
hushållsvattenbrunnen, vars skick borde kontrolleras årligen. En brunn, som gått sönder, kan oftast 
repareras och rengöras så, att man kan fortsätta att använda brunnen. Utöver servicen är det skäl, att låta 
undersöka brunnsvattnets kvalitet med tre års mellanrum.  Vattnet kan innehålla skadliga ämnen, fastän 
vattnet är klart och smakar bra. En del av kvalitetsproblemen i brunnsvatten är naturliga och en del är en 
effekt av mänsklig aktivitet.  
 
Presentationerna börjar kl. 17:30. Projektkoordinator Virve Ståhl berättar om lagstiftningen gällande 
glesbygdens avloppsvatten och Kaisa Korteniemi från LUVYLab berättar om brunnsvatten.  
 
Evenemanget arrangeras gemensamt av Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt och LUVYLab. 
 
Vad? Vi berättar om brunnsvattnets kvalitet och om undersökning av detta. Dessutom går vi igenom 
avloppsvattenbehandlingen i glesbygden. Evenemanget arrangeras med beaktande av 
koronarestriktionerna. 
 
Var? Lojo huvudbibliotek i Järnefelt-salen (adr. Karstuvägen 3, 01800 Lojo) 
 
När? Tisdag 7.12.2021 kl. 16–19 (presentationerna kl. 17:30) 
 
För vem? För alla som är intresserade av ämnet, evenemanget är gratis. 
 
Lisätietoja /Tilläggsuppgifter: 
Kirsi Mansilla 
Neuvoja, projektityöntekijä /Rådgivare, projektarbetare 
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LUVY 
kirsi.mansilla@luvy.fi 
050 535 4938 
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