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Aluekortisto

27/2011

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

Alueen kiinteistömäärä: n. 293 kpl
Kartoitus- ja neuvontakierros:
heinä elokuu 2011, kesäsyyskuu 2012, heinäkuu 2013
Hangon kaupunki: Henna
Timonen, Anna Halonen
LUVY: Anna Halonen
249 kiinteistöä
277 kohdetta
toteuma 85 %

V1 T1

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

kpl
136/137
565
219/69
14/55
71/117
81/196
25/203
1

48; 18 %
128; 47
%

%
50/50
76/24
20/80
38/62
29/71
11/89
0,4

YHTEENVETO
Täktomin kiinteistöt ovat jakautuneet melko tasan ympärivuotisen ja
vapaa-ajan asutuksen välillä. Enemmistö kiinteistöistä saa
talousvetensä vesijohdosta. Osalla on käytössä oma talousvesikaivo,
joka Täktomissa on useimmiten rengaskaivo. Täktom on
monimuotoinen ja laaja, osittain taajaan asuttu alue, johon kuuluu sekä
ranta- että pohjavesialueita ja joka lisäksi on vesihuollon
kehittämisaluetta.
Miltei puolet alueen jätevesijärjestelmistä on akuutissa
uusimistarpeessa ja lisäksi 20 % pienten parannusten tai seurannan
puutteessa. Pieni parannus on usein puuttuvan täyttymishälyttimen
lisääminen umpisäiliöön. Yleisin järjestelmä on saostussäiliö, josta on
purku joko ojaan tai maaperään, mutta hyvin tavallinen on myös
umpisäiliö kaikelle jätevedelle. Lisäksi umpisäiliöt wc-vesille ja joko
imeytyskenttä tai saostussäiliöt harmaille vesille ovat tyypillisiä. Vapaaajan asutuksilla myös pelkkä yksinkertainen käsittely harmaille vesille
on tavallista.
Alueella on siirtoviemäri, johon osalla kiinteistöistä on mahdollisuus
liittyä, mutta liittymisen käytännön järjestelyistä vallitsee epätietoisuus.
Asutus on paikoin niin tiivistä, että se ylittää moninkertaisesti sen
määrän, jonka on laskettu riittävän, jotta viemäriin liittyminen olisi
kiinteistön omistajalle kannattava ratkaisu. Alueella on tarvetta
järjestää tiedotusta niille kiinteistöille, joita viemäriin liittyminen
koskee. Tiedotusta tulisi järjestää mahdollisimman pian, kun
toiminta-alue on vahvistettu.
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Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=273)
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=224)
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Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=207)

Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä.

