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1. Inledning
Det finns uppskattningsvis cirka 5800 fastigheter i Kyrkslätts glesbygd som ligger utanför avloppsnätverket.
På dessa fastigheter är det på ägarens ansvar att behandlingen av avloppsvattnet sker på ett korrekt sätt.
Miljöskyddslagen (527/2014 och dess ändring 19/2017) samt stadsrådets förordning (157/2017) reglerar
behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. Utöver det kan kommunerna ha egna bestämmelser angående
behandlingen av avloppsvattnet, ex. i planer, byggnadsbestämmelser och miljöskyddsbestämmelser. Det är
viktigt att behandla avloppsvattnet korrekt på områden som är speciellt känsliga för förorening, som strandoch grundvattenområden (bild 1).

Bild 1. Kyrkslätts grundvattenområden.
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Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävade i samarbete med kommunerna att främja
behandlingen av avloppsvatten på glesbygden. I projektet deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå,
Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansierades projektet av
Nylands NTM-central och projektet anslöts till miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. I västra
Nyland har samarbete kring glesbygdens avloppsvatten gjorts sedan 2004. Den nuvarande
avloppsvattenstrategin för glesbygden i kommunerna gäller för åren 2014–2021.
I rådgivningsprojektet har fastighetsvisa rådgivnings- och karteringsbesök gjorts med den sk.
”sotarmodellen”. Ett brev skickas till invånarna där det föreslås en tid för ett avgiftsfritt fastighetsbesök. I
brevet finns även information om rådgivningsverksamheten och lagstiftningen. Brevet skickas till alla
invånare och stugägare på området vars adressuppgifter har fåtts från kommunen. Fastighetsbesöket är
frivilligt och invånaren har möjlighet att föreslå en tidpunkt som passar hen bättre. 60–80 % av
rådgivningsområdets fastigheter brukar nås med sotarmodellen. För året 2020 anpassades rådgivningen på
grund av förändringarna som coronan medförde och invånarna måste komma överens om fastighetsbesöket
i förväg. Den nya modellen och coronans påverkan i den allmänna situationen sänkte förverkligandet
märkvärt för året 2020.
Under åren 2014–2019 har avloppsrådgivning på glesbygden i Kyrkslätt förverkligats med fastighetsvisa
karterings- och rådgivningsbesök. Efter att statsbidraget avslutades fortsatte fastighetsbesöken under 2020
i avloppsvattenprojektet som var finansierat av kommunen. Under åren 2014–2020 har besök erbjudits till
1876 fastigheter och de har förverkligats på 1041 fastigheter. På invånares begäran har enskilda besök
utanför områden även förverkligats. De enskilda rådgivningsområden som har valts med kommunen är 21
stycken. I Kyrkslätt har rådgivningsområden varit strand- och grundvattenområden och tätt bebodda
glesbygdsområden.
Det bör beaktas att uppgifterna om fastigheterna är från den tiden då fastighetsbesöket utfördes. För en del
objekt kan situationen ha ändrats efter besöket och detta syns inte i rapporteringen. Karteringsuppgifterna
för varje objekt har dokumenterats utgående från uppgifterna av invånaren och det finns en del uppgifter
som kan vara bristfälliga. Därav skiljer sig de presenterade antalen från antalet karterade objekt.
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Karterings- och rådgivningsbesök har gjorts på 21 områden i Kyrkslätt (tabell 1). I bild 2 presenteras var
rådgivningsområden är belägna och i bild 3 presenteras förnyelsebehovet för objekten där det uppstår
avloppsvatten och som är belägna på dessa områden. Totalt 1041 stycken fastighetsbesök har gjorts i
Kyrkslätt varav majoriteten på rådgivningsområden och endast några enstaka besök har utförts på begäran
utanför områden. På dessa fastigheter karterades situationen för behandlingen av avloppsvattnet på 1193
objekt där avloppsvatten uppstår.
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Tabell 1. Rådgivningsområden i Kyrkslätt 2014–2020.

