
AVLOPPSVATTEN PÅ GLESBYGDEN
VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF.

Glesbygdens avloppsvatten-
rådgivning har gjorts på Väs-
tra Nylands glesbygd utanför 
tätorterna och vatten- och 
avloppsvattennätverkena under 
åren 2009–2018. 
Finansiering för rådgivnings-
projektena har fåtts av Nylands 
förbund, miljöministeriet samt 
områdets kommuner. 

Källa:Västra Nylands avloppsvatten-
rådgivning projekts 2009 –2018

Vattenanskaffningen  
på glesbygden

10% vattenledning

90% egen vattenkälla (t.ex. egen brunn)

39% ringbrunn

61% borrbrunn

Om fastighetens vattenanskaffning är beroende av en egen 
vattenkälla, såsom en ring- eller borrbrunn, är det viktigt att i 
avlopssvattensystemets planerings- och byggskede beaktas ter-
rängen samt skyddsavstånden till närliggande brunnar.

Källa: Västra Nylands avloppsvattenrådgivning projekts 2009 –2018

HUOM! Tämä piirakka on koko infograafin tärkein, eli saisi korostaa erityisesti koolla ja tyylillä 
hyvin näkyväksi ja keskeiselle sijainnille
Piirakka, jossa prosenttiosuuksina uudistamistarve neljään luokkaan jaoteltuna (vuosina 
2009-2018): 
Akuutti uudistamistarve (punainen, R=255 G=0 B=0), 32,7%
Pieni kunnostaminen/seuranta (keltainen, R=255 G=255 B=0), 21,7%
Järjestelmä kunnossa (vihreä, R=0 G=128 B=0 ), 16,6%
Vähäinen jätevesimäärä (sininen, R=0 G=128 B=255), 28,9%
Selitteet mukaan piirakkaan, esim. kuhunkin viipaleeseen
Piirakan keskellä voisi olla perinteinen omakotitalo, tyyliä rintamamiestalo, ei mitään 
krumeluureja, mukaan voi piirtää jotain jätevesiteemaa, muttei välttämätöntä
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Under 2009-2018 karterade avloppsvat-
tensystemenas förnyelsebehov på 

Västra-Nylands glesbygden

Bedömning av de allmännaste  
avloppsvattensystemens tillstånd 

Slambrunn för allt avloppsvatten

Sluten tank för allt avloppsvatten

Sluten tank för svart vatten och slambrunnar för grått vatten, utlopp i dike

Sluten tank för svart vatten och slambrunnar för grått vatten, utlopp i marken

Sluten tank för svart vatten och markbädd för grått vatten, utlopp i marken

Sluten tank för svart vatten och infiltrationsanläggning för grått vatten

Infiltrationsanläggnning för allt avloppsvatten

Enkel markbehandling för grått vatten

Enligt lagstiftningen bör avlopps-
vattnen renas enligt grundkraven 
av 80% organiska, syreförbrukan-
de ämnen, 70% fosfor och 30% 
kväve.

Kommunvis kan reningskraven 
vara striktare, speciellt på grund-
vatten- och strandområden.

På glesbygden är avloppsvatten-
behandlingen på fastighetsäga-
rens ansvar.

I Västra Nyland beror avloppsvatten-
systemens förnyelsebehov ofta på 
systemets otillräcklighet med tanke på 
reningskraven, men en del beror också 
på systemets eller dess delars höga 
ålder, skick eller felinstallering.

Akut förnyelsebehov Små reparationer/ uppföljning Systemet i skick Små mängder vatten



I Västra Nyland har man rådgivit 
8231 objekt under åren 2009 – 2018

Avloppsvattenrådgivningen har verkställts fastighetsvis. Betoningen 
har varit på grundvatten- och strandområden. Rådgivningsbesöken har 
varit frivilliga och avgiftsfria för fastighetsägaren. 
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Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesi-
ensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta er-
ityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit 
Länsi-Uudellamaalla 2009 –2010 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeissa 2011–2018 

SYKE:n Vemala-malli v.5: Siuntionjoen ja Karjaanjoen 
vesistökuormitus (kokonaiskuormitus, haja-asutus ja 
loma-asunnot)

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, Itäme-
ren fosfori-/typpikuorma Suomesta 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itame-
ren_tila/Itameren_fosforikuorma_Suomesta (päivi-
tetty 10.10.2018)

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itame-
ren_tila/Itameren_typpikuorma_Suomesta (päivitet-
ty 10.10.2018)

Vattendragen belastas av 
olika faktorer, bl.a. belast-
ningen av glesbygdens 
avloppsvatten består av 
tvättvatten och toavat-
ten, som innehåller bl.a. 
organiskt material och 
näringsämnen.  

Näringsämnen, som 
kväve och fosfor, försäm-
rar Östersjöns tillstånd. 
Under åren 2008-2014 var 
Finlands årliga utsläpp 
i Östersjön i medeltal 
82000t kväve och 3900t 
fosfor. En bedömning av 
glesbygdens andel för 
fosforutsläppen är 10% 
och för kväveutsläppen 
3%. Största belastningen från gles-
bygden sker vid Finska viken, där 
bosättningen är störst. 

Information flyttas genast från fastigheten till kartan för användaren att 
granska, då rådgivaren samlar in karterings- och rådgivningsbesökets 
information med den elektroniska blanketten.

Källa: Luvy

Det är svårt att bygga upp en helhetsbild av glesbygdens vattenhushållnings-
information, eftersom informationen är utspridd bland olika aktörer.

Källa: Luvy
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Rådgivningsprocessen

Rådgivningens resur-
ser, finansiering och 
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Val av objekt
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