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1. Johdanto
Inkoossa on arvioitu olevan noin 3200 haja-asutuksen kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella. Näillä
kiinteistöillä asianmukainen jätevesien käsittely on omistajan vastuulla. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä
säätelee ympäristönsuojelulaki (527/2014 ja muutos 19/2017) sekä valtioneuvoston asetus (157/2017).
Lisäksi kunnilla voi olla omia määräyksiä jätevesien käsittelystä mm. kaavoissa, rakennusmääräyksissä ja
ympäristönsuojelumääräyksissä. Erityisesti pilaantumisen kannalta herkillä alueilla, kuten ranta- ja
pohjavesialueet, on tärkeää käsitellä jätevedet asianmukaisesti (kuva 1).

Kuva 1. Inkoon pohjavesialueet.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrki edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä
yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistui alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi,
Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus, ja hanke liittyi
ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Länsi-Uudellamaalla haja-asutuksen jätevesien
osalta yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2004. Nykyinen Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategia
kattaa vuodet 2014 – 2021.
Neuvontahankkeessa kiinteistökohtaisia kartoitus- ja neuvontakäyntejä on tehty ns. nuohoojamallilla, jossa
asukkaille lähetetään kirje ja ehdotetaan ajankohtaa maksuttomalle kiinteistökäynnille. Kirjeessä kerrotaan
myös neuvontatoiminnasta sekä lainsäädännöstä. Kirje lähetetään kaikille valitun neuvonta-alueen asukkaille
ja mökkiläisille, joiden osoitetiedot on saatu kunnalta. Kiinteistökäynti on vapaaehtoinen, ja asukkaalla on
myös mahdollisuus esittää hänelle paremmin sopivaa ajankohtaa. Nuohoojamallilla on tavoitettu yleensä 70
– 80 % neuvonta-alueiden kiinteistöistä.
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Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on toteutettu Inkoossa kiinteistökohtaisilla kartoitus- ja
neuvontakäynneillä vuosina 2010 – 2019. Tänä aikana käyntiä tarjottiin 1270 kiinteistölle ja se toteutui 972
kiinteistöllä. Asukkaiden pyynnöstä on myös tehty yksittäisiä alueiden ulkopuolisia käyntejä. Käyntien
kokonaistoteuma oli 77 %. Erillisiä kunnan kanssa valittuja neuvonta-alueita läpikäytiin 20 kappaletta.
Inkoossa neuvonta-alueet ovat kattaneet ranta- ja pohjavesialueita sekä tiiviisti asuttuja haja-asutusalueita.
Raportissa esitettyjen tulosten osalta on huomioitava, että tiedot ovat kiinteistökäynnin aikaisia. Osalla
kohteista tilanne on siis voinut muuttua käynnin jälkeen, eikä tämä näy raportin tuloksissa. Jokaisen kohteen
kartoitustiedot on kirjattu asukkaalta saatujen tietojen pohjalta, ja aineistossa on kohteita, joilla tiedot ovat
vajaat. Tästä syystä lukumäärät esitetyissä tiedoissa eroavat kartoitettujen kohteiden määrästä.

2. Neuvonta-alueet ja jätevesien käsittelyn tilanne
Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on tehty Inkoossa 20 alueella (taulukko 1). Neuvonta-alueiden sijainnit on
esitetty kuvassa 2, ja niillä sijaitsevien jätevettä muodostavien kohteiden uudistamistarve on esitetty kuvassa
3. Kiinteistökäyntejä on Inkoossa tehty yhteensä 972 kappaletta, joista valtaosa valituilla neuvonta-alueilla ja
vain muutamia yksittäisiä pyyntökäyntejä alueiden ulkopuolella. Näillä kiinteistöillä kartoitettiin 1081
jätevettä muodostavan kohteen jätevesien käsittelyn tilanne. Kiinteästi asuttuja kohteita oli 54 %, vapaa-ajan
kohteita 43 % ja muita kohteita 3 %.
Taulukko 1. Inkoon neuvonta-alueet 2010 – 2019.

Vuosi

Alueen nimi

2010
2011
2012
2012
2013
2013
2013 / 2014
2013
2014
2014
2014
2015 / 2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019

Torppanummen tienvarsi
Malm-Torbacka
Ingarskila
Tähtelä
Inkoon asema
Haga
Degerby
Kocksbyn tienvarsi
Kärrby
Barösund-Bergvalla
Innanbäck
Päivölä
Högbensjön
Linkulla
Degerö
Stävö
Nötö
Ström
Lågnäs-Sonasund
Västankvarn
Yhteensä

Kiinteistömäärä, n.
18
127
64
82
38
52
59
45
50
35
40
202
34
100
83
38
65
29
53
56
1270

Toteutuneet käynnit, Toteumakiinteistömäärä
prosentti, %
17
94
91
72
45
70
69
84
24
63
40
77
47
76
31
69
40
80
25
71
38
95
144
71
24
71
71
71
73
71
27
71,5
53
82
26
90
44
83
43
77
972
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Kuva 2. Inkoon neuvonta-alueet.

