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1. JOHDANTO

Tässä osaraportissa on esitetty vesihuollon suunnitelmavaihtoehdot. Suunnitte-
lua ohjaavassa työryhmässä päädyttiin siihen, että ensisijaisesti tarkastellaan
vaihtoehdot vedenhankinnan osalta. Jätevedenkäsittelyn vaihtoehdot riippuvat
vedenhankinnan valitusta vaihtoehdosta. Vedenhankinnan suunnittelu vaihtoeh-
dot tähtäävät vedensaannin turvaamiseen kaikissa Kemiön saaren kunnissa.

2. VEDENHANKINTA
2.1 YLEISTÄ

Tällä hetkellä suunnittelualueella on vesijohtoverkostoja, jotka ovat vain yhden
vesilähteen varassa. Dragsfjärdin kunnan vesihuoltolaitos käyttää raakavetenään
yksinomaan Dragsfjärden-järvestä otettua pintavettä. Taalintehtaan vesijohtover-
kostoa ei ole yhdistetty muihin verkostoihin, eikä verkostossa ole muuta varave-
denottamoa. Kirkonkylän verkostossa ei ole varavedenottamoa, mutta verkos-
tosta on rakennettu varayhteys (� 110) Björkbodan vesiosuuskunnan verkos-
toon.

Kemiön vesihuoltolaitos saa tarvitsemansa veden tällä hetkellä Kårkullan otta-
molta. Poikkeustilanteessa vesihuoltolaitoksen on mahdollista ottaa vettä Meijerin
kaivosta. Kemiön vesijohtoverkostosta ei ole rakennettu yhdysvesijohtoja muihin
verkostoihin.

Västanfjärdin vesihuoltolaitos tulee ostamaan tarvitsemansa veden Björkbodan
vesiosuuskunnalta.

2.2 VEDENHANKINNAN SUUNNITELMAVAIHTOEHDOT

Tutkittavat vaihtoehdot ovat:

•  0-vaihtoehto Kemiön kunta huolehtii vedenhankinnasta itsenäisesti.
Kemiöön rakennetaan uusi pohjavedenottamo Kalvha-
genin pohjavesialueelle.

Dragsfjärdissä yhdistetään Taalintehtaan ja Kirkonky-
län vesijohtoverkostot. Kirkonkylän verkostosta on va-
rayhteys Björkbodan vesiosuuskunnan verkostoon.

Västanfjärdistä rakennetaan suunniteltu syöttö-
vesijohto Björkbodasta. Kunta ostaa tarvitsemansa ve-
den Björkbodan vesiosuuskunnalta.
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Dragsfjärdiin rakennetaan uusi pohjavedenottamo
Nordanån pohjavesialueelle.

•  Vaihtoehto 1 Kemiön ja Dragsfjärdin kuntien sekä Björkbodan ve-
siosuuskunnan vesijohtoverkostot yhdistetään. Väs-
tanfjärdistä rakennetaan suunniteltu syöttövesijohto
Björkbodasta.  Nordanån ja Skinnarvikin pohjavesialu-
eille rakennetaan uudet pohjavedenottamot.

2.3 VEDENHANKINNAN MITOITUSPERUSTEET

Vedenhankinnan mitoitukset perustuvat osaraportissa 1 esitettyihin vedenkulu-
tuksen ennusteisiin. Ennusteiden lähtökohtana on, että ominaisvedenkulutus py-
syy nykyisellä tasolla ja vedenkulutus nousee liittyjämäärien kasvaessa.

Poikkeustilanteiden osalta mitoitukset perustuvat siihen, että poikkeustilanteessa
vesihuoltolaitoksella olisi käytettävissään hyvälaatuista vettä liittyjää kohden 120
l/d.

