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Lounais-Suomen ympäristökeskus
KEMIÖN SAAREN ALUEELLINEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

Työ 21035YV

OSARAPORTTI  I
PERUSSELVITYKSET, ENNUSTEET, TAVOITTEET JA
SUUNNITTELUPERUSTEET

1. JOHDANTO

Tässä Kemiön saaren vesihuollon alueellisessa yleissuunnitelmassa selvitetään
Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien vesihuollon alueelliset ratkaisu-
vaihtoehdot niin, että vedenhankinta sekä jätevesien käsittely voidaan järjestää
parhaalla mahdollisella tavalla.

Suunnittelutyö on jaettu kolmeen osaraporttiin. Ensimmäinen osa käsittää perus-
selvitykset, ennusteet sekä tavoitteet ja suunnitteluperusteet. Toisessa osassa
vertaillaan suunnitelmavaihtoehtoja. Kolmannessa osassa esitetään valittu vesi-
huollon kehittämissuunnitelma ja sen kustannukset.

Perusselvitykseen sisältyy suunnittelualueen vesihuollon nykytilanteen kartoitta-
minen sekä maankäyttö-, väestö- ja ympäristötietojen esittäminen. Ennusteosa
sisältää väestö- ja liittyjämääräennusteet sekä vedenkäyttö- ja jätevesimääräen-
nusteet. Vedenkäytön kehitystä verrataan nykyisin käytössä oleviin vesivaroihin.
Tavoiteosassa esitetään vedenhankinnan ja viemäröinnin pitkän aikavälin yleiset
suuntaviivat sekä suunnittelualueen tavoitteet. Suunnitteluperusteissa esitetään
vesihuoltotekniset mitoitusperusteet.

2. PERUSSELVITYKSET JA SUUNNITTELUPERUSTEET

Suunnittelun lähtötietoina on käytetty kunnista, Tilastokeskuksesta, Lounais-
Suomen ympäristökeskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta sekä aiemmin teh-
dyistä suunnitelmista ja selvityksistä saatuja tietoja. Lähtötiedot perustuvat vuosi-
en 1990-2003 aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Ennusteiden lähtökohtana on
vuoden 2003 tilanne ellei toisin ole mainittu. Suunnittelu kattaa ajanjakson 2003-
2030.

Kuntien perustiedot (mm. väestötiedot, vedenhankinta ja –jakelu, jätevedenke-
räily ja -puhdistus) on käsitelty seuraavissa luvuissa (2.2-2.5) omina kokonai-
suuksina. Koko suunnittelualueen perustiedot on esitetty koottuna luvussa 2.6.

Suunnittelualueen pohjavesialuetiedot on esitetty liitteessä 1.
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2.1 SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue muodostuu kolmesta Kemiön saarella sijaitsevasta kunnasta.
Suunnitelma käsittää Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin vesihuollon.

Kemiön saari on rannikkoseudun suurin saari ja se sijaitsee Saaristomeren kaak-
koisosassa. Suunnittelualueen maapinta-ala on 679 km2. Alueella asui vuoden
2003 lopussa yli  7 500 asukasta. Saarella on yli 4 000 vapaa-ajan asuntoa.

Suunnittelualue kuuluu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen
sekä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston toiminta-alueisiin.

Maakuntakaavoitus (seutukaavoitus)

Voimassa oleva seutukaava on laadittu Varsinais-Suomen liiton toimesta, eikä
sitä toistaiseksi ole korvattu maakuntakaavalla. Varsinais-Suomen taajamaseutu-
kaava on vahvistettu vuonna 1986 ja täydennysseutukaava 1991.

2.2 DRAGSFJÄRD

2.2.1. Väestö

Dragsfjärdin väkiluku on laskenut hieman viime vuosina. Kunnan asukkaista noin
kolmannes (36 % v. 1995) asuu taajamassa. Kesäisin väestömäärä nousee
huomattavasti johtuen kesämökkien suuresta määrästä. Kunnan alueella sijaitsee
n. 2 000 kesämökkiä. Taulukossa 2.1 on esitetty väkiluvun kehitys kunnassa
vuosina 1990 – 2003.

Taulukko 2.1. Dragsfjärdin väkiluvun kehitys vuosina 1990 – 2000 ja taajama-asutuksen
määrä 1995.

1990 1995 2000 2003 Taajamassa asuvia
Väkiluku 4 017 3 773 3 505 3 419 n. 1 360

Dragsfjärdissä teollisuudessa työskentelee n. 30 % työvoimasta, kuljetus- ja kau-
pan alalla yhteensä n. 20 % ja muilla palvelualoilla n. 25 %.  Suurimmat yritykset
kunnassa ovat Taalintehtaalla sijaitsevat Fundian tuotantolaitokset, Björkbodassa
sijaitseva Abloyn lukkotehdas. Kasnäsissä toimii kalankäsittelylaitos ja vieras-
venesatama. Maatiloja kunnassa on 67 kappaletta, joista 13 on eläintiloja.

2.2.2. Maankäyttö ja kaavoitus

Yleiskaavoitus

Dragsfjärdissä on kaksi vahvistettua yleiskaavaa, Läntisen saariston ranta-
osayleiskaava ja Itäisen saariston rantaosayleiskaava.
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Asemakaavoitus

Dragsfjärdin kunnassa on voimassa seuraavat asemakaavat:

•  Taalintehtaan asemakaava
•  Kirkonkylän asemakaava
•  Spikbackenin asemakaava
•  Norrskogenin asemakaava-alue
•  Kullabrinken asemakaava
•  Björkbodan asemakaava

Tällä hetkellä kunnassa ollaan laatimassa Byholmenin asemakaavaa. Kaava on
ollut kunnassa nähtävillä (2003).

2.2.3. Vesihuollon organisaatiot

Dragsfjärdin kunnan vedenhankinnasta ja –jakelusta sekä viemäröinnistä vastaa
Dragsfjärdin kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos toimii liikelaitoksena ja sen
kirjanpito on eriytetty Dragsfjärdin kunnan kirjanpidosta.

Vesihuoltolaitosta koskevista periaateratkaisuista päättävät kunnanvaltuusto ja
kunnan hallitus. Käytännön tehtävät on alistettu tekniselle lautakunnalle. Vesi-
huoltolaitoksen toiminnasta vastaa kunnan rakennusmestari. Taalintehtaan ja
Kirkonkylän vesilaitoksilla sekä Taalintehtaan ja Kirkonkylän viemärilaitoksilla on
omat hoitajansa.

Dragsfjärdin kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi kunnassa vedenhankinnasta
huolehtii Björkbodan vesiosuuskunta ja Kasnäs Aqua.

2.2.4. Vedenhankinta

Pohjavesialueet ja vedenottamot

Dragsfjärdin kunnassa on neljä luokiteltua pohjavesialuetta: Björkboda, Nordanå,
Skinnarvik ja Rosalalandet. I-luokan pohjavesialueilla muodostuva pohjavesimää-
rä on 950 m3/d. II-luokan pohjavesialueilla pohjavettä muodostuu yhteensä 980
m3/d. Pohjavesialue tiedot on esitetty liitteessä 1.

Dragsfjärdin vesihuoltolaitoksella on kaksi pintavedenottamoa. Kirkonkylän ja
Taalintehtaan pintavedenottamot ottavat tarvitsemansa veden Dragsfjärden-
järvestä. Molemmilla ottamoilla vesi käsitellään kidesuodatuksella ja aktiivihii-
lisuodattimella ennen verkostoon johtamista. Taalintehtaan ottamon kapasiteetti
on 1 000 m3/ vrk ja Kirkonkylän vastaavasti 200 m3/vrk. Björkbodan vesiosuus-
kunnalla on lupa  ottaa vettä Björkbodan pohjavesialueelta 200 m3/d.

Nordanån ja Skinnarvikin pohjavesialueille on tehty koepumppaukset. Pumppa-
uksissa Nordanån pohjavesialueelta saatiin vettä 400 – 500 m3/d ja Skinnarvikin
pohjavesialueelta vastaavasti 900 m3/d. Pohjavesialueilta saatu vesi oli laadul-
taan hyvää.



Air-Ix Ympäristö Oy Lounais-Suomen ympäristökeskus 20759YV
Kemiön saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Sivu 4/26

Osaraportti 1 04.06.2004

Taulukko 2.2. Tietoa Dragsfjärdin vedenottamoista.
Vedenottamo/
käsittelylaitos

Kapasiteet-
ti/ ottolupa

m3/d

käyttö
2002
m3/d

Vesilähde Käsittely ym.

Taalintehdas 1 000 700 Dragsfjärden-järvi Kidesuodatus, aktiivi-
hiilisuodatin

Kirkonkylä 200 100 Dragsfjärden-järvi Kidesuodatus, aktiivi-
hiilisuodatin

Björkboda 200 - Björkbodan pv-alue Desinfiointi ja alkalointi
Kasnäs Aqua 70 Merivesi Käänteisosmoosi ja

suodatus
Hiittinen

Vedenjakelu

Dragsfjärdin vesihuoltolaitoksella on kaksi vesijohtoverkostoa, Taalintehtaan ja
Kirkonkylän vesijohtoverkostot. Verkostoja ei ole yhdistetty toisiinsa, eikä muiden
kuntien verkostoihin.

