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LOHJA, SAUKONPÄÄ JA 
ANTIAINEN 

134/2016 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 63 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 

 kesä-heinäkuu 2016 

 Virve Ståhl / LUVY 

 51 kiinteistöä 

 56 kohdetta 

 toteuma 81 %  
 

 
V3 T3 

 Pohjavesialue 

X Ranta-alue 

 Taajaan asuttu alue 

 Vedenottamon suoja-alue 

 Vesihuollon kehittämisalue 

 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 

  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 

 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 1/55 2/98 

Asukasmäärä 107  

Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/50 0/100 

Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 9/41 18/72 

Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 5/4 56/44 

Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 29/27 52/48 

Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 6/15 29/71 

Kiireelliset tapaukset 0 0 

   

   

   
YHTEENVETO 

Saukonpään ja Antiaisten alueella kaikki kohteet yhtä lukuun 

ottamatta ovat vapaa-ajan käytössä. Valta-osa saa talousvetensä 

omista kaivoista, joista rengaskaivot ovat yleisimpiä. Kuudella 

kohteella käytetään vain järvivettä ja monelle mökille tuodaan 

talousvesi mukana. Saukonpään ja Antiaisten alueella asutus on 

pääasiassa ranta-alueella.  

Yli 60 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien 

kohteista. Akuutissa uudistamistarpeessa on vain kolme 

järjestelmää. Yksi näistä on vanha imeytyskenttä harmaille vesille ja 

kaksi yksinkertaisia maaperäkäsittelyitä suuremmille määrille 

harmaata jätevettä. Pienen parannuksen puutteessa on erityisesti 

umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Nykyisellään kunnossa olevia 

järjestelmää ovat kaksoisviemäröintejä ja uusia harmaiden vesien 

käsittelyjärjestelmiä. Suurempien jätevesimäärien järjestelmien 

skaala on laaja. 

Suurella osalla alueen kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä 

jätevettä ja hyvin harva nykyinen asukas on suunnitellut tekevänsä 

muutoksia vesivarusteluun lähivuosina. Alueen asukkaat olivat 

kiinnostuneita järvien kunnosta ja Antiaisella otetaan vuosittain 

vesinäytteet omalla kustannuksella.  

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=56)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=22)   

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=22)  
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