3.  JÄTEVEDENKÄSITTELY
3.1 YLEISTÄ

Tällä hetkellä suunnittelualueella on 3 kunnallista jätevedenpuhdistamoa, Drags-
fjärdin Kirkonkylässä ja Taalintehtaalla sekä Kemiössä. Västanfjärdiin on suun-
nitteilla puhdistamon rakentaminen. Kirkonkylän puhdistamo Dragsfjärdissä on
täyttänyt lupaehdot viime vuosina. Taalintehtaan puhdistamo ei nykyisellään täytä
sille annetun luvan vaatimuksia. Kemiön puhdistamo on toiminut hyvin ja täyttä-
nyt sille annetun luvan vaatimukset. Kemiön puhdistamolla ei tällä hetkellä ole
vaatimuksia kokonaistypen poiston osalta. Kemiön puhdistamolle on haettava
uusi lupa vuoden 2007 loppuun mennessä.

3.2 JÄTEVEDENKÄSITTELYN SUUNNITELMAVAIHTOEHDOT

•  0-vaihtoehto Kemiön kunnan jätevedet käsitellään jatkossakin kun-
nan omalla puhdistamolla. Puhdistamoa saneerataan
ja tehostetaan typenpoiston osalta (reduktio 50 %).

Dragsfjärdin kirkonkylästä rakennetaan siirtoviemäri
Taalintehtaalle. Kirkonkylänpuhdistamo jää pois käy-
töstä ja koko kunnan jätevedet käsitellään Taalinteh-
taan puhdistamolla. Taalintehtaan puhdistamo sanee-
rataan ja laajennetaan tulevat lupaehdot täyttäväksi.

Västanfjärdiin rakennetaan suunniteltu jätevedenpuh-
distamo.

•  Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 1 on sama kuin 0-vaihtoehto, mutta Kemi-
östä rakennetaan siirtoviemäri Dragsfjärdiin. Kemiön
puhdistamo lakkautetaan ja kunnan jätevedet käsitel-
lään Taalintehtaan puhdistamolla.
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3.3 JÄTEVEDENKÄSITTELYN MITOITUSPERUSTEET

Puhdistamojen mitoitukset perustuvat vuoteen 2030 laadittuihin liittyjämäärä- ja
kuormitusennusteisiin, jotka on esitetty Osaraportti I:ssä. Mitoitusvirtaama on las-
kettu Kaupunkiliiton laskentaohjeen mukaisesti (julkaisu B 87). Mitoituksessa
käytetyt kuormitukset ja mitoitusvirtaamat on esitetty liitteessä 1.

Puhdistamot on mitoitettu 50 % typenpoistovaatimuksen mukaan (50 % reduktio
vuosikeskiarvona laskettuna). Typenpoiston laskennassa on otettu huomioon
kuukausien virtaama- ja lämpötilavaihtelut. Lämpötila vaikuttaa typenpoistoon;
matala lämpötila hidastaa nitrifikaatiota ja vaikeuttaa typenpoistoa. Vuosikeskiar-
vona laskettu 50 % typpireduktio ei vaadi ympärivuotista nitrifikaatiota eikä teho-
kasta typenpoistoa kylmimpänä aikana. Mitoituskriteerinä ei ole käytetty kuukau-
sia, jolloin jäteveden lämpötila on pienimmillään. Mitoituksessa on käytetty läm-
pötiloja 6-17 °C.

Typenpoisto perustuu aktiivilietemenetelmällä toteutettuun DN-prosessiin, jossa
typpi poistuu biologisen vaiheen anoksisessa osassa sekä väliselkeytyksessä.
Tavanomaisen palautuslietekierron lisäksi lietettä kierrätetään ilmastuksen aero-
bisesta osasta (nitrifikaatiosta) takaisin altaan alkuun anoksiseen osaan (denitrifi-
kaatioon).

Kaikkiin laitoksiin puhdistusprosessin loppuun on lisätty jälkikäsittely-yksikkö,
suodatus, jonka ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa tehokas fosforinpoisto
(<0,3 mg P/l).

Altaat on suunniteltu katetuiksi.