Vesijohtoverkostoon oli vuonna 2003 liittyneenä n. 2 300 asukasta ja liittymisaste
oli n. 67 %. Vesijohtoverkostoihin on liitetty lisäksi joitakin kesämökkejä.

Dragsfjärdin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on määritetty vesihuoltolain mu-
kaisesti. Taalintehtaan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa nyt seuraa-
vat alueet:

•  Torsdalshöjden
•  Tordalen
•  Länsi-Lemonsilta
•  Släts
•  Dalen
•  Sapeli
•  Pähkinänmäki
•  Byholmen
•  Taalintehtaan keskusta ja itä-Taalintehdas
•  Mosjödal

Dragsfjärdin kirkonkylän vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa nyt seuraa-
vat alueet:

•  Kirkonkylän asemakaava-alue
•  Spikbackenin asemakaava-alue
•  Norrskogenin asemakaava-alue
•  Kullabrinken asemakaava-alue
•  Kunnan vanhainkoti (Hanna-koti)
•  Genbölen teollisuusalue lähialueen asuinrakennuksineen
•  Björkbodan asemakaava-alueen jätevesiviemäröinnin osalta.
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Vedenkulutus

Vuonna 2002 vesijohtoverkostoihin pumpattiin vettä yhteensä n. 191 600 m3

(keskimäärin 525 m3/d). Vuonna 2002 ominaisvedenkulutus oli 228 l/as/d. Las-
kutetun vedenkulutuksen määrä oli n. 149 000 m3 ja siten laskuttamattoman ve-
denkulutuksen osuus n. 22 %.

Suurimpia vedenkuluttajia kunnassa ovat Fundia Oy Ab, kunnan terveysasema ja
Hanna-koti. Lisäksi koulut ja päiväkodit ovat merkittäviä vedenkuluttajia. Seuraa-
vassa taulukossa on Dragsfjärdin vedenkulutustietoa vuosilta 2000-2002

Taulukko 2.3. Vedenkulutus ja ominaisvedenkulutus Dragsfjärdissä.2000 -2002
2001 2002 2003

PUMPATTU VESIMÄÄRÄ
    - Taalintehtaan vesilaitos m3/a 190 000 155 000 146 000
    - Kirkonkylän vesilaitos m3/a 29 000 36 600 36 000
    - Yhteensä m3/a 219 000 191 600 182 000
VEDENKULUTUS
    - Vedenkulutus m3/d 600 525 499
OMINAISVEDENKULUTUS l/as/d 261 228 217
    - Liittyjämäärä *) as 2 300 2 300 2 300
LASKUTETTU VEDENKULUTUS
    - laskutettu vedenkuluttajilta (Taalintehdas) m3/a 124 000 123 000 123 000
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet m3/a 66 000 32 000 23 000
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet % 35 % 21 % 16 %
    - laskutettu vedenkuluttajilta (Kirkonkylä) m3/a 27 000 26 000 26 000
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet m3/a 2 000 10 600 10 000
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet % 7 % 29 % 28 %

*) Liittyjämäärät ovat arvioituja.

Dragsfjärdisssä on laskuttamattoman vedenkulutuksen osuus on vaihdellut viime vuosina
välillä 7 – 28 %. Laskuttamattoman vedenkulutuksen osuutta lisää jonkin verran myös
palokunnan käyttämä vesi, jota ei laskuteta.

Vedenlaatu

Käsitellyn veden laatu on pääosin täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön aset-
tamat laatuvaatimukset ja –suositukset. Taalintehtaan verkostossa on kahden
viime vuoden aikana ollut yksi ylitys mangaanin osalta.  Raakaveden COD(Mn)-
luku, koliformisten bakteerien määrä ja pH ovat joitakin kertoja ylittäneet Valtio-
neuvoston (VNp 336/1994) vahvistamat vaatimukset juomaveden valmistukseen
tarkoitetun raakaveden laadulle.

Kirkonkylän verkostovesi on ylittänyt laatuvaatimukset tai –suositukset mangaa-
nin osalta kolme kertaa ja raudan osalta kerran kahden viimeisen vuoden aikana.
Kyseisellä jaksolla käsittelylaitoksen raakavesi on ylittänyt Valtioneuvoston vah-
vistamat laatuvaatimukset koliformisten bakteerien, Echerichia coli –bakteerien,
COD(Mn)-luvun, alumiinin ja pH:n osalta.
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Vesiosuuskunnat

Dragsfjärdissä toimii kaksi vesiosuuskuntaa tai -yhtymää: Björkbodan vesiosuus-
kunta ja Kasnäs Aqua.

Björkbodan vesiosuuskunnan verkostoon oli vuonna 2001 liittynyt 320 liittyjää.
Osuuskunnan ottamo sijaitsee Björkbodan pohjavesialueella (antoisuus 500 m3

/d), josta osuuskunnalla on lupa ottaa vettä 200 m3/d. Björkbodan vesiosuuskun-
nan pohjavedenottamolla vesi desinfioidaan ja alkaloidaan ennen verkostoon
johtamista. Osuuskunnan toimittama vesi on ollut laadultaan hyvää ja se on täyt-
tänyt sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja –suositukset.
Björkbodan vesiosuuskunta on tehnyt sopimuksen Västanfjärdin kunnan kanssa
veden myymisestä (70 m3/d) .

Kasnäs Aqua Oy on vedenjakelu ja jätevesien keräily-yhtiö, joka ostaa tarvitse-
mansa veden sekä jätevesien käsittelyn Salmon farmilta. Kasnäs Aqua Oy:n ver-
kostossa on kolme liittyjää, Ravintola-Hotelli/vierasvenesatama, sinisimpukan
luontokeskus ja Taalintehtaan kulta. Salmon farmilla on myös pohjavedenottamo,
joka toimii tällä hetkellä varaottamona. Tarvitsemansa veden Salmon farm käsit-
telee merivedestä käänteisosmoosilla ja suodattamalla. Käsittelylaitoksen kapa-
siteetti on n. 70 m3/d. Salmon farmilta ostettu vesi on ollut laadultaan hyvää ja se
on täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaati-
mukset ja –suositukset.

2.2.5. Jätevesien ja lietteiden käsittely

Viemäriverkostot

Dragsfjärdissä on kaksi erillistä viemäriverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa Taa-
lintehtaalla ja Kirkonkylässä. Taalintehtaan viemäriverkostoon on liittynyt n. 1 600
asukasta. Verkoston pituus oli vuoden 2003 lopussa n. 21 km. Verkosto on mate-
riaaliltaan muovia. Kirkonkylän viemäriverkostoon on liittynyt vastaavasti n. 300
asukasta. Verkoston pituus oli  vuoden 2003 lopussa 14 km. Kirkonkylän ver-
kosto on rakennettu pääosin muoviputkista.  Yhteensä n. 1 900 kunnan asukasta
asuu kunnan viemäriverkostoon liitetyissä kiinteistöissä. Liittymisaste on n. 56 %.

Taulukko 2.4. Liittyjät sekä laskuttamaton- ja laskutettu jätevesimäärä Dragsfjärdissä
2002.

Kirkonkylä Taalintehdas
liittyjiä 300 1 600
puhdistamolle johdettu jätevesimäärä m3/a 55 000 230 000
laskutettu viemäriin liittyjiltä m3/a 32 000 116 000
laskuttamaton käyttö + hukkavedet m3/a 23 000 114 000
laskuttamaton käyttö + hukkavedet % 42 % 50 %

Jätevedenpuhdistamot

Dragsfjärdin jätevedet käsitellään Kirkonkylän ja Taalintehtaan jätevedenpuhdis-
tamoilla.
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Taalintehtaan puhdistamo

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamo on vuonna 1976 rakennettu rinnakkaissaos-
tuslaitos, jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Puhdistamoa on osittain sanee-
rattu vuonna 1994. Puhdistamon lupa on uusittu vuonna 2003. Lupa on voimassa
toistaiseksi. Puhdistamon prosessiyksiköt ovat:

•  hiekanerotus
•  välppäys
•  ilmastus (V = 268 m3)
•  selkeytys   (A = 107 m3)
•  lietteenkuivaus

Vuonna 2003 Taalintehtaan jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin 197 100 m3 jäte-
vesiä eli keskimäärin 540 m3/d. Taulukossa 2.5 on esitetty Taalintehtaan puhdis-
tamon tulokuormituksen kehitys vuodesta 1999.

Taulukko 2.5. Taalintehtaan puhdistamon tulokuormitukset ja –pitoisuudet  vuosina 1999-
2003.
Vuosi 1999 2000 2001 2002 2003

kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l
BOD7ATU 410 420 110 130 250 270 83 130 54 91
Kok.fosfori 6,0 6,1 2,5 2,8 3,5 3,8 2,6 4,0 2,4 4,1
Kok.typpi 38 39 16 18 20 21 17 27 17 30

Länsi-Suomen vesioikeus on 19.12.2003 antamallaan päätöksellä myöntänyt lu-
van Taalintehtaan alueen puhdistettujen jätevesien johtamiselle. Lupa on voi-
massa toistaiseksi. Uusien lupaehtojen mukaan jätevedet on käsiteltävä siten,
että mereen johdettavan jäteveden pitoisuusarvot ovat 31.12.2006 saakka puoli-
vuosikeskiarvoina laskettuna ja mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikke-
ustilanteet mukaan lukien enintään seuraavat sekä käsittelytehot vastaavalla ta-
voin laskettuna vähintään seuraavat.

