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Områdets fastighetsmängd: ca 110 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 augusti - september 2016
 Virve Ståhl / LUVY
 90 fastigheter
 95 objekt
 förverkligande 82 %

V2 T2
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
33/62
Invånarantal
183
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/89
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
47/42
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
26/16
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
30/65
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
8/54
Brådskande fall
0

16; 17 %

%
35/65

43; 45 %

0/100
53/47
62/38
32/68
13/87
0

23; 24 %

13; 14 %
SAMMANDRAG
På området i Poikkipuoliainen finns främst fritidsbosättning.
Nästan alla objekt har en egen hushållsvattenbrunn i bruk, varav
både borr- och ringbrunnar används lika mycket. Dessutom
hämtas hushållsvatten till stugan från annanstans och vissa
använder sjövatten.
45 % av de karterade objekten har små mängder vatten. I akut
förnyelsebehov är 20 % av systemen. Dessa är främst
tvårörssystem, vars gråvattenbehandling är otillräckligt eller
föråldrad. System som är i behov av förbättringar är slutna tankar
som saknar överfyllnadslarm. Många av dessa system kräver även
uppföljning av systemets funktionsduglighet. System som i
nuläget är i skick är slutna tankar för allt avloppsvatten samt
tvårörssystem. På området finns många typer av avloppssystem,
det finns inte ett system som är vanligast, men olika
tvårörssystem är flera till antalet på området.
På södra sidan av Poikkipuoliainen finns kommunens vatten- och
avloppslinje. Många av områdets invånare är intresserade av att
grunda ett vattenandelslag och ett samlande möte hölls på hösten
2016.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 95)
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Bild 2. Typ av system (n=52)
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=52)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.