År

Område

Antalet
Fastighetsbesök,
fastigheter
på st
området, cirka

Förverkligande, %

2014

Kylmälä

158

103

65

2015

Ahvenlampi

14

9

64

2015

Esbogård

23

13

56

2015

Evitskog

26

14

54

2015

Kolmiranta

16

5

31

2015

Långvik

12

8

67

2015

Kvarnby

70

50

71

2015

Tampaja

65

48

74

2016

Storträsk

113

83

73

2016

Juusjärvi

39

26

67

2016

Kylmälä**

19

11

58

2016

Petäjärvi

63

47

75

2016

Kalakoskibäcken

44

26

59

2016

Bakträsk

56

33

59

2017

Vitträsk

240

137

57

2017

Humaljärvi

205

117

57

2018

Juusjärvi**

17

10

59

2018

Långvik**

203

119

59

2019

Veikkola norra

60

33

55

2019

Veikkola södra

38

20

53

2019

Hirsala

64

38

59

2019

Porkala

81

46

57

2020

Porkala udd

210

40

19

2020

Friggesby-Häggesböle

40

5

13

Totalt

1876

1041

55

**=fortsatte
Totalförverkligande för besöken var 55 % under åren 2014–2020. Förverkligande av besöken varierade
mellan områden i huvudsakligen mellan 54 och 75 %. De bästa förverkliganden var i Tampaja under 2015
(74 %), Storträsk år 2016 (73 %) samt Petäjärvi år 2016 (75 %).
Förverkligandet för året 2020 blev märkvärt lägre än de tidigare åren. Detta förklaras till stor del med
specialarrangemangen i rådgivningen på grund av coronaviruset.
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Bild 2. Rådgivningsområden i Kyrkslätt.
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Bild 3. Förnyelsebehovet för avloppssystemet på rådgivningsområden i Kyrkslätt.
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3. Uppfyllande av kraven
I 276 st (23 % av objekten) av de genomgångna objekten i Kyrkslätt uppstod endast små mängder
avloppsvatten. Alla objekt förutom sex var i fritidsanvändning. I de ovan nämnda objekten gäller ett av
avloppsförordningen utfärdat krav om en sk. utredning. På 909 objekt (ca 77 % av objekten) uppstår större
mängder avloppsvatten. För dessa objekt gäller ett av miljöskyddslagen utfärdat reningskrav av
avloppsvatten samt krav på en utredning. I 9 % av de fastbosatta karterade objekten gällde åldersundantaget.
Förnyelsebehovet av avloppsvattensystemen i förhållande till kraven i avloppsvattenförordningen
undersöktes på de fastigheter där det uppstod mer än små mängder avloppsvatten. Bedömningen gjordes
med ögonmått utgående från typ av system, dess ålder, skick och användningsändamål, dvs. inga prov togs
(Peuraniemi och Örnmark 2011). Enligt bedömningen var 24 % (278 st.) av systemen redan i skick, medan 34
% (404 st.) av systemen inte uppfyllde lagstiftningens reningskrav och systemet var därav i akut
förnyelsebehov. På 19 % av objekten (222 st.) blev slutsatsen den att avloppssystemet är i behov av
förbättringar och/eller uppföljning, men de möjliga förnyelseåtgärderna är inte akuta (bild 4).

Bild 4. Förnyelsebehovet av avloppssystemen för alla genomgångna objekt, n = 1183.

52 % av objekten var i fritidsanvändning och 44 % var fastbosatta. Resten 4 % var i huvudsak skilda
bastubyggnader.
I 43 % av fritidsbosättningarna uppstod endast små mängder avloppsvatten (Bild 5). I 25 % av objekten
uppfyllde avloppssystemet inte lagstiftningens reningskrav och 15 % kräver små förbättringar och/eller
uppföljning. Endast 17 % av systemen var i skick. I cirka 43 % av de fritidsbosättningar där det uppstod mer
än små mängder vatten uppfyllde avloppsystemet inte lagstiftningens reningskrav.
På sex fastbosatta objekt (1 %) uppstod endast små mängder avloppsvatten. På de andra fastbosatta
objekten fanns det mer vattenutrustning i bruk. Nästan hälften (46 %) av fastbosatta objektens
avloppssystem uppfyllde inte lagstiftningens reningskrav (Bild 5). 23 % av systemen krävde små förbättringar
och/eller uppföljning. 30 % av systemen var i skick.
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Bild 5. Avloppssystemens förnyelsebehov på fritids- och fastbosatta fastigheter.