Pitoisuus Reduktio
- BOD7ATU 20 mg/l 90 %
- CODCr 125 mg/l 75 %
- Kokonaisfosfori 1,0 mg/l 90 %
- Kiintoaine 35 mg/l 90 %

Vuoden 2007 alusta alkaen pitoisuusarvojen on oltava enintään ja käsittelyteho-
jen vähintään seuraavan taulukon mukaiset. Pitoisuusarvot ja käsittelytehot las-
ketaan puolivuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikke-
ustilanteet mukaan lukien.

Pitoisuus Reduktio
- BOD7ATU 10 mg/l 95 %
- CODCr 60 mg/l 90 %
- Kokonaisfosfori 0,3 mg/l 95 %
- Kiintoaine 15 mg/l 95 %

Lisäksi kokonaistypen poistotehon on vuoden 2007 alusta lukien oltava vähintään
50 % vuosikeskiarvona laskettuna mukaan lukien  mahdolliset ohijuoksutukset,
ylivuodot ja poikkeustilanteet



Air-Ix Ympäristö Oy Lounais-Suomen ympäristökeskus 20759YV
Kemiön saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Sivu 8/26

Osaraportti 1 04.06.2004

Taulukossa 2.6 on esitetty Taalintehtaan puhdistamon käsitellyn jäteveden pitoi-
suudet ja puhdistustehot laskentajaksoittain vuosina 2002 ja 2003 sekä nykyiset
ja 1.1.2007 voimaan astuvat lupaehdot.

Taulukko 2.6. Käsitellyn jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja vuosina 2002 ja 2003.
Lupaehtojenylitykset on lihavoituna.

2002 (1 2003 (1

Jakso I II I II
Parametri mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
BOD7ATU 8 92 7 96 10 92 9 83
CODCr - - - - 34 82 33 63
Kok. fosfori 0,87 75 0,56 88 0,5 90 0,9 70
Kok. typpi 20 9 24 30 31 5 14 22
Kiintoaine - - - - 19 92 25 72

(1 Vuosina 2002 ja 2003 olivat voimassa vanhat lupaehdot. Lupaehtojen ylitykset ovat
1993 myönnetyn luvan lupaehtojen ylityksiä.

BOD7ATU:n pitoisuus täytti lupaehdot molempina vuosina molemmilla puoli-
vuosijaksolla. BOD7ATU:n reduktio ei täyttänyt lupaehtoja vuoden 2003 toisella
puolivuosijaksoilla. Fosforin reduktion osalta lupaehdot täyttyivät vain kerran tar-
kastelujakson aikana.  Ammoniumtypen hapettumisaste on ollut heikko tai välttä-
vä kaikilla puolivuosijaksoilla.

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamolta käsitellyt jätevedet johdetaan Falkö Fjär-
deniin Björkholmenin ja Apelholmenin väliselle vesialueelle. Kuivatut jätevesiliet-
teet kuljetaan Perniön kaatopaikalle (416 m3 vuonna 2003) .

Lietteet käsitellään sakeuttamossa, joka sijaitsee puhdistamon piha-alueella. Sa-
keuttamon jälkeen liete kuivataan suotonauhapuristimella, josta kuivattu liete
kootaan lavalle. Liete kuljetetaan Perniön kaatopaikalle kompostoitavaksi. Osa
kompostoidusta lietteestä käytetään viherrakentamiseen. Taalintehtaan jäteve-
denpuhdistamolla käsitellään puhdistamon lietteiden lisäksi Kirkonkylän puhdis-
tamon lietteet. Lisäksi Taalintehtaan puhdistamolla otetaan vastaan kunnan sa-
kokaivolietteet.

Kirkonkylän puhdistamo

Dragsfjärdin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on tyypiltään rinnakkaissaostus-
laitos, jossa fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia. Laitoksen asu-
kasvastineluku on 600. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan putkea pitkin
mereen kirkonkylän pohjoispuolelle Norrfjärdenin lahteen.

Vuonna 2003 Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä
n. 51 100 m3 eli keskimäärin 140 m3/d. Liittyjää kohden laskettu jätevesimäärä on
kirkonkylän verkostossa näin ollen 502 l/as/d (300 liittyjää). Taulukossa 2.7 on
esitetty Kirkonkylän puhdistamon tulokuormitus vuodesta 1999.

Taulukko 2.7 Kirkonkylän puhdistamon tulokuormitukset vuosina 1999-2003.
Vuosi 1999 2000 2001 2002 2003

kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l
BOD7ATU 30 210 21 120 27 140 17 110 20 140
Kok.fosfori 1,5 10,2 0,88 4,9 1,0 5,2 0,79 5,2 1,0 6,9
Kok.typpi 8,5 59 7,5 42 6,3 33 5,8 38 6,0 42
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Taulukko 2.8. Käsitellyn jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuosina
2002 – 2003 sekä lupaehdot.

2002 2003 Lupaehdot
Parametri mg/l % mg/l % mg/l
BOD7ATU 10 91 8 95 < 17,5
Kok. fosfori 0,8 85 0,9 87 < 1,5
Kok. typpi 38 47 31 25 -
Nitrifikaatioaste - - 37 -

Kirkonkylän puhdistamon puhdistustulos on täyttänyt lupaehdot vuosina 2002-
2003.

Kirkonkylän puhdistamon jätevesilietteet kuljetetaan Taalintehtaan puhdistamolle
käsiteltäviksi.

2.2.6. Suunnittelutilanne

Kunnassa on laadittu suunnitelma Kirkonkylän jätevesien johtamisesta Taalin-
tehtaan puhdistamolle käsiteltäviksi. Tällöin Kirkonkylän puhdistamo jää pois
käytöstä ja Taalintehtaan puhdistamo saneerataan. Vuoden 2003 lopulla kunnan
valtuusto teki päätöksen, että siirtoviemäri tullaan rakentamaan Dragfjärden-
järven itäpuolelle. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi siten, että siirtoviemärin
rakentaminen aloitetaan 2005.

Taalintehtaan puhdistamon mitoitusperusteiden riittävyydestä jätevesimäärän li-
sääntyessä ja lupaehtojen tiukentuessa on laadittu selvitys. Puhdistamon sanee-
rauksen suunnittelu on käynnistetty.

Jordbron, Söderbyn ja Långnäsin kylien viemäröinnistä ja vesijohtoverkoston ra-
kentamisesta on tehty yleissuunnitelma.

2.2.7. Vesihuolto poikkeustilanteissa

Taalintehtaan vesijohtoverkostoa ei ole yhdistetty muihin verkostoihin. Verkos-
tossa ei myöskään ole muuta varavesilähdettä. Kirkonkylän verkostosta on ra-
kennettu varayhteys (� 110) Björkbodan vesiosuuskunnan verkostoon. Björkbo-
dan ottamolta on mahdollista pumpata Kirkonkylän verkostoon turvallisuusluok-
kaa I edellyttämä vesimäärä poikkeustilanteessa. Vastaavasti Kirkonkylän vesi-
laitokselta voidaan poikkeustilanteessa toimittaa Björkbodan vesiosuuskunnalle
turvallisuusluokkaa I edellyttämä vesimäärä. Hiittisten vesijohtoverkostossa ei ole
varavedenottamoa eikä varayhteyksiä muihin verkostoihin.

Dragsfjärdissä ei ole laadittu valmiuslain mukaista valmiussuunnitelmaa poikke-
ustilanteiden varalle eikä terveydensuojelulain mukaista selvitystä erityistilantei-
den aiheuttamien terveyshaittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi.
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2.2.8. Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet

Vedenhankinta

Vedenjakelu verkostojen ulkopuolella asuu Dragsfjärdissä n. 23 % asukkaista eli
n. 800 asukasta on oman kaivon varassa. Kiinteistökohtainen vedenhankinta on
hoidettu rengas- ja porakaivoilla. Kiinteistökohtaisten kaivojen veden laadusta tai
riittävyydestä ei ole tehty selvitystä. Kaivovesiä on kuitenkin tutkittu tarpeen mu-
kaan. Kaivovesissä on todettu olevan korkeita fluoridi-, rauta-, ja mangaanipitoi-
suuksia. Lisäksi kaivovesissä on todettu olevan Radonia. Vuoden 2002 - 2003
kuiva ajanjakso on myös paikoin aiheuttanut ongelmia veden riittävyyden kanssa.
Osa asukkaista on joutunut poikkeuksellisesti turvautumaan palokunnan toimit-
tamaan veteen.

Jätevedenkäsittely

Dragsfjärdissä keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolelle jää n. 44 % asukkaista eli
n. 1 500 asukasta. Kunnan suuri loma-asutuksen määrä on myös merkittävä ha-
jakuormituksen aiheuttaja. Suurin merkitys kunnan haja-asutusalueiden jäteve-
sillä on ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittä-
vimpinä mainittakoon mahdolliset kaivovesien saastumistapaukset ja hajuhaitat
sekä vesistöjen rehevöityminen. Riittämättömät kiinteistökohtaiset jätevesien kä-
sittelymenetelmät ovat uhka myös pohjavesialueilla.

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely on hoidettu vanhoilla kiinteistöillä 2-3 sa-
ostuskaivon laskeutuksella. Uusilta verkostojen ulkopuolelle rakennetuilta tai pe-
ruskorjatuilta kiinteistöiltä vaaditaan jätevesiasetuksen mukainen  tehostettu jäte-
vesienkäsittely. Kesämökkeihin vaaditaan jätevesien johtamista umpitankkiin.

Tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet on johdettava käsiteltäviksi pohjavesialueen
ulkopuolelle yhteiseen viemärilaitokseen tai kaikille jätevesille on oltava tiiveyden
suhteen valvottavissa oleva umpikaivo.
Dragsfjärdissä on viemäriverkoston ulkopuolella olevia tiiviisti asuttuja alueita,
joiden jätevedenkäsittely ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

2.3 KEMIÖ
2.3.1. Väestö

Vuonna 2003 Kemiössä oli 3 299 asukasta. Kunnan väkiluku on laskenut hieman
viime vuosina. Kunnan asukkaista noin kolmannes (36 % v. 1995) asuu taaja-
massa. Kesämökkejä kunnassa on n. 1 300. Taulukossa 2.9 on esitetty väkiluvun
kehitys kunnassa vuosina 1990 – 2003.

Taulukko 2.9. Kemiön väkiluvun kehitys vuosina 1990 – 2003 ja taajama-asutuksen mää-
rä 1995.

1990 1995 2000 2003 Taajamassa asuvia
Väkiluku 3 425 3 403 3 329 3 299 n. 1 230

Toimialoista Kemiössä eniten työllistää palvelualat (n. 65 %). Alkutuotannossa
työskentelee 12% ja jalostuksessa 20 %.
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2.3.2. Maankäyttö ja kaavoitus

Yleiskaavoitus

Voimassa olevia yleiskaavoja on keskustassa (vahvistettu1998) sekä kaikilla
ranta-alueilla rantayleiskaava (vahvistettu 2001).

Parhaillaan on luonnosvaiheessa rantayleiskaavan tarkistus. Lähiaikoina aloite-
taan Vestlaxin, Mjösundin ja Degerdalin kyläalueiden osayleiskaavoitus. Arvioitu
valmistumisaika on rantayleiskaavan osalta 10/04 ja muitten 10/05.

Asemakaavoitus

Kemiöön on laadittu taulukon 2.10 mukaiset asemakaavat.

Taulukko 2.10. Kemiön vahvistetut asemakaavat
Alue Vahvistettu

Keskusta, korttelit 101-105 10.2.1975
 - muutos, korttelit 102-104 4.12.1980
 - muutos, kortteli 106 18.3.1985
Småland 19.3.1976
Solkulla 7.9.1982
Engelsby 7.2.1985
Turun tien alue 15.4.1988
Keskusta, korttelit 101,107-
117, 150-153 5.7.1994

Ängskulla 16.2.1995 (lukuun ottamatta
korttelia 316)

Parhaillaan on käynnissä seuraavat asemakaavat:

1. Norrbackan asemakaava (arvioitu valmistumisaika 12/04)
2. Engelsby I asemakaavan muutos (08/04)
3. Dahlby-Gammelby asemakaava (03/05)
4. Keskustan asemakaava (12/04)
5. Läntisen keskustan asemakaava (12/04)

Suunnitteilla on Eknäsin asemakaavoitus. Arvioitu alkamisajankohta on talvella
2005 sekä pohjoisen keskustan asemakaavoitus talvella 2005.
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Rantakaavat

Kemiön kunnassa on 11 rantakaavaa, jotka on esitetty taulukossa 2.11.

Taulukko 2.11. Kemiön vahvistetut rantakaavat
Alue Vahvistettu

Mainiemi, muutos 10.8.1972,12.5.1978
Lappdal 30.9.1975
Långholmen I 4.10.1979
Tolfnäs, muutos 12.1.1982, 20.6.2000
Långhomen II 23.12.1982
Albrecht 8.12.1983
Diskarn, muutos 13.9.1983, 28.2.1998
Sandö, Kimito FBK 16.8.1984
Sandö 13.7.1987
Santasaari/Grängnäs 11.4.1991
Santasaari/Honkala 1.9.1992

2.3.3. Vesihuollon organisaatiot

Kemiön vedenhankinnasta ja –jakelusta sekä jäteveden keräilystä ja käsittelystä
vastaa Kemiön vesi- ja viemärilaitos. Laitos toimii kunnan Tekniikka ja ympäristö -
osaston alaisena ja sen kirjapito on eriytetty kunnan kirjanpidosta.

Vesihuoltolaitosta koskevista periaateratkaisuista päättävät kunnanvaltuusto ja
kunnan hallitus. Käytännön tehtävät on alistettu tekniselle lautakunnalle. Vesi-
huoltolaitoksen toiminnasta vastaa tekninen johtaja ja vesilaitoksen laitosmies.
Rakennus- ja saneeraustyöt kunta teettää urakoitsijoilla.

Kemiössä vedenhankinnasta vastaa Kemiön vesi- ja viemärilaitoksen lisäksi kun-
nassa toimivat vesiosuuskunnat.

2.3.4. Vedenhankinta

Kemiön vesihuoltolaitos saa suurimman osan tarvitsemastaan vedestä Kårkullan
pohjavedenottamolta. Verkostopaineiden laskiessa lisävettä saadaan vanhasta
meijerin kaivosta, jonka kunta on ostanut. Lisäksi laitoksella on Almakodissa ja
keskustassa kaivot. Kaivoissa on ollut ongelmia veden laadun kanssa (kalkki, ra-
don). Toistaiseksi pohjavesi kunnan alueella on riittänyt, vaikka vedenpinta onkin
ajoittain ollut alhaalla.

Pohjavesialueet ja vedenottamot

Kemiön kunnassa sijaitsee osittain tai kokonaan 14 pohjavesialuetta. Alueista 9
on luokiteltu I-luokan pohjavesialueeksi. I-luokan pohjavesialueiden yhteenlas-
kettu antoisuus on 3 520 m3/d. II-luokan pohjavesialueilla pohjavettä muodostuu
yhteensä 2 300 m3/d. Pohjavesialueiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on n.
20 km2. Pohjavesialueet on esitetty liitteessä 1.
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Kemiössä on tehty koepumppauksia Kalvhagenin ja Viksvidjan pohjavesialueille.
Kalvhagenin pohjavesialueelta saatiin pumppauksissa saatiin hyvälaatuista poh-
javettä n. 150 m3/d. Viksvidjan pohjavesialueelta saatu vesi oli nitraattipitoista.
Koepumppauksissa vettä saatiin n. 150 m3/d.

Kårkullan pohjavesialueella sijaitsevalla Kårkullan vedenottamolla on Lounais-
Suomen Vesioikeudelta (21.9.1973) ottolupa 250 m3/d vedenottoon. Koepump-
pauksessa alueelta on saatu 600 m3/d. Kårkullan ottamolta saatava vesi on täyt-
tänyt sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja –suositukset.
Vesi käsitellään hiekkasuodattimella ennen verkostoon johtamista.

Meijerin kaivolle ei ole tarvinnut hakea ottolupaa. Kaivosta saatava vesi on täyt-
tänyt sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja –suositukset.
Almakodin kaivosta saatava vesi on kalkkipitoista eikä sitä voida käyttää talous-
vetenä ilman puhdistusta. Keskustan kaivosta saatavan veden radonpitoiuus
ylittää talousvedelle asetetut vaatimukset.

Vesiosuuskunnilla ja –yhtymillä on toiminnassa 9 ottamoa. Taulukkoon 2.12 on
koottu tietoa Kemiössä sijaitsevista pohjavedenottamoista.

Taulukko 2.12.Tietoa Kemiön vedenottamoista.
Vedenottamo/
käsittelylaitos

ottolupa
m3/d

käyttö
2003
m3/d

Vesilähde Käsittely ym.

Kårkulla 250 373 Kårkullan pv-alue hiekkasuodatus
Meijerin kaivo - 7
Keskustan kaivo - -
Almakodin kaivo - -
Dalbyn ottamo -
Brinkkullan otta-
mo

-

Kyrkobyn ottamo -
Vretan ottamo -
Hörncentran
ottamo

-

Kiilan ottamo -
Wiialas hus:n
ottamo

-

Högalid rehabili-
teringshem:n
ottamo

-

Vedenjakelu

Tällä hetkellä vedenjakelun toiminta-alue kattaa Kemiössä keskustan asemakaa-
va-alueet, joitakin alueita asemakaava-alueiden ympäriltä sekä Kårkullan alueen.

Vesijohtoverkoston pituus oli vuonna 2003 n. 22 km. Verkosto on pääosin mate-
riaaliltaan muovia. Kunnan verkostoon liitetyissä kiinteistöissä asui n. 1 170 asu-
kasta. Liittymisaste kunnan verkostoon oli 35 %. Verkostossa ei ole vesisäiliöitä.
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Vedenkulutus

Vuonna 2003 vedenottamoilta pumpattiin verkostoon yhteensä 138 586 m3 vettä,
keskimäärin n. 380 m3 päivässä. Vuonna 2003 ominaisvedenkulutus oli 325
l/as/d. Laskuttamattoman käyttö- ja hukkaveden osuus on ollut korkea vaihdellen
välillä 48 – 55 % vuosina 2001 - 2003. Kunnan verkostoon ei ole liittynyt veden suur-
kuluttajia.

