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LINKKI 2016 
Områdesregister 

KYRKSLÄTT, KYLMÄLÄ 87/2014 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 177 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 

 juni-september 2014, juni 2016 

 Sofie Lundin, Minttu Peuraniemi, 
Karolina Örnmark, Virve Kohijoki, 
Hanna Keinänen / LUVY 

 114 fastigheter 

 127 objekt 

 förverkligande 64 %  
 
 

 
V2 T2 

 Grundvattenområde 

X Strandområde 

X Tätbebyggt område 

 Skyddsområde för vattentag 

 Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 st. % 

Typ av bostad (fast/ fritid) 53/74 42/58 

Invånarantal 297  

Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/119 0/100 

Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 100/19 84/16 

Separat toalettavlopp (ja/ nej) 38/30 56/44 

Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 40/87 21/69 

Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 9/81 10/90 

Brådskande fall 0 0 

   
   
   

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=70) 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 127) 
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Bild 2. Typ av system (n=84) 
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SAMMANDRAG 

På området i Kylmälä finns både fast- och fritidsbosättning. 

Alla karterade fastigheter får sitt hushållsvatten från egna 

brunnar, som oftast är borrbrunnar. Bosättningen i Kylmälä är 

huvudsakligen på strandområde, där kommunens 

miljöskyddsföreskrifter är i kraft. 

Förnyelsebehovet fördelar sig nästan jämnt mellan små 

mängder avloppsvatten, akut förnyelsebehov samt små 

förbättringar eller uppföljningen av systemets 

funktionsduglighet. Det finns några system som i nuläget är i 

skick. Tvårörssystem är vanligt på området. Tre av de 

karterade fastigheterna uppfyller åldersundantagets krav för 

befrielse.  

Det låga förverkligandet av karterings- och rådgivningsbesöken 

kunde eventuellt förklaras genom ett generationsskifte som 

pågår på området och att en del fastigheters framtid är oklar.  

Planläggningens och kommunalteknikens framtid på området 

var oklar och kan komma att orsaka informeringsbehov även i 

fortsättningen.  

  


