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Merkittävimmät Asikkalassa sijaitsevat vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueiden ulkopuolella olevat
erityiskohteet ja niiden tiedossa oleva vesihuoltotilanne, muutokset vuoden 2003 tilanteesta sekä muut
huomioitavat seikat.

Oppilas-/
majoitus-/
juhlijamäärä

Vedenhankinta

Jätevedenkäsittely

2003

2003

n. 40…50

oma rengaskaivo
ja alkalointi

saostuskaivot,
imeytyskenttä

liitetty vesi- ja
viemäriverkostoon

Urajärven koulu + 15
asuntoa

n. 20

oma porakaivo, ei
käsittelyä, rauta-,
mangaani- ja
määräongelmia

saostuskaivot

uusi vedenottamo
rakenteilla, 90 AVL:n
panospuhdistamo

Vesivehmaan koulu

n. 60

vesijohtoverkosto

oma
pienpuhdistamo

liitetään
viemäriverkostoon
2011-2012

Viitailan koulu

n. 30

oma rengaskaivo

saostuskaivot

lopetettu

Äiniö-Vähimaan koulu

n. 20

oma rengaskaivo,
mangaanisuodatin

saostuskaivot

lopetettu

Asikkalan nuorisotoimen
leirikeskus (Salonsaaren

15-20

yhteinen kaivo
(aikaisemmin ollut
bakteeriongelmia)

oma
pienpuhdistamo

Kurhilan koulu

Venäjänniemi)

Asikkalan srk:n
leirikeskus Kinismaja

44

Muutokset/
huomioitavaa

oma
pienpuhdistamo

(Salonsaaren Venäjänniemi)

Vantaan
seurakuntayhtymä,
Tontunniemen
Leirikeskus
Lahden
seurakuntayhtymä,
Heinäsaaren leirikeskus
Rismalahden leirikeskus
(Salonsaari) Partiolaisten
maja

?

oma kaivo, ei
painevettä

75

saostuskaivot

liitetty vesi- ja viemäriverkostoon

40 /300

oma porakaivo,
kantovesi

kuivakäymälä,
pesuvedet
imeytykseen

Lehmonkärki

90-120/ n.
300

omat kaivot

umpikaivot, oma
panospuhdistamo

Niemimäen juhla- ja
majoitustila (Iso-Äiniö)

n. 25/ 100

oma kaivo

oma järjestelmä

30 / 150

oma kaivo

saostuskaivot

25

oma kaivo

saostuskaivot

Antin Juhlatalo
(Mustjärvi)
Lomakeidas Lavianmutka
(Kalkkinen)
Hoimelan tila (kk)

n. 30
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mahdollisuus liittyä
vesi- ja
viemäriverkostoon

liitetty vesi- ja
viemäriverkostoon
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Iso-Naappilan Loma
(Salonsaari)
Aurinkoranta
(Syrjäntaus)
Motelli Körrinkolo

n.45-50

oma kaivo

omat erilliset
järjestelmät,
umpikaivoja

n. 80 /100

liitetty osittain vesija viemäriverkostoon

20/ 50?

oma kaivo

oma
pienpuhdistamo

24/30

oma kaivo

oma järjestelmä

Pätiälän kartanon
lomamökit

?

oma kaivo

umpikaivoja

Wanha Reimari

?

oma vedenottamo,
ongelmia

umpikaivo

suunnitelmat tehty
omalle
pienpuhdistamolle

Jenkkapirtti

?

oma vedenottamo,
ongelmia

umpikaivo

mahdollisuus liittyä
vesi- ja
viemäriverkostoon

Kalkkisten Lomameijeri

100

oma kaivo

oma järjestelmä.

mahdollisuus liittyä
lähivuosina vesi- ja
viemäriverkostoon

Kalkkisten nst

300

oma kaivo

liittynyt viemäriin

?

liittynyt
vesijohtoon

oma järjestelmä

Kurhilan nst

150

oma kaivo

liitetty viemäriin

Viitailan nst

300

oma kaivo

omat saostuskaivot

Urajärven nst

100-150

oma kaivo

ulko-WC

Suovolan nst (Pulkkila)

130-150

oma kaivo

omat saostuskaivot

Huhtaranta (Urajärvi)

Vesivehmaan nst

Ramboll Finland Oy, työ 82129122

liittyy lähivuosina
vesi- ja
viemäriverkostoon

mahdollisuus liittyä
lähivuosina vesi- ja
viemäriverkostoon

mahdollisuus liittyä
vesi- ja
viemäriverkostoon