Taulukko 2.13. Vedenkulutus ja ominaisvedenkulutus Kemiössä.2001 -2003
2001 2002 2003

PUMPATTU VESIMÄÄRÄ
    - Kårkullan ottamo m3/a 111 658 128 151 136 000
    - Meijerin kaivo m3/a - - 2 586
    - Yhteensä m3/a 111 658 128 151 138 586
VEDENKULUTUS
    - Vedenkulutus m3/d 306 351 380
OMINAISVEDENKULUTUS l/as/d 288 315 325
    - Liittyjämäärä as 1 064 1 114 1 170
LASKUTETTU VEDENKULUTUS
    - laskutettu vedenkuluttajilta m3/a 50 260 66 169 71 456
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet m3/a 35 716 61 982 67 130
    - laskuttamaton käyttö + hukkavedet % 55 % 48 % 48 %

Laskuttamattoman veden suuri osuus johtuu osin verkoston huonosta kunnosta
ja osin siitä, ettei kunnan omia kiinteistöjä laskuteta vedestä. Myös mm. palokun-
nan ja vanhainkodin vedenkulutusta ei mitata. Vuonna 2003 kunnan verkostossa
oli iso vuoto, joka nyt on jo korjattu.

Vesiosuuskunnat ja -yhtymät

Kemiössä on 8 vesiosuuskuntaa tai -yhtymää. Kaikki kunnan vesiosuuskunnat ja
–yhtymät saavat tarvitsemansa veden omista ottamoista. Vesiosuuskuntien ja –
yhtymien verkostojen piirissä asuu yhteensä n. 130 asukasta. Taulukkoon 2.14
on koottu tietoja Kemiön vesiosuuskunnista.

Taulukko 2.14. Kemiön vesiosuuskunnat ja –yhtymät sekä tiedot vedenhankinnasta, liit-
tyjämääristä ja vedenkulutuksesta
Osuuskunta/
Yhtymä

Vesilähde/ pohjavesialue asukkaat Veden kulutus
(m3/a)

Dalby bybrunn Oma ottamo / Dalbyssä 12
Brinkkullan bybrunn Oma ottamo / Brinkkulassa 15
Kyrkoby djupvattenbrunn Oma ottamo / Kyrkoby 20
Vreta vattenand. Oma ottamo / Vreta 22
Hörncentra Oma ottamo / Hörncentra 27
Kiilan pumppuyhtymä Oma ottamo / Kiilan ottamo 30
Wiialas hus Oma ottamo
Högalid rehabiliteringshem Oma ottamo

Vesiosuuskuntien vuotovesien määristä ei ole tehty selvitystä. Kunta tutkii ve-
siosuuskuntien ja –yhtymien veden laatua kolmen vuoden välein.
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2.3.5. Jätevesien ja lietteiden käsittely

Viemäriverkosto

Kemiössä viemäriverkosto kattaa pääosin kunnan keskustan asemakaava-alueet
sekä joitakin alueita asemakaava-alueiden ympärillä. Vuoden 2003 lopulla viemä-
riverkoston pituus oli n. 19 km. Viemäriverkostosta on tehty 90-luvulla vuoto-
vesiselvitys, jonka pohjalta verkostoa on saneerattu. Tällä hetkellä kunnan ver-
kostosta enää n. 60 m on betoniputkea. Loppuosa verkostosta on materiaaliltaan
muovia. Vuonna 2003 viemäriverkostoon liitetyissä kiinteistöissä asui 1 250 asu-
kasta. Liittymisaste kunnalliseen viemäriverkostoon on 38 %.

Vuonna 2002 puhdistamolle johdettiin jätevesiä 78 718 m3, josta liittyjiltä lasku-
tettiin 63 955  m3. Laskuttamattoman jäteveden osuus oli 19 %.

Taulukko 2.15. Liittyjät sekä laskuttamaton- ja laskutettu jätevesimäärä Kemiössä 2002.
2002

liittyjiä 1 200
puhdistamolle johdettu jätevesimäärä m3/a 78 718
laskutettu viemäriin liittyjiltä m3/a 63 955
laskuttamaton käyttö + hukkavedet m3/a 14 763
laskuttamaton käyttö + hukkavedet % 19 %

 Jätevedenpuhdistamo

Kemiön kunnan jäteveden puhdistamo on biologis-kemiallinen rengaskanava-
puhdistamo, jossa fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puh-
distamo on otettu käyttöön vuonna 1981. Puhdistamo purkaa käsitellyt jätevedet
Lillån ja Rekuån kautta Gammelbyn-lahdelle. Puhdistamon mitoitusarvot ovat
seuraavat:

� Mitoitusvirtaama (Qkesk) 640 m3/d
� Mitoitusvirtaama [Qmit] 53 m3/h
� Mitoitusvirtaama [Qmax] 106 m3/h
� BOD7ATU-kuorma 295 kg/d
� Fosforikuorma 11,5 kg/d
� Asukasvastineluku [AVL] 3 900 as.

Taulukossa 2.16 on esitetty Kemiön puhdistamon tulokuormituksen kehitys vuo-
desta 1999.

Taulukko 2.16. Kemiön kunnan jätevedenpuhdistamon tulokuormitus vuosina 1999  –
2003.

1999 2000 2001 2002 2003
Jätevedet yhteensä [m3/a] 102 852 78 718 78 818
 - ohituksia [m3/a] - - -
 - vuorokaudessa [m3/d] 282 216 216
 - liittyjää kohden [l/as/d] 247 173 173
BOD7ATU [kg/d] 64 79 130 69 76
kok. fosfori [kg/d] 2,3 1,9 3,0 2,1 2,5
kok. typpi [kg/d] 13 13 17 12 12
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Länsi-Suomen vesioikeuden 30.10.1998 antaman päätöksen mukaan jätevedet
on käsiteltävä siten, että vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-arvo on enintään
15 mg/l, fosforipitoisuus enintään 1,0 mg/l, CODCr-arvo enintään 125 mg/l ja
kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l. Puhdistustehon tulee BOD7ATU:n, fosforin ja
kiintoaineen osalta olla vähintään 90 % sekä CODCr:n osalta vähintään 75 %. Ar-
vot lasketaan puolivuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset ja häiriötilanteet
puhdistamolla tai viemäriverkostossa mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon on py-
rittävä mahdollisimman tehokkaaseen ammoniumtypen poistoon.

Taulukossa 2.17 on esitetty Kemiön jäteveden puhdistamon käsitellyn jäteveden
pitoisuudet ja puhdistustehot vuosina 2002 ja 2003 sekä nykyiset lupaehdot.

Taulukko 2.17. Käsitellyn jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot lasken-
tajaksoittain vuosina 2002 ja 2003 sekä lupaehdot.

2002 (1 2003 Lupaehdot
Jakso I II I II
Parametri mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
BOD7ATU 10 97 6 97 10 98 5,1 97 15 90
CODCr 59 92 50 94 65 94 51 91 125 75
Kok. fosfori 0,62 93 0,31 98 0,51 96 0,29 97 1,0 90
Kok. typpi 33 38 38 43 39 43 42 10 - -
Ammoniumtyppi 6,8 87 (1 14 79 (1 25 64 (1 9,8 79 (1 - -
Kiintoaine 15 97 10 98 14 98 14 97 35 90

(1  Nitrifikaatioaste

Puhdistamo on toiminut hyvin ja täyttänyt luvan vaatimukset vuosina 2002 ja
2003.

Puhdistamon ylijäämäliete pumpataan turvesuodattimiin. Vuonna 2002 turve-
lieteseosta syntyi yhteensä 600 m3. Seos käytettiin viherrakentamiseen.

2.3.6. Vesihuolto poikkeustilanteissa

Meijerin kaivo toimii kunnan varavedenlähteenä. Kaivosta on mahdollista saada
vettä n. 20 m3/d. Lisäksi Alma-kodissa (vanhainkoti) sekä keskustassa on kaivot,
joista saadaan otettua jonkin verran vettä. Almakodin ja keskustan ottamoissa on
ollut ongelmia vesien laadun kanssa. Ottamoiden vettä ei voida sellaisenaan
käyttää talousvetenä. Kemiössä ei ole laadittu valmiussuunnitelmaa poikkeusti-
lanteiden varalle.

2.3.7. Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet

Vedenhankinta

Keskitetyn vedenjakelujärjestelmän ulkopuolelle jää Kemiössä n. 61 % asuk-
kaista eli n. 2 000 asukasta. Kiinteistökohtainen vedenhankinta on hoidettu ren-
gas- ja porakaivoilla. Kaivovesien laadusta ei ole tehty selvitystä, mutta asukkaat
ovat itse tutkituttaneet kaivovesiään. Kaivovesien on yleisesti todettu Kemiössä
olevan rauta- ja mangaanipitoisia. Joillakin alueilla on kaivovesissä ollut korkeita
fluoridi- ja radonpitoisuuksia.  Joillakin alueilla on esiintynyt putkistojen syöpy-
mistä.
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Viemäröinti

Kemiössä keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolelle jää n. 2 050 asukasta eli n. 62
% asukkaista. Kunnan suuri loma-asutuksen määrä on myös merkittävä haja-
kuormituksen aiheuttaja.

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on Kemiössä hoidettu vanhoilla kiinteis-
töillä pääosin 2-3 saostuskaivon laskeutuksella. Uusilla kiinteistöillä on Kemiössä
koko kunnan alueella voimassa jätevesiasetuksen mukaiset normaalin käsittely-
tehon vaatimukset.

