LOJO, VALKJÄRVI OCH ISO
RUOKJÄRVI
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Områdets fastighetsmängd: ca 101 st.
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STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
14/73
Invånarantal
170
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
1/67
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
22/42
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
5/18
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
21/66
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
4/83
Olagliga fall
0

Karterings- och rådgivningsrunda:
 juli- augusti 2017
 Tiina Asp/LUVY
 79 fastigheter
 87 objekt
 förverkligande 78 %

V2 T3
12; 14 %

%
16/84
2/98
34/66
22/78
24/76
5/95
0

16; 18 %
48; 56 %

10; 12 %

SAMMANDRAG

Området vid Valkjärvi och Iso Ruokjärvi har främst
fritidsbosättning. Majoriteten får sitt hushållsvatten från egna
brunnar. Dessutom hämtas bruksvatten även annanstans ifrån.
Bosättningen ligger främst på strandområden. På näset mellan
sjöarna finns kommunens avloppsnätverk, dit en del av områdets
fastigheter har anslutit sig till.
Över hälften (56 %) av de karterade objekten har små mängder
vatten. 14 % av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov.
Dessa är främst slamavskiljare för allt avloppsvatten eller
infiltrationsanläggningar för grått eller allt avloppsvatten. Speciellt
enkla markbehandlingar, där kännedomen om avloppsvattnets
mängd eller utlopp är osäker, är i behov av små förbättringar. Fyra
infiltrationsanläggningar är i behov av små reparationer. System
som i dagsläge är i skick är slutna tankar, markbäddar och
infiltrationsanläggningar. De vanligaste avloppsystemen på
området är infiltrationsbrunn eller stenöga för grått vatten samt
sluten tank, sluten tank kombinerat med infiltrationsanläggning
eller slamavskiljare för allt avloppsvatten.
På en fastighet kände ägaren inte till hurudant avloppssystem det
var frågan om. Fastigheten kan även ha anslutit sig till
vattenandelslaget i tiderna.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 86)
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Bild 2. Typ av system (n=38)
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=38)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.

