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KIRKKONUMMI, VITTRÄSK 127/2016 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 240 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 

 touko-kesäkuu 2016, kesä-
heinäkuu 2017 

 Virve Ståhl, Hanna Keinänen / 
LUVY 

 137 kiinteistöä 

 172 kohdetta 

 toteuma 57 %  
 

 
V2 T3 

X Pohjavesialue 

X Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 

 Vedenottamon suoja-alue 

 Vesihuollon kehittämisalue 

 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 

  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 61/111 35/65 

Asukasmäärä 345  

Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/155 0/100 

Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 113/46 71/29 

Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 49/42 54/46 

Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 43/129 25/75 

Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 24/148 14/86 

Kiireelliset tapaukset   

   

   

   

YHTEENVETO 

Vitträskin alueella noin kolmannes asutuksesta on 

ympärivuotista, loput vapaa-ajan asuntoja. Kirkasvetinen 

Vitträsk on Kirkkonummen suurin ja syvin järvi (keskisyvyys 

9,21m). Merkittävä osa vapaa-ajan asutuksesta on keskittynyt 

järven lounaisosaan Svartvikin alueelle. Kaikki kiinteistöt saavat 

talousvetensä joko omasta kaivosta tai tuomalla sen muualta.  

Akuutissa uudistamistarpeessa on 29 % alueen 

jätevesijärjestelmistä. 20 % on nykyisellään kunnossa ja 17 % 

vaatii seurantaa tai pieniä parannuksia. 34 % kohteista 

muodostuu vain vähäisiä määriä jätevettä. Jätevesijärjestelmien 

kirjo on laaja. Yleisimpiä järjestelmiä ovat kaksoisviemäröinti, 

jossa wc-vedet menevät umpisäiliöön ja harmaat vedet 

saostuskaivoihin sekä umpisäiliö kaikelle jätevedelle. Myös 

laitepuhdistamot kaikelle jätevedelle ovat yleisiä.    

Vitträskin alueella eniten asukkaita puhuttava asia jätevesiin 

liittyen on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto, jonka suhteen 

suunnitelmat olivat pitkällä jo 2000-luvun alussa. Näillä näkymin 

sitä ei kaavasuunnitelmissa ole edelleenkään tulossa. Svartvikin 

tiheään asutulla mökkialueella puhututtaa myös alueen 

kaavamääräyksissä oleva vesi-wc:n rakennuskielto.   

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=171)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=106)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=106)  
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