I sin helhet har förnyelsebehovet på rådgivningsområden i Kyrkslätt varierat väldigt mycket (Bild 6).
Variationen beror på områdets storlek och hur fastigheterna delar sig mellan fast- och fritidsbosättning.
Variationen är störst mellan objekt som är i behov av förnyelse och de som består av små mängder vatten.
Speciellt vid sjöar som domineras av stugor består de flesta objekt av endast små mängder avloppsvatten. På
dessa områden har förnyelsebehovet därav varit litet. Andelen objekt som är i behov av förnyelse är störst
på områden där det finns mestadels fastbosättning.
Obs. Förnyelsebehovet för Ahvenlampi, Kolmiranta och Friggesby-Häggesböle visas inte i områdesvisa
tabeller eftersom besöksantalet underskred 10 fastigheter på dessa områden.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Systemet bör förnyas

Systemet kräver förbättringsåtgärder/uppföljning

Systemet i skick

Bild 6. Variationen i avloppsystemens förnyelsebehov på rådgivningsområden.
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4. Avloppssystemen i användning och deras förnyelsebehov
En stor variation av olika avloppsvattensystem påträffades under genomgångna objekt i Kyrkslätt (Bild 7). På
objekt där det uppstod större mängder avloppsvatten kunde dock urskiljas tre vanligaste avloppssystem. De
vanligaste systemen är en kombination av sluten tank och slamavskiljare (20 %, 176 st), kombination av sluten
tank och infiltrering (15 %, 136 st) och slamavskiljare för både svart och grått avloppsvatten (15 %, 133 st).

Bild 7. De vanligaste avloppssystemen i objekt med större mängder avloppsvatten (både fast- och fritidsbosättning) (n
= 908). Till de övriga avloppssystemen som finns på 12 % av objekten hör ex. infiltrering och markbädd för allt vatten,
sluten tank för grått vatten samt gråvattenfilter.

Avloppssystemens ålder har kartlagts för objekt där det uppstår mer än små mängder avloppsvatten och där
det är möjligt att utreda åldern på avloppssystemet (872 st.). Två tredjedelar av systemen är byggda före
2000, dvs. före den nuvarande lagstiftningens krav om rening av avloppsvatten (Bild 8).

Bild 8. Åldersfördelningen i procent bland de avloppssystem på objekt där det uppstår mer än små mängder
avloppsvatten (både fast- och fritidsbosättning) (n = 872).
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5. Vattenanskaffning
Endast 1 % av de karterade objekten i Kyrkslätt är kopplade i vattenledningsnät (Bild 9). Borrbrunnar är
vanligaste på de objekt där vattenanskaffningen grundar sig på egen brunn. På en del objekt (6 %) finns
gemensamma brunnar. Dessa finns ofta hos 2–3 grannfastigheter och är ring- eller borrbrunnar, beroende
på läget. På en stor del fritidsfastigheter finns det ingen vattenledning eller hushållsvattenbrunn. På dessa
objekt hämtas vattnet annanstans ifrån och/eller så utnyttjas naturvatten.

Bild 9. Vattenanskaffningen i de karterade objekten (n = 1436). På en del objekt finns flera olika
vattenanskaffningssätt.

6. Känsliga områden
Över hälften av de karterade objekten i Kyrkslätt är belägna på områden som är känsliga för förorening (Bild
10). Dessa känsliga områden är grundvatten- och strandområden. Korrekt behandling av avloppsvatten är
speciellt viktigt på känsliga områden och dessutom har dessa områden ofta strängare krav på behandlingen
av avloppsvattnet.

Bild 10. Fördelningen av de karterade objekten på känsliga områden.
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Övergångsperioden för förnyelsen av avloppsystemen enligt lagstiftningen för glesbygdens avloppsvatten var
fram till 31.10.2019. Denna övergångsperiod gällde för fastigheter som är belägna på områden som är
känsliga för förorening. Dessa är strandområden med maximalt 100 meter från vattendrag eller hav samt
grundvattenområden. Av de karterade objekten på strandområde var 31 % och på grundvattenområden 68
% i behov av förnyelse (Bild 11). Avloppssystemen på dessa objekt borde ha förnyats under
övergångsperioden. På 27 % av objekten på strandområde och 1 % av de på grundvattenområde uppstod det
endast små mängder avloppsvatten. Lagstiftningens reningskrav gäller inte på de objekt där det endast
uppstår små mängder vatten, eftersom man betraktar att det inte uppstår någon fara för förorening av
miljön. På dessa objekt räcker det med att de små mängderna vatten infiltreras kontrollerat i jordmånen. En
femtedel av avloppssystemen på grundvatten- och strandområden var i nuläget i skick.
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Bild 11. Förnyelsebehovet av avloppssystemen på känsliga områden.