3.4 0-VAIHTOEHTO

Dragsfjärd

Dragsfjärdin Taalintehtaan puhdistamolla käsitellään 0-vaihtoehdossa myös Kir-
konkylän jätevedet. Taalintehtaan puhdistamo on huonokuntoinen, eikä tällä het-
kellä täytä lupaehtoja. Taalintehtaan puhdistamon laajennustarve on laskettu
seuraavilla arvoilla (ennuste vuodelle 2030):

•  Qkesk 800 m3/d
•  Qmax 2500 m3/d
•  qmit 62 m3/h
•  BOD7 190 kg/d
•  Kokonaisfosfori 5 kg/d
•  Kokonaistyppi 31 kg/d
•  Kiintoaine 260 kg/d

Mitoitusarvojen laskenta on esitetty liitteessä 1.

Virtaamassa on otettu huomioon vuotovesimäärien vähentäminen, minkä vuoksi
jätevesimäärä pysyy ennallaan. Vuonna 2002 laskuttamattoman jäteveden osuus
Dragsfjärdin kokonaisjätevesimäärästä oli noin 50 %. Tavoitteena on vähentää
tämä osuus tasolle 30 %.
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Nykyhetkeen verrattuna Taalintehtaan puhdistamon liittyjämäärä kasvaa 60 %.

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon nykyiset yksikköprosessit sekä allas-
tilavuudet ja –pinta-alat on esitetty taulukossa. Puhdistamo on yksilinjainen biolo-
gis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Vuoden 2030 tilanteen mukainen mitoitus
on esitetty samassa taulukossa. Puhdistamon laajennus on esitetty nykyisten al-
laskokojen kerrannaisuuksina. Mitoitustarkastelussa on käytetty lietepitoisuutta 5
kg/m3.

Taulukko 3.1. Dragsfjärdin Taalintehtaan puhdistamon mitoitus 0-vaihtoehdossa.
Yksikköprosessi Nykytilanne Uusi mitoitus

yksiköiden
määrä

V tai A yh-
teensä

yksiköiden
määrä

V tai A yh-
teensä

Ilmastus (biologi-
nen osa) 1 283 m3 3 849 m3

Väliselkeytys 1 110 m2 2 220 m2

Jälkisuodatus - - 2 9 m2

Tiivistämö 1 29 m3 3 86 m3

Puhdistamolle on rakennettava kaksi ilmastusallasta lisää eli ilmastus on laajen-
nettava kolminkertaiseksi. Laajennustarve johtuu typenpoistovaatimuksesta ja
kasvaneesta kuormituksesta.

Selkeytysosaa on laajennettava yhdellä altaalla. Kasvaneesta kuormituksesta ja
tehostuneesta käsittelystä johtuen ylijäämälietteen määrä kasvaa nykyisestä.
Koska tiivistämöä käytetään lietevarastona viikonlopun yli, sakeutustilavuus on
kolminkertaistettava. Liete kuivataan lingolla. Uudeksi yksikköprosessiksi raken-
netaan jälkisuodatus.

Kemiö

Kemiön jätevedenpuhdistamon tarkastelussa on käytetty seuraavia ennusteita
(vuosi 2030):

•  Qkesk 310 m3/d
•  Qmax 1 550 m3/d
•  qmit 29 m3/h
•  BOD7 110 kg/d
•  Kokonaisfosfori 4 kg/d
•  Kokonaistyppi 18 kg/d
•  Kiintoaine 180 kg/d

Mitoitusarvojen laskenta on esitetty liitteessä 1. Kemiön puhdistamon liittyjämää-
rä ja tulokuormat kasvavat 20-40 % nykytasosta (vuosien 2000-2002 keskiarvot).