Kuva 3. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve Inkoon neuvonta-alueilla.
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3. Vaatimusten täyttyminen
Inkoossa läpikäydyistä kohteista 215:lla (n. 20 % kohteista) syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä. Kaikki kohteet
olivat neljää lukuun ottamatta vapaa-ajan käytössä. Edellä mainittuja kohteita koskee nk. jätevesiasetuksen
vaatimus selvityksestä. Vähäistä suurempia jätevesimääriä syntyi 866 kohteessa (n. 80 % kohteista). Näitä
kohteita koskevat ympäristönsuojelulain jätevesien puhdistusvaatimus sekä vaatimus selvityksestä.
Lainsäädännön ikävapautus oli voimassa 48 kiinteistöllä eli n. 8,2 %:lla kartoitetuista kiinteästi asutuista
kohteista.
Jätevesijärjestelmän uusimistarvetta suhteessa jätevesiasetuksen vaatimuksiin tarkasteltiin niillä kohteilla,
joilla syntyi vähäistä suurempia määriä jätevettä. Arviointi tehtiin silmämääräisesti järjestelmätyyppiä, sen
ikää, kuntoa ja käyttötarkoitusta arvioiden, eli näytteitä ei otettu (Peuraniemi ja Örnmark 2011). Arvion
mukaan 20 % (220 kpl) järjestelmistä on jo nykyisellään kunnossa, kun taas 37 % (402 kpl) ei täytä
lainsäädännön puhdistusvaatimusta, eli järjestelmä on akuutissa uudistamistarpeessa. 23 %:lla kohteista
(244 kpl) järjestelmä kaipaa kunnostusta ja/tai toimivuuden seurantaa, mutta mahdolliset uudistamistoimet
eivät ole akuutteja (kuva 4).

Kuva 4. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve kaikilla läpikäydyillä kohteilla (n=1081).

Vapaa-ajan asutuksessa 42 %:lla kohteista muodostui vain vähäisiä määriä jätevettä (kuva 5). 19 %:lla
kohteista jätevesijärjestelmä ei täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia, ja 21 % vaati pieniä
parannuksia tai/ja seurantaa. 18 % järjestelmistä oli nykyisellään kunnossa. Noin kolmasosalla vapaa-ajan
asunnoista, joilla muodostui vähäistä suurempia määriä jätevettä, jätevesijärjestelmä ei täyttänyt
lainsäädännön puhdistusvaatimuksia.
Neljällä kiinteästi asutulla kohteella muodostui vain vähäisiä määriä jätevettä. Muilla kiinteästi asutuilla
kohteilla oli käytössä enemmän vesivarustelua. Yli puolet (53 %) kiinteästi asuttujen kohteiden
jätevesijärjestelmistä ei täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia (kuva 5). Pieniä parannuksia tai/ja
seurantaa vaati 24 % järjestelmistä. 22 % järjestelmistä oli nykyisellään kunnossa.
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1%

19 %

22 %

Järjestelmä
uudistamistarpeessa
Järjestelmä vaatii pieniä
parannuksia tai seurantaa

42 %
53 %

21 %

24 %

Järjestelmä kunnossa
Vähäinen jätevesimäärä

18 %
Kiinteä asutus, n = 580
Vapaa-ajan asunnot, n = 469
Kuva 5. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve ympärivuotisilla kiinteistöillä (n=580) ja vapaa-ajan asunnoilla (n=469).

Kokonaisuudessaan Inkoon neuvonta-alueiden uudistamistarve on ollut melko vaihtelevaa (kuva 6). Variaatio
on riippuvainen alueen koosta sekä kohteiden jakautumisesta kiinteään ja vapaa-ajan asutukseen. Suurinta
vaihtelu on uudistamistarpeessa olevien ja vähäisten jätevesimäärien kohteiden osuuksissa. Varsinkin
mökkivaltaisilla merenrannoilla (mm. Stävö, Nötö) sekä Högbensjönin rannalla suurimmalla osalla kohteista
muodostuu vain vähäisiä määriä jätevettä. Määrällisesti eniten vähäisen jätevesimäärän kohteita oli MalmTorbackan alueella. Näillä alueilla uudistamistarve on vastaavasti ollut pientä. Uudistamistarpeessa olevien
kohteiden osuus taas on suurin alueilla, joilla on eniten kiinteää asutusta, kuten Tähtelä ja Päivölä.
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Kuva 6. Neuvonta-alueiden jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen vaihtelu.
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4. Käytössä olevat jätevesijärjestelmät ja niiden ikäjakauma
Inkoossa läpikäydyillä kohteilla tavattiin varsin laaja kirjo erilaisia jätevesijärjestelmiä (kuva 7). Kaikista
tavallisin järjestelmä on saostussäiliö kaikille jätevesille (yhteensä 32 % kaikista järjestelmistä). Purku
saostussäiliöistä voi olla joko maaperään (15 %, 127 kpl), ojaan (13 %, 112 kpl) tai määrittelemätön (4 %, 36
kpl). Saostussäiliön jälkeen yleisimpiä järjestelmiä Inkoossa ovat pienpuhdistamot (12 %, 104 kpl) sekä
umpisäiliön ja imeytyskentän yhdistelmä (10 %, 81 kpl).