2.3.8. Voimassa olevat suunnitelmat

Kunnassa on laadittu suunnitelma ylävesisäiliöstä. Ylävesisäiliö on tarkoitus ra-
kentaa vuoden 2005 aikana. Rakennettavan ylävesisäiliön sijainti ilmenee suun-
nitelmakartasta 101.

Kunnassa on laadittu suunnitelma Kalvhagenin pohjavesialueelle rakennetta-
vasta pohjavedenottamosta. Ottamo on suunniteltu siten, että sen tuotto olisi n.
150 m3/d.

2.4 VÄSTANFJÄRD
2.4.1. Väestö

Västanfjärdissä oli vuoden 2003 lopussa 811 asukasta. Kunnan väkiluku on ta-
saisesti hieman laskenut vuodesta 1990. Kunnassa sijaitsee n. 450 kesämökkiä.
Taajamassa väestöstä asui n. 30 % vuonna 1995.

Taulukko 2.18. Västanfjärdin väkiluvun kehitys vuosina 1990 – 200 ja taajama-asutuksen
määrä 1995.

1990 1995 2000 2003 Taajamassa asuvia
Väkiluku 902 865 829 811 n. 260

Kunnan asukkaista n. 60 % työskentelee palvelualalla. Teollisuudessa työsken-
telee vastaavasti  21 % ja alkutuotannossa 14 %. Västanfjärdissä on 44 maatilaa.

2.4.2. Suunnittelualue, maankäyttö ja kaavoitus

Yleiskaavoitus

Voimassa olevia yleiskaavoja on keskustassa (vahvistettu 2002) sekä kaikilla
ranta-alueilla rantayleiskaava (vahvistettu 1999). Parhaillaan ollaan aloittamassa
Sundvikenin rantaosayleiskaavoitusta yhdessä Kemiön kunnan kanssa sekä
rantayleiskaavan tarkastusta. Mahdollisesti lähiaikoina aloitetaan myös keskeis-
ten alueiden yleiskaavan tarkistus.

Asemakaavoitus

Västanfjärdiin on laadittu yksi asemakaava, joka on nimeltään Kerkbackenin
asemakaava (vahvistettu 2002).

Uusia asemakaavoituksia ei ole suunnitteilla.



Air-Ix Ympäristö Oy Lounais-Suomen ympäristökeskus 20759YV
Kemiön saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Sivu 18/26

Osaraportti 1 04.06.2004

Rantakaavat

Västanfjärdin kunnassa on 4 rantakaavaa sekä yksi ranta-asemakaava.

- Taalintehtaan alue rantakaava (1994)
- Kortfladaholmarnan rantakaava (1990)
- Marielundin rantakaava (1997)
- Bergön rantakaava (1973/1979)
- Ekholmen-Högskärin ranta-asemakaava (2002)

2.4.3. Veden hankinta ja jakelu

Pohjavesialueet ja vedenottamot

Västanfjärdissä sijaitsee kaksi luokiteltua pohjavesialuetta. Lammalan pohjavesi-
alue kuuluu alueluokkaan I. Sen antoisuudeksi on arvioitu 10 m3/d. Högmon
pohjavesialue sijaitsee osittain Kemiön puolella ja se kuuluu alueluokkaan II.
Högmon kokonaispinta-ala on 0,95 km2 ja antoisuus 300 m3/d.

Västanfjärdissä ei ole kunnallista vesilaitosta. Lammalan alueella vedenhankin-
nasta huolehtii Lammala Vatten, joka saa tarvitsemansa veden Lammalan ja
Siestan porakaivoista. Lammalan kaivo toimii tällä hetkellä varakaivona. Kaivois-
sa on ollut ongelmia veden laadun kanssa. Ongelmia on ollut mm. raudan, rado-
nin ja veden radioaktiivisuuden kanssa. Ongelmia on ollut myös veden riittävyy-
den kanssa, sillä kaivo on ajoittain ollut tyhjä. Kuivina aikoina vettä on tuotu
Dragsfjärdistä.

Taulukko 2.19. Tietoa Västanfjärdin vedenottamoista.
Vedenottamo/
käsittelylaitos

Kapasiteet-
ti/ ottolupa

m3/d

käyttö
2002
m3/d

Vesilähde Käsittely ym.

Lammalan vo 10 Raudan ja radonin
poisto

Siesten vo

Vedenjakelu ja kulutus

Lammala Vattenin vesijohtoverkostoon on liitetty 19 kiinteistöä eli arviolta n. 40
liittyjää (2,15 asukasta/kiinteistö). Kunnan asukkaista n. 5 % on liittyneenä Lam-
mala Vattenin vesijohtoverkostoon. Lammala vatten ei mittaa verkostoon pum-
patun veden määrää. Liittyjiltä on laskutettu viime vuosina n. 2 500 m3/a.

Kunta on laatinut suunnitelman vesijohdon rakentamisesta Björkbodan ottamolta
Södergårdin, Gållhagan ja Kyrkbackenin kautta Lammalaan. Rakennettavan run-
kovesijohdon pituus on 12 km. Koko verkoston pituus tonttihaaroineen on 18 km.
Kunta on laatinut (2004) sopimuksen Dragsfjärdissä toimivan Björkbodan ve-
siosuuskunnan kanssa veden ostamisesta. Sopimuksen mukaan Västanfjärd saa
ostaa vettä 70 m3/d.

Tavoitteena on liittää kunnan vesijohtoverkostoon valtaosa vakituisen asutuksen
kiinteistöistä. Suurimpia vedenkuluttajia kunnassa tulevat olemaan hoivakoti, pal-
velukoti, ravintola, 3 kauppaa sekä tilamatkailukeskus.
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2.4.4. Jätevesien ja lietteiden käsittely

Viemäriverkosto

Viemäriverkostoa ei kunnassa tällä hetkellä ole, mutta suunnitellun vesijohdon
yhteyteen rakennetaan myös viemäriverkosto. Viemäröinti toteutetaan kiinteistö-
kohtaisena matalapaine viemäröintinä.

Jätevedenpuhdistamo

Västanfjärdin kuntaan rakennetaan myös oma jätevedenpuhdistamo. Puhdista-
mosta ei ole vielä laadittu tarkesuunnitelmaa. Kunnan laatimat puhdistusteho-
vaatimukset puhdistamolle ovat BOD7ATU:n osalta 95 %, fosforille 85 % ja typelle
40 %. Puhdistamolle ei ole vielä haettu lupaa.

Jätevedenpuhdistamon mitoitusperusteina käytetään seuraavia arvoja:

� Virtaama 120 m3/d
� BOD7ATU-kuorma  56 kg/d
� Fosforikuorma  2,4 kg/d
� Typpikuorma  12kg/d

Kesäaikaan puhdistetut jätevedet tullaan käyttämään energiakasvien (ruokohelpi)
kasteluun ja lannoitukseen. Talvella puhdistetut jätevedet johdetaan ojaa pitkin
Lammalabäckeniin.

2.5 YHTEENVETO
2.5.1. Asutus

Suunnittelualueen asukasluku on vuodesta 1990 laskenut n. 840:lla asukkaalla.
Taajamissa asui vuonna 1995 n. 35 % asukkaista. Asukasluvun kehitys vuodesta
1990 on esitetty taulukossa 2.20.

Taulukko 2.20. Asukasluvun kehitys suunnittelualueella vuosina 1990-2003.
1990 1995 2000 2003 Taajamassa asuvia

Väkiluku 8 371 8 041 7 663 7 529 n. 2 850

2.5.2. Vedenhankinta

Yhteensä keskitettyyn vedenjakeluverkostoon on liittyneenä n. 3 510 asukasta.
Liittymisaste on n. 42 %.

Taulukko 2.21. Vedenkulutus suunnittelualueella vuonna 2002.
Kunta Liittyjiä

 (asukasta)
Kulutus (m3/d)

Dragsfjärd 1 900 525
Kemiö 1 170 351
Västanfjärd 40 7 (1
Yhteensä 3 510 883

(1 Laskutettu
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2.5.3. Jätevedenkäsittely

Suunnittelualueella on kaksi jätevedenpuhdistamoa Dragsfjärdissä ja Kemiössä.
Kunnilla ei ole yhteistyötä jäteveden käsittelyssä. Yhteensä alueella on liittyjiä
keskitetyissä viemäriverkostoissa n. 3 150 ja liittymisaste on n. 42 %.

Taulukko 2.22. Käsitellyn jäteveden määrät ja kuormitukset puhdistamoittain vuonna
2002.

Liittyjiä m3/d BHK kg/d kok.P Kok.N
Dragsfjärd Taalintehdas 1600 638 4,7 0,38 13,9
Dragsfjärd Kirkonkylä 300 151 1,6 0,12 3,6
Kemiö 1 250 216 1,9 0,11 7,6

Jäteveden määrä alueella on vuodesta 1996 vuoteen 2003 on laskenut hieman.
Vuonna 1996 kunnissa käsiteltiin jätevesiä yhteensä keskimäärin 1 112 m3/d.
Dragsfjärdissä virtaama on pysynyt aikavälillä lähes samana. Kemiössä virtaama
on laskenut n. kolmanneksella. Taulukossa 2.22 on esitetty yhteenlasketut käsi-
tellyn jätevedet määrät ja pitoisuudet vuonna 2002.

Taulukko 2.23. Yhteenlasketut jäteveden määrät, tulo- ja ve-
sistökuomitukset sekä puhdistamoiden reduktiot Dragsfjärdis-
sä ja Kemiössä vuonna 2002.