Kemiön nykyinen jätevedenpuhdistamo on yksilinjainen biologis-kemiallinen ren-
gaskanavalaitos. Puhdistamon nykyiset yksikköprosessit  sekä  vuoden 2030
mukainen mitoitus allaskokoineen on esitetty taulukossa. Mitoitustarkastelussa
on käytetty lietepitoisuutta 3 kg/m3.
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Taulukko 3.2. Kemiön puhdistamon mitoitus 0-vaihtoehdossa.
Yksikköprosessi Nykytilanne Uusi mitoitus

yksiköiden
määrä

V tai A yh-
teensä

yksiköiden
määrä

V tai A yh-
teensä

Denitrifikaatioallas
(anoksinen osa) - - 1 100 m3

Rengaskanava
(aerobiosa) 1 800 m3 1 800 m3

Väliselkeytys 1 78 m2 1 78 m2

Jälkisuodatus - - 2 4 m2

Lietekaivo 1 60 m3 1 60 m3

Rengaskanava riittäisi tilavuutensa puolesta typenpoiston toteuttamiseen. Ren-
gaskanavassa hallitun typenpoiston toteuttaminen on kuitenkin vaikeaa, joten
prosessin varmemman toiminnan kannalta puhdistamolle rakennetaan erillinen
denitrifikaatioallas, josta vesi johdetaan ilmastettuun rengaskanavaan. Rengas-
kanavasta eli nitrifikaatio-osasta on palautus hapettomaan denitrifikaatio-osaan.

Puhdistamon nykyisiä selkeytys- ja sakeutusosia ei tarvitse laajentaa. Viimeiseksi
puhdistusvaiheeksi rakennetaan jälkisuodatus. Lietteen kuivaukseen hankitaan
suotonauhapuristin.

Myöhemmin puhdistamoa on tarvittaessa mahdollista saneerata siten, että ren-
gaskanava korvataan uudella ilmastusaltaalla. Tällöin lietepitoisuus voidaan
nostaa tasolle 4 kg/m3 ja tarvittava ilmastustilavuus on 600 m3. Biologiseen vai-
heeseen kuuluu lisäksi edellä esitetty 100 m3 denitrifikaatioallas, jonka yhteyteen
uusi ilmastusallas rakennettaisiin. Nykyinen selkeytyspinta-ala on riittävä myös
tässä vaihtoehdossa.

Västanfjärd

Västanfjärdissä ei ole tällä hetkellä jätevedenpuhdistamoa. Suunnitteilla oleva
jätevedenpuhdistamo mitoitetaan seuraavien ennusteiden mukaan (vuosi 2030):

•  Qkesk 130 m3/d
•  Qmax 260 m3/d
•  qmit 11 m3/h
•  BOD7 50 kg/d
•  Kokonaisfosfori 2 kg/d
•  Kokonaistyppi 8 kg/d
•  Kiintoaine 70 kg/d

Mitoitusarvojen laskenta on esitetty liitteessä 1.

Västanfjärdiin on tässä työssä kustannusten laskemiseksi esimerkkinä mitoitettu
kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Todellisuudessa puh-
distamon prosessia ei ole vielä valittu. Puhdistamon mitoitus on esitetty taulukos-
sa 3.3. Lietepitoisuutena on käytetty arvoa 5 kg/m3. Liete kuivataan suotonau-
hapuristimella.



Air-Ix Ympäristö Oy Lounais-Suomen ympäristökeskus 21035YV
Kemiön saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Sivu 6/14

Osaraportti 2 22.10.2004

Taulukko 3.3. Västanfjärdin puhdistamon mitoitus
Yksikköprosessi Uusi mitoitus

yksiköiden
määrä

V tai A yh-
teensä

Ilmastus (biologi-
nen osa) 2 220 m3

Väliselkeytys 2 23 m2

Jälkisuodatus 2 2 m2

Tiivistämö 1 21 m3

3.5 VAIHTOEHTO 1

Dragsfjärd

Vaihtoehdossa 1 Dragsfjärdin Taalintehtaan jätevedenpuhdistamolle johdetaan
Kirkonkylän jätevesien lisäksi myös Kemiön jätevedet.