7%

Saostussäiliö mustille ja harmaille
jätevesille
Umpisäiliö + maahanimeytys

2%

Umpisäiliö + saostussäiliö

7%
32 %

Umpisäiliö + maasuodattamo
Umpisäiliö kaikille jätevesille

12 %

umpisäiliö + yksinkertainen
maaperäkäsittely
Maahanimeytys kaikille jätevesille

4%

Laitepuhdistamo kaikille jätevesille

3%
10 %
8%
7%

8%

Yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille
jätevesille
Muut
Maasuodattamo kaikille jätevesille

Kuva 7. Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän kohteilla
(sekä ympärivuotinen että vapaa-ajan asutus) (n=856).

Jätevesijärjestelmien ikää on tarkasteltu kohteilla, joilla muodostui vähäistä suurempia määriä jätevettä ja
joilla tieto järjestelmän iästä oli saatavilla (811 kpl). Järjestelmistä 21,9 % (178 kpl) oli rakennettu ennen
vuotta 1980, 38,6 % (313 kpl) vuosina 1980 – 2000 ja 39,5 % (320 kpl) vuoden 2000 jälkeen (kuva 8).
Järjestelmistä n. 68 % on rakennettu ennen vuotta 2004, eli ennen nykyistä jätevesien puhdistusta koskevaa
lainsäädäntöä.
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39,5

1980−2000
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Kuva 8. Jätevesijärjestelmien ikäjakauma prosentteina läpikäydyillä vähäistä suuremman jätevesimäärän kohteilla
(sekä ympärivuotinen että vapaa-ajan asutus) (n=811).

5. Vedenhankinta
Noin 4 % Inkoon kartoitetuista kohteista on liittynyt vesijohtoverkkoon (kuva 9). Niillä kohteilla, joilla
talousveden hankinta on oman kaivon varassa, porakaivot ovat yleisempiä. Myös yhteisiä kaivoja on varsin
monella kiinteistöllä (8 %). Nämä ovat yleensä 2 – 3 naapurikiinteistön käytössä ja ovat paikasta riippuen
rengas- tai porakaivoja. Joillakin vapaa-ajan asunnoilla ei ole käytössään vesijohtoa eikä talousvesikaivoa.
Näillä kohteilla yleensä kaikki vesi tuodaan muualta ja/tai hyödynnetään luonnonvesiä.

8%

4%

Liittynyt vesijohtoon

8%
Porakaivo
Rengaskaivo
Yhteinen kaivo

22 %
58 %

Ei vesijohtoa/kaivoja, yleensä
vain kannettu vesi

Kuva 9. Kartoitettujen kohteiden vedenhankinta (n = 1248). Osassa kohteista useampi vedenhankintatapa.

6. Herkät alueet
45 % Inkoon kartoitetuista kohteista sijaitsee ympäristön pilaantumisen kannalta herkällä alueella, eli rantatai pohjavesialueella (kuva 10). Näistä yhteensä 25 kohdetta sijaitsee sekä ranta- että pohjavesialueella.
Herkillä alueilla jätevesien asianmukainen käsittely on erityisen tärkeää, ja niillä on usein asetettu tiukempia
vaatimuksia jätevesien käsittelylle.
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Kuva 10. Kartoitettujen kohteiden sijoittuminen herkille alueille.

Voimassa olevan haja-asutuksen lainsäädännön mukaan siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiselle
päättyi 31.10.2019. Siirtymäaika koski kiinteistöjä pilaantumiselle herkillä alueilla, eli nk. erityisalueilla, joita
ovat ranta-alueet enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä sekä pohjavesialueet. Inkoon rantaalueilla kartoitetuista kohteista 24 % ja pohjavesialueilla kartoitetuista kohteista 39 % oli uudistamistarpeessa
(kuva 11). Näiden kohteiden jätevesijärjestelmät olisi tullut uudistaa siirtymäajan puitteissa. Vähäisiä määriä
jätevettä muodostui 31 %:lla ranta-alueiden ja 18 %:lla pohjavesialueiden kohteista. Vähäisten
jätevesimäärien kohteita lainsäädännön puhdistusvaatimus ei koske, sillä niistä ei katsota muodostuvan
ympäristön pilaantumisen varaa. Näillä kohteilla riittää, että vähäiset jätevedet imeytetään hallitusti
maaperään.