Miljöskyddsföreskrifterna i Kyrkslätt kommun steg i kraft 2017. I dessa finns striktare bestämmelser
angående reningskraven för avloppsvatten på strand- och grundvattenområden. På grundvattenområden
bör konstruktionerna av avloppssystemen vara täta och infiltrering i marken eller utlopp av allt avloppsvatten
är förbjudet, trots att avloppsvattnet är renat. Avloppsvattnet som är behandlat på området måste ledas
utanför gränsen för grundvattnet eller lagras tillfälligt i täta slutna tankar som är försedda med
överfyllnadsalarm. På strandområden ska toalettvatten ledas till sluten tank på områden under 100 meter
från strandlinjen medan grått vatten ska behandlas på ett lämpligt sätt i en minst tvådelad slamavskiljare och
infiltreringsfält eller markbädd eller alternativt med ett annat alternativ som uppnår samma reningsresultat.
Utloppet för grått vatten bör vara minst 30 meter från stranden.

7. Sammanfattning och slutsatser
Tack vare sitt läge nära kusten och sin form har Kyrkslätt en exceptionellt lång havsstrandlinjen (cirka 145
km) och dessutom flertalet sjöar i inre delarna, vilket medför att det finns många områden som är känsliga
för förorening. Kyrkslätt har även många tättbebyggda glesbygdsområden som inte befinner sig på områden
som är känsliga för förorening, men en korrekt behandling av avloppsvattnet har betydelse för kvalitéten i
hushållsvattenbrunnarna samt närmiljöns renlighet och trivsamhet.
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Under projektåren 2014–2020 har det erbjudits totalt 1876 fastighetsbesök, varav besöken förverkligades på
1041 fastigheter. Därav förverkligades 55 % av de erbjudna besöken. 21 rådgivningsområden har genomgåtts
och förnyelsebehovet för avloppssystemen har varierat mycket beroende på bosättningen, dess mängd och
läge. Objekt där det uppstår större mängder avloppsvatten har ett betydande behov att effektivera
behandlingen av avloppsvatten: nästan hälften (45 %) av objekten uppfyllde avloppssystemet inte
lagstiftningens reningskrav och är därmed i behov av förnyelse. Denna andel är aningen mindre än
medelnivån för kommunerna i västra-Nyland (över 50 % i förnyelsebehov). I 30 % av objekten med större
mängder vatten bedömdes avloppssystemet i dagsläge vara i skick och 25 % är i behov av mindre reparationer
och/eller uppföljning. Förnyelsebehovet var speciellt stort på grundvattenområden och betydligt större på
fast- än fritidsbosättning.
Kyrkslätts nya utvecklingsplan för vattenservice blev klar 2020. En del fastigheter som varit i behov av
förnyelse har fått en lösning på behandlingen av avloppsvattnet via vattenandelslag. Det finns sex
vattenandelslag i Kyrkslätt sedan tidigare (Kalijärvi, Bobäck, Laitamaa, Lappböle, Solbacka och Vols
vattenandelslag) samt tre nya (Kylmälä, Södra-Kyrkslätt och Pippursudden). Allt som allt har förnyelser för
avloppssystemen på glesbygden gjorts i liten grad, trots att övergångsperiodens slut under slutet av 2019
ökade förnyelser i en liten grad. För att få ärendet att framskrida bör glesbygdens invånare informeras om
en utbredning av kommunaltekniken i god tid. Fastighetsvisa lösningar och uppmuntring bör ges åt
fastigheter som blir utanför möjligheten att koppla sig till avloppsnätverket för att de ska förnya sitt
avloppssystem.
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Peuraniemi ja Örnmark (2011). LINKKI 2011. Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen. (Loppuraportti).

