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• Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun 
ja ympäristöterveyden edistäminen

• Jäsenet: kunnat, teollisuus, yritykset, 
yhdistykset

• Toiminta: laboratoriot, tutkimus, neuvonta, 
hankkeet

• Vuodesta 1975!

www.luvy.fi
www.vesientila.fi

#vesiymparisto

http://www.luvy.fi/
http://www.vesientila.fi/
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Puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa 
Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla

• N. 7 500 kartoitus- ja neuvontakäyntiä vuodesta 2009
• Tiedotus ja verkkosivut 
• Asiantunteva palvelu molemmilla kielillä!
• Rahoitus: kuntien vapaaehtoinen lisäjäsenmaksu ja 

Uudenmaan ELY-keskus/ympäristöministeriön neuvonta-
avustus

www.hajavesi.fi
www.glesbygdensvatten.fi

Länsi-Uudenmaan 
hajajätevesihanke



Länsi-Uudenmaan 
hajajätevesihanke-perhe

Kehä-hanke

www.villagewaters.eu

http://www.villagewaters.eu/


Tiedon kerääminen ennen



Tietojen tallennus ennen

- Excelissä 221 saraketta, jotka kaikki täytettiin käsin käynnin 
jälkeen paperilomakkeen pohjalta



Kiinteistöntiedot

Asiakastiedot_Kiinteistöntiedot Asiakastiedot

Kontaktit
Kartoitus ja neuvontakäynnin 

tiedot

Rakennuksen tiedot

Vedenhankinta_Rakennuksen 
tiedot

Vedenhankinta

Jätevesijärjestelmän 
tiedot_Rakennuksen tiedot

Jätevesijärjestelmän

Nyt: Tietokanta



Tietokanta



Tietojen kerääminen nyt
- täysipainoisessa 

käytössä LINKKI-
hankkeessa 
kesästä 2018 
alkaen

- testikäytössä 
syksyllä 2017



Tietojen lisääminen
- Tietojen lisäämistä varten 18 sivua, mm. alueen herkkyys, 
asumisen tyyppi (vakituisesti asuttu vai loma-asunto), 
vedenhankinta, vesivarustelu, jätevesijärjestelmä 
purkupaikkoineen



Kohteen paikantaminen kartalle 
GPS:llä

- Asettamalla GPS-sijainti tai 
osoitehaun kautta

- Pistettä pystyy liikuttamaan 
kartalla, jolloin paikan saa 
kohdennettua

- Sijaintitieto pystytään 
lisäämään kiinteistölle, 
rakennukselle, 
talousvesikaivolle, 
jätevesijärjestelmälle ja 
purkupaikalle

- Haasteena ajoittain 
paikannustarkkuus



Tietojen tallennus

Nyt

- Kartoituksen lopuksi 
tarkistetaan tiedot 
yhteenvetonäkymästä

- Kaikki tiedot tallentuvat 
VPN-yhteydellä suoraan 
tietokantaan ilman 
Exceliin syöttämistä

- Vaatii internet-
yhteyden



Kehä-hanke



Tulosten raportointi

• Nopeutunut ja helpottunut, kun tiedot 
valmiiksi sähköisessä muodossa ja oikeaa 
muotoa

• Tiedot QGIS → Excel, jossa analysointi 
toistaiseksi helpointa

• Haasteena korjaukset, joista osa työläitä 
moneen taulukkoon perustuvassa 
tietokannassa



Raportointi, visualisointi
• Saadaan luotua monipuolisia visualisointeja, 

jotka ovat valmiiksi paikkaan sidottuja.

• Tiedon jakaminen
kuntiin ja hankkeen
verkkosivuille
paikkatietona



Kenttälomakkeen käyttö 
tulevaisuudessa

• Hyödynnetään edelleen haja-asutuksen 
neuvonnassa Länsi-Uudellamaalla

• Voisi hyödyntää myös viranomaisten 
tarkastuskäynnillä
– Haasteena tietokanta, johon tiedot menisivät

• Missä sijaitsee, kuka ylläpitää, yksinkertaisempi rakenne 
kuin nykyinen, tietoturva-asiat

• Nyt asiasta on jo kokemusta, jonka pohjalta 
voidaan tarpeen tullen jatkaa



Kiitos!