Järjestelmä
uudistamistarpeessa
18 %

24 %
31 %

39 %
18 %

Järjestelmä vaatii
pieniä parannuksia tai
seurantaa
Järjestelmä kunnossa

21 %
24 %

Ranta-alue (n=325)

25 %

Vähäinen
jätevesimäärä

Pohjavesialue (n=164)

Kuva 11. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve herkillä alueilla.

Inkoolla ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Näin ollen kunnan alueella noudatetaan
jätevesien osalta lainsäädäntöä, eikä tiukempia kuntakohtaisia alueellisia käsittelyvaatimuksia ole. Osassa
ranta-asemakaavoista on tiukempia määräyksiä jätevesien käsitellylle, esimerkiksi kielto vesi-wc:ille.
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset
Inkoon pitkän rantaviivan tuntumassa on merkittävä määrä kiinteistöjä vesialueiden välittömässä
läheisyydessä. Lainsäädännön näkökulmasta uudistamistarpeessa olevia jätevesijärjestelmiä on paljon,
mutta rantaviivan tuntumassa on myös suhteellisen paljon asutusta, jotka ovat hieman kauempana
vesistöstä kuin lainsäädännössä asetettu 100 metriä. Lisäksi Inkoossa on myös useita haja-asutusalueen
tiiviimpiä asutuskeskittymiä, jotka eivät sijaitse herkällä alueella, mutta joiden jätevesien asianmukaisella
käsitellyllä on merkitystä kaivovesien laatuun sekä lähiympäristön puhtauteen ja viihtyvyyteen.
Inkoossa on tarjottu kattavasti kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-asutuksen kiinteistöille. Tarjottujen
käyntien toteuma on ollut hyvää luokkaa: kokonaisuudessaan 77 % tarjotuista käynneistä. Neuvontaalueiden uudistamistarve on ollut hyvin vaihtelevaa asutuksesta, sen määrästä ja sijainnista riippuen.
Huomion arvoista on, että yli puolet (54 %) kartoitetuista kohteista on ollut kiinteästi asuttuja. Tällöin myös
uudistamistarve on erilaista kuin mökkivaltaisemmissa kunnissa. Kohteilla, joilla muodostuu suurempia
määriä jätevettä, on merkittävä tarve tehostaa jätevesien käsittelyä. Näistä kohteista vain 25 %:ssa arvioitiin,
että jätevesijärjestelmä oli nykyisellään kunnossa. Lähes puolella (47 %) kohteista jätevesijärjestelmä ei
täyttänyt lainsäädännön puhdistusvaatimuksia ja vaatii kunnostusta. Tämä osuus on hieman pienempi kuin
Länsi-Uudenmaan kunnissa keskimääriin (yli 50 % uudistamistarpeessa). 28 % suuremman jätevesimäärän
kohteista vaati pieniä parannuksia ja/tai seurantaa.
Viime vuosina Inkoossa viemäröinti ei ole suurissa määrin laajentunut haja-asutusalueille.
Uudistamistarpeessa olevat kiinteistöt eivät siis ole saaneet sitä kautta ratkaisua jätevesien käsittelyyn.
Yleisesti uudistuksia jätevesijärjestelmiin on tehty vähänlaisesti, vaikkakin siirtymäajan päättyminen
loppuvuodesta 2019 vauhditti uudistuksia jonkun verran. Asiassa etenemiseksi haja-asutuksen asukkaita
tulee informoida mahdollisesta kunnallistekniikan laajenemisesta hyvissä ajoin. Tämän mahdollisuuden
ulkopuolelle jääville kohteille on tarjottava tietoa kiinteistökohtaisista ratkaisuista sekä kannustaa heitä
uusimaan järjestelmänsä.

Inkoon
neuvonta
numeroina
Kiinteä asutus
Kohteita kartoitettu

Herkällä alueella

Ikävapautus

2000-luvun järjestelmä 

Kiinteistökohtaiset
neuvontakäynnit
Käyntiä tarjottu

Kiinteistöjä kartoitettu 
Kohteita kartoitettu 
Kokonaistoteuma


582 kpl
27 %
8%
39 %

Vapaa-ajan asutus
Kohteita kartoitettu

Herkällä alueella

Vähäinen jätevesimäärä 
Vesivessa käytössä


1270 kpl
972 kpl
1081 kpl
77 %

468 kpl
52 %
42 %
40 %
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Lähteet
Peuraniemi ja Örnmark (2011). LINKKI 2011. Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen. (Loppuraportti).