Taalintehtaan puhdistamon laajennustarve vaihtoehdossa 1 on laskettu seuraa-
villa arvoilla (ennuste vuodelle 2030):

•  Qkesk 1 100 m3/d
•  Qmax 4 000 m3/d
•  qmit 88 m3/h
•  BOD7 300 kg/d
•  Kokonaisfosfori 9 kg/d
•  Kokonaistyppi 49 kg/d
•  Kiintoaine 440 kg/d

Mitoitusarvojen laskenta on esitetty liitteessä 1. Dragsfjärdin virtaamassa on
otettu huomioon vuotovesimäärien vähentäminen (vuotovesien osuus kokonais-
virtaamasta 30 %). Vuonna 2030 Taalintehtaan puhdistamolle tuleva orgaaninen
kuorma on nykytasoon verrattuna kaksinkertainen. Liittyjämäärä sekä fosfori- ja
typpikuormat lähes kolminkertaistuvat.

Puhdistamon laajennus on esitetty nykyisten allaskokojen kerrannaisuuksina
taulukossa. Mitoitustarkastelussa on käytetty lietepitoisuutta 5,5 kg/m3.

Taulukko 3.4. Dragsfjärdin Taalintehtaan puhdistamon mitoitus (vaihtoehto 1)
Yksikköprosessi Nykytilanne Uusi mitoitus

yksiköiden
määrä

V tai A yh-
teensä

yksiköiden
määrä

V tai A yh-
teensä

Ilmastus (biologi-
nen osa) 1 283 m3 4 1132 m3

Väliselkeytys 1 110 m2 3 330 m2

Jälkisuodatus - - 2 12 m2

Tiivistämö 1 29 m3 4 115 m3

Puhdistamoa on laajennettava kolmella ilmastusaltaalla eli ilmastustilavuus on
nelinkertaistettava. Selkeytyskapasiteetti on kolminkertaistettava ja sakeutuska-
pasiteetti nelinkertaistettava. Lietteen kuivaukseen hankitaan linko. Uudeksi kä-
sittelyvaiheeksi rakennetaan jälkisuodatus.
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Västanfjärd

Puhdistamon mitoitus on sama kuin 0-vaihtoehdossa.

3.6 LIETTEEN JATKOKÄSITTELY

Kemiönsaaren puhdistamoista syntyvä lietemäärä on vähäinen. Siksi lietteen
polttolaitoksen rakentaminen saarelle ei ole kannattavaa. Pitkien etäisyyksien
vuoksi lietettä ei kannata kuljettaa muualle poltettavaksi. Lietteen mädätystä var-
ten rakennettava mädättämö on kannattava vain suurilla yleensä yli 30 000
AVL:n lietemäärillä. Siksi mädättämön rakentaminen ei tule Kemiönsaarella ky-
seeseen. Näistä syistä johtuen lietteen jatkokäsittelymenetelmäksi valitaan kom-
postointi.

0-vaihtoehto

Kemiön puhdistamon yhteydessä on käytössä turvealtaat, joissa liete tällä het-
kellä kuivataan. Jos jätevedenkäsittely suoritetaan jatkossakin Kemiössä, raken-
netaan puhdistamon yhteyteen suotonauhapuristin, jonka ansiosta lietteen kuiva-
ainepitoisuus kasvaa ja lietemäärä pienenee. Tämän ansiosta lietteen kompos-
toiminen on tulevaisuudessakin kannattavaa omalla puhdistamolla.

Västanfjärdin tavoitteena on tulevaisuudessa olla päästötön kunta. Siksi jätevesi-
en ravinteet pyritään eri tekniikoilla saamaan uusiokäyttöön. Käytettäviä teknii-
koita ovat mm. kompostoimalla puhdistamon lietteet sekä käyttämällä puhdistet-
tua jätevettä energiakasvien kastelemiseen. Puhdistamon lietteet käsitellään
puhdistamon yhteyteen rakennettavalla kompostikentällä.