2002
Virtaama Tuleva m3/d 1005

Tuleva kg/d 169
Lähtevä kg/d 8,2BHK

Teho % 95
Tuleva kg/d 5,49
Lähtevä kg/d 0,61

Kok.P

Teho % 89
Tuleva kg/d 35,1
Lähtevä kg/d 25,1

Kok.N

Teho % 28

2.5.4. Laaditut alueelliset suunnitelmat

Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin alueella on laadittu vedenhankinnan yleis-
suunnitelma eri vedenhankinta- ja jakeluvaihtoehtojen selvittämiseksi. Työ on
laadittu 1989 (Maa ja vesi).

Varsinais-Suomen saariston vesihuollosta on tehty yleissuunnitelma (1999).
Suunnittelualueeseen kuuluivat Dragsfjärdin, Houtskarin, Iniön, Kemiön, Korp-
poon, Kustavin, Nauvon, Velkuan ja Västanfjärdin kunnat sekä Paraisten kau-
punki. Suunnitelman tarkoituksena oli selvittää vesihuollon ratkaisuvaihtoehdot
niin, että vedenhankinta sekä jätevesien käsittely voidaan järjestää parhaalla
mahdollisella tavalla. Suunnitelma laadittiin vuoteen 2020 saakka.



Air-Ix Ympäristö Oy Lounais-Suomen ympäristökeskus 20759YV
Kemiön saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Sivu 21/26

Osaraportti 1 04.06.2004

3. ENNUSTEET
3.1 VÄESTÖ

Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan väkiluku vähenee nykyi-
sestä 7 529:stä mitoitusvuoteen 2030 mennessä 6 727:en eli noin 800:lla hen-
gellä. Dragsfjärdissä väkiluku laskee ennusteen mukaan lähes 700:lla ja Kemiös-
sä n. 130:llä. Västanfjärdissä väkiluvun arvioidaan nousevan n. 20 hengellä.
Taukossa 3.1 on esitetty tilastokeskuksen laatima väestöennuste vuoteen 2030
saakka.

Taulukko 3.1. Tilastokeskuksen väkiluvun ennuste vuoteen 2030.
2003 2010 2015 2020 2025 2030

Dragsfjärd 3 419 3 133 3 001 2 892 2 806 2 725
Kemiö 3 299 3 221 3 193 3 190 3 189 3 172
Västanfjärd 811 814 817 825 831 830
Yhteensä 7 529 7 168 7 011 6 907 6 826 6 727

Suunnitelman työryhmä on todennut, että ennuste on todennäköisesti positiivi-
sempi kuin tilastokeskuksen ennuste. Viime vuosina kehitys on ollut muuttovoit-
toista. Tämän työn ennusteet ja mitoitukset perustuvat siihen, että väkiluku pysyy
nykyisellä tasolla vuoteen 2030.

3.2 VEDENHANKINTA
3.2.1. Liittyjämääräennusteet

Arvioitaessa liittymisprosentin kehittymistä on otettu huomioon nykyiset vesijoh-
toverkot, verkostojen laajeneminen asutuksiin nähden sekä asutuksen keskitty-
minen taajamiin olemassa olevien vesijohtoverkostojen piiriin. Ennusteet on laa-
dittu kunnittain. Liittymisprosentin ennustetaan kasvavan nykyisestä 47 %:stä 70
%:ään vuoteen 2030 mennessä. Liittyjämäärän ennustetaan nousevan vastaa-
vasti 1 650 asukkaalla.

3.2.2.  Ominaisvedenkulutus ja vedenkulutusennusteet

Vedenkulutusennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisvedenkulutuksessa
ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutokseen. Ominaisvedenkulutuksen voidaan ar-
vioida pysyvän nykyisellään. Laskemissa on käytetty ominaisvedenkulutuksen
arvona kolmen viimeisen vuoden ominaisvedenkulutuksen keskiarvoa. Ominais-
vedenkulutuksen keskiarvo on Dragsfjärdissä 235 l/as/d ja Kemiössä 309 l/as/d.
Västanfjärdissä ominaisvedenkulutuksen arvona käytetty 200 l/as/d.

Vuonna 2003 suunnittelualueen vedenkulutus oli vuositasolla n. 320 500 m3/a.
Mitoitusvuonna 2030 vedenkulutuksen arvioidaan olevan 483 600 m3/a ja keski-
määrin 1 325 m3/d.
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Taulukko 3.2.Vedenkulutuksen ja vesijohtoverkostojen liittyjämäärien ennusteet.
2003 2010 2020 2030

Dragsfjärd Liittyjiä as. 2 300 2 450 2 750 2 800
Liittymisaste % 67 % 72 % 80 % 82 %
Vedenkulutus m3/d 499 535 605 620

Kemiö Liittyjiä as. 1 170 1 500 1 700 1 800
Liittymisaste % 35 % 45 % 52 % 55 %
Vedenkulutus m3/d 380 430 545 575

Västanfjärd Liittyjiä as. 40 530 620 660
Liittymisaste % 5 % 65 % 75 % 80 %
Vedenkulutus m3/d 105 125 130

Yhteensä Liittyjiä as. 3 510 4 480 5 070 5 260
Liittymisaste % 47 % 59 % 67 % 70 %
Vedenkulutus m3/d 879 1 120 1 275 1 325

3.3 JÄTEVEDENKÄSITTELY
3.3.1. Liittyjämääräennusteet

Arvioitaessa liittymisprosentin kehittymistä on otettu huomioon nykyiset viemäri-
verkot, verkostojen laajeneminen asutukseen nähden sekä asutuksen keskittymi-
nen taajamiin olemassa olevien viemäriverkostojen piiriin. Liittyjämääräennusteet
on laskettu kuntakohtaisesti. Liittymisprosentin ennustetaan kasvavan nykyisestä
42 %:stä 66 %:een vuoteen 2030 mennessä. Näin ollen liittyjämäärä kasvaa mel-
kein 1 300 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä.

3.3.2. Jätevesimäärä ja kuormitukset

Jätevesimääräennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisjätevesimäärässä
ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Ominaisjätevesimäärän voidaan arvioi-
da pysyvän nykyisellään ja liittyjämäärien kasvavan kohdassa 3.3.1 esitetyllä ta-
valla. Ominaisjätevesimäärä on Dragsfjärdissä ollut 415 l/as/d vuonna 2002 ja
Kemiössä vastaavasti 173 l/as/d. Västanfjärdin osalta laskelmissa on käytetty
ominaisjäteveden arvona 200 l/as/d.

Vuonna 2002 suunnittelualueen jätevesien määrä oli vuositasolla n. 366 800 m3

eli keskimäärin n. 1 005 m3/d. Mitoitusvuonna 2030 jäteveden määrän arvioidaan
olevan vuositasolla n. 547 500  m3 eli n. 1 500 m3/d.

Taulukko 3.3. Jätevesivirtaamana ja viemäriverkostojen liittyjämäärien ennusteet vuoteen
2030.

2002 2010 2020 2030
Dragsfjärd Liittymisaste % 56 % 63 % 70 % 75 %

Liittyjiä as 1 900 2 150 2 400 2 550
Virtaama m3/d 789 890 1 000 1 060

Kemiö Liittymisaste % 38 % 47 % 52 % 55 %
Liittyjiä as 1 250 1 550 1 700 1 800
Virtaama m3/d 216 270 295 310

Västanfjärd Liittymisaste % - 65 % 75 % 80 %
Liittyjiä as - 530 620 660
Virtaama m3/d - 105 125 130

Yhteensä Liittymisaste % 42 % 56 % 63 % 66 %
Liittyjiä as 3 150 4 230 4 720 5 010
Virtaama m3/d 1  005 1 265 1 420 1 500
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Virtaamaennusteen laatimisessa ei ole huomioitu laskuttamattoman jäteveden
osuuden mahdollista muutosta. Laskuttamaton jätevesi koostuu vuotovesistä ja
hulevesistä. Viemäreitä saneeraamalla on mahdollisuus vähentää vuotovesiä,
mutta varsinkin pienimmissä kunnissa merkittävä osa laskuttamattomasta jäteve-
destä on hulevesiä.

Kuormitusennusteet perustuvat liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Osassa
kuntia ei nykyisiä kuormitustietoja ole käytössä. Siksi Västanfjärdin ennusteiden
sekä Kemiön ja Dragsfjärdin kiintoainekuormituksen ennuste on laadittu käyttäen
kaupunkiliiton ohjeiden mukaisia asukasta kohden laskettuja kuormituksia.
Dragsfjärdin Taalintehtaalla asukasta kohden lasketut BOD-kuormitukset ovat
viime vuosina vaihdelleet tarkkailuraporttien mukaan välillä 50-250 g/as/d. Siksi
myös Dragsfjärdin BOD-kuormitusennuste on laskettu kaupunkiliiton ohjeen mu-
kaisesti.

Taulukko 3.4. Kuormitusennusteet vuodelle 2030.
Kunta Kiintoaine

(kg/d)
BOD
(kg/d)

kok. fosfori
kg/d)

Kok. typpi
(kg/d)

Dragsfjärd 260 190 5 31
Kemiö 180 110 4 18
Västanfjärd 70 50 2 8
Yhteensä 510 350 11 57

4. VESIHUOLLON TAVOITTEET
4.1 VEDEN HANKINTA JA JAKELU

Vedenhankinta perustuu suunnittelualueella sijaitsevien pohjavesivarojen ja
tarvittaessa pintavesivarojen hyödyntämiseen olemassa olevilta
pohjavedenottamoilta. Vedenhankinnasta ja jakelusta vastaan vesilhuoltolaitos
toiminta-alueellaan.

Lounais-Suomen ympäristökeskus on laatinut vuonna 2002 Lounais-Suomen
vesihuollon kehittämisstrategian vuoteen 2020. Siinä keskeisenä tavoitteena on
kiinnittää huomiota pohjavesien määrän ja laadun turvaamiseen sekä
vedenhankinnan kannalta tärkeiden pintavesien laadun parantamiseen.
Pohjavesialuiden suojelusta huolehditaan mm. laatimalla suojelusuunnitelmat
tärkeille pohjavesialueille.

4.2 VIEMÄRÖINTI JA LIETTEIDEN KÄSITTELY

Jätevedet ja lietteet käsitellään suunnittelualueella nykyisissä puhdistamoissa.
Suunnitelmassa uudet alueet pyritään viemäröimään olemassa oleviin puhdista-
moihin. Puhdistamoyksiköiden määrää ei ole tarkoituksenmukaista lisätä nykyi-
sestä.  Poikkeuksena on pienyksiköt, joiden liittäminen nykyisiin puhdistamoihin
ei teknis-taloudellisesti ole järkevää.

Puhdistamolietteiden jatkojalostus tai loppukäsittely ja loppusijoitus tapahtuu
suunnitelmassa keskitetysti kunnittain ja/tai seudullisen jätehuoltoyhteistyön mu-
kaisesti.
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Viemäröinnistä vastaa paikallinen vesihuoltolaitos toiminta-alueellaan.

Valtioneuvoston periaatepäätös 19.3.1998 vesien suojelun tavoitteista vuoteen
2005 edellyttää mm. seuraavia asioita:

•  Yhdyskuntien jätevesihaittojen vähentämisessä kiinnitetään huomiota erityi-
sesti viemäriverkostojen parantamiseen, tehokkaaseen ravinteiden poistoon
biologisessa jätevedenpuhdistuksessa sekä purkupaikan valintaan. Jäteve-
denpuhdistamoiden lietteenkäsittelyä tehostetaan ja siinä otetaan huomioon
lisääntyvä tarve käsitellä haja-asutuksen jätevesilietteitä.

•  Yhdyskuntien viemäriverkostot rakennetaan ja pidetään yllä sekä tarvittaessa
kunnostetaan niin, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu.

•  Sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, ympäristön kannalta parasta
käytäntöä, varovaisuutta ja aiheuttaja maksaa –periaatteita. Luonnonvaroja
käytetään säästeliäästi kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Vesien suo-
jelua edistävissä hankkeissa vesistövaikutusten tarkastelun yhteydessä sel-
vitetään myös hankkeissa muulle ympäristölle aiheutuvat haitat ja toimet nii-
den ehkäisemiseksi.

•  Vesien suojelussa toteutetaan valuma-alueilla niitä toimia, joilla rehevöity-
mistä aiheuttavaa ravinnekuormitusta voidaan tehokkaimmin vähentää. Vesi-
ja rantaluonto otetaan huomioon kaiken sitä muuttavan ja kuormittavan toi-
minnan suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että vesistön tilan sekä ve-
den, pohjasedimentin ja rantojen eliöyhteisöjen säilyminen turvataan.

Ympäristöministeriön laatimassa vesiensuojelun toimenpideohjelmassa vuoteen
2005 korostetaan myös viemäreiden saneerauksen tarpeellisuutta. Toimenpide-
ohjelma edellyttää, että viemärilaitoksen vähentävät vuoto- ja kuivatusvesien
määrän alle 30 %:n jätevesivirtaamasta vuoteen 2005 mennessä.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen laatiman vesihuollon kehittämisstrategian
tavoitteena on mm.
•  Kaikkien taajamatyyppisten alueiden saattaminen keskitetyn viemäröinnin

piiriin

•  Jätevesien puhdistusasteen nostaminen, ylivuotojen minimoiminen ja
vuotovesien vähentäminen.

4.3 POIKKEUSTILANTEEN VESIHUOLLON TAVOITTEET

Vesihuollon järjestämisessä otetaan huomioon mahdolliset poikkeustilanteet,
joista aiheutuu keskeytyksiä vedenhankintaan tai jätevedenkäsittelyyn. Poikkeus-
tilanteita on laitosten tuhoutuminen (tulipalo tms. laajavaikutteinen vahinko kuten
pohjavesialueen maaperän saastuminen), suurten runkolinjojen rikkoontuminen
sekä keskeytykset energian tai kemikaalin saannissa.

Poikkeustilanteisiin varaudutaan suunnitelmassa vedenottamoiden yhteiskäytöllä
ja ylikunnallisella vedensiirrolla sekä riittävällä suunnitelmavalmiudella
(varavedenotto ja -käsittely, veden varastointi, mekaaninen ja kemiallinen
jätevedenpuhdistus, varavoimakoneet). Jokaisella vesilaitoksella tulisi olla
laadittuna valmiussuunnitelma. Toistaiseksi Kemiön saaren kuntien vesilaitoksilla
ei sellaista ole valmiina.
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4.4 VESIHUOLTOYHTEISTYÖ

Vesihuoltolaitosten teknistä, toiminnallista ja organisatorista yhteistyötä kehite-
tään Kemiön saarella. Tällöin säästetään resursseja ja turvataan vesihuollon
käytännön osaaminen kunnissa henkilökunnan ikääntyessä tai vaihtuessa. Mah-
dollisena tavoitteena on, että koko saaren vesihuollosta vastaa tulevaisuudessa
alueellinen vesihuoltoyhtiö.

4.5 POHJA- JA PINTAVESISTÖJEN KÄYTTÖ JA TILA

Vedenhankinnassa suunnitelman tavoitteena on alueen pohjavesivarojen riittä-
vyyden ja laadun turvaaminen suunnittelualueen vedentarpeen tyydyttämiseksi.

Viemäröinnissä suunnitelman tavoitteena on yhdyskuntien aiheuttaman vesistö-
kuormituksen vähentämininen ja jätevesien aiheuttamien ympäristöhaittojen
minimoiminen.

4.6 YMPÄRISTÖTAVOITTEET JA -VAIKUTUKSET

Alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman ympäristötavoitteet ovat
yhtenevät mm. ympäristönsuojelulain, Valtioneuvoston periaatepäätöksen
19.3.1998 vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005 ja Lounais-Suomen ympä-
ristökeskuksen laatiman Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisstrategian
tavoitteiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin tavoitteisiin, joihin
vesihuollolla on suoria vaikutuksia. Näitä ovat ennen kaikkea ympäristön
pilaantumisen ehkäiseminen ja tavoite terveellisen ja viihtyisän ympäristön
turvaamisesta.

Käytännössä ympäristötavoitteita, joihin alueellisella vesihuollon kehittämis-
suunnitelmalla voidaan vaikuttaa, ovat pohjavesien pilaantumisen estäminen,
vesistöjen rehevöitymisen vähentäminen ja puhtaan veden laadun turvaaminen.
Tämän tavoitteen  toteuttaminen teknistaloudellisesti järkevällä tavalla on
ensiarvoisen tärkeää, jotta edesautetaan luonnontaloudellisesti kestävän ja
monimuotoisen ympäristön muodostumista ja säilymistä.

Suunnitelmassa ei aseteta rajoituksia maankäytölle. Maankäytön on kuitenkin
sopeuduttava vesihuollon tavoitteisiin tukemalla niiden toteutumista. Tärkeiden
pohjavesialueiden maankäyttöä ohjataan maakunta-, yleis- ja asemakaavoituk-
sen avulla.

5. VESIHUOLLON SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERUSTEET
5.1 VEDENHANKINTA JA JAKELU

Lisävedenhankinnan lähtökohtana käytetään alueella tutkittuja käytössä olevia ja
hyödyntämättömiä pohjavesivaroja. Lisäksi tarpeen vaatiessa huomioidaan myös
pintavesivarat. Vedenhankinnan mitoitusperusteena käytetään mitoitusvuoden
2030 kulutustilannetta.

Vedenhankintajärjestelmät mitoitetaan yleisten mitoitusperiaatteiden mukaan
seuraavasti. Vedenhankinnan riittävyyttä arvioidaan keskimääräisen vuorokausi-
kulutuksen perusteella. Vesisäiliöiden ja yhdysvesijohtojen mitoitus perustuu suu-
rimpaan vuorokausikulutukseen (HQd). Painetason verkostoissa tulee olla 20-70
mvp.
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5.2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Jätevesivirtaamaennusteet perustuvat nykytilanteessa mitattuihin virtaamiin (mu-
kaan lukien vuotovedet). Kuormitukset arvioidaan nykyisten ominaiskuormitusten
perusteella.

Siirtoviemärit ja jätevedenpuhdistamot mitoitetaan laaditun ennusteen mukaan
noudattaen Kaupunkiliiton (Jätevedenpuhdistamon suunnittelu, Kaupunkiliiton
julkaisu B 87) mitoitusohjeita. Käyttökustannukset lasketaan keskimääräisillä vir-
taamilla.

Kaarinassa, 4. päivänä kesäkuuta.

Air-Ix Ympäristö Oy

Pieti Poikola Kati Lundén
DI Ins. 
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