Dragsfjärdissä selvitetään, kannattaako lietteet kuljettaa tulevaisuudessakin Per-
niöön vai rakennetaanko uusittavan puhdistamon yhteyteen kompostikenttä.

Vaihtoehto 1

Vaihtoehdossa 1 Västanfjärdin lietteenkäsittely suoritetaan samoin kuten 0-
vaihtoehdossa.

Vaihtoehdossa 1 Dragsfjärdin lietemäärä kasvaa merkittävästi. Siksi lietteen
kompostointia varten rakennetaan kompostikenttä, jossa lietteet kompostoidaan.
Lietteenkäsittely riippuu myös biojätteen keräilyä ja käsittelyä koskevista määrä-
yksistä.

4. RAKENNUS- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET
4.1 VEDENHANKINTA
4.1.1. Rakennuskustannukset

Vedenhankinnan rakennus kustannuksissa on otettu huomioon syöttö- ja yhdys-
vesijohdoista, paineenkorottamoista sekä vedenottamoista ja -käsittelylaitoksista
aiheutuvat kustannukset. Syöttö- ja yhdysvesijohtojen rakentamiskustannukseen
on käytetty karttatarkastelun pohjalta arvioituja johtopituuksia.
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Suunnitelman 0-vaihtoehdossa rakennetaan seuraavat yhdys- ja syöttövesijohdot
sekä vedenottamot.

Dragsfjärd:
- Kirkonkylä – Taalintehdas (5 000 m, � 160) 250 000 €
- Nordanån ottamo – Kirkonkylä (5 900 m, � 225) 305 000 €
- Nordanån vedenottamo (600 m3/d) 160 000 €

Kemiö:
- Kalvhagenin vo – Kårkullan vo (4 300 m, � 110) 130 000 €
- Kalvhagenin vedenottamo (150 m3/d) 50 000 €

Vaihtoehdossa 1 Kalvhagenin vedenottamo ja ottamon syöttövesijohto  jäävät
pois. Lisäksi rakennetaan seuraavat yhdys- ja syöttövesijohdot sekä vedenotta-
mot:

- Kemiö – Björkbodan vo (10 900 m, � 160) 625 000 €
- Nordanån vo – Björkbodan vo (4 100 m, �160) 180 000 €
- Skinnarvikin vo – Nordanån vo (3 600 m, � 160) 180 000 €

- Skinnarvikin vedenottamo (400 m3/d) 75 000 €

Taulukkoon 4.1 on koottu suunnitelmavaihtoehtojen rakennuskustannukset.

Taulukko 4.1. Eri vaihtoehtojen rakennuskustannukset
0 VE VE 1

Vedenottamot 210 000 € 235 000 €
Yhdysvesijohdot 705 000 € 1 540 000 €
Yhteensä 915 000 € 1 775 000 €

Västanfjärdiin ei rakenneta uusia vedenottamoita eikä yhdys- tai syöttövesijohto-
ja.

4.1.2. Käyttökustannukset

Suunnitelmavaihtoehtojen käyttökustannusten (työ-, pumppaus-, kemikaali-,
huolto- ja korjauskustannukset) selvittämiseksi laskennassa on käytetty seuraa-
via laskentaperusteita:

- Huolto- ja kunnossapitokustannukset
- laitokset

- rakennukset 1,0 % rakennuskustannuksista
- koneistot 3,0 % koneistoinvestoinneista

- vesijohdot 0,25 % rakennuskustannuksista

- Työ-, pumppaus- ja kemikaalikustannukset
- pieni vedenottamo 0,25 €/m3

- keskikokoinen vedenottamo 0,42 €/m3

Seuraavassa on esitetty käyttökustannukset ottamoittain:

- Nordanån vedenottamo (0-VE, VE 1)  60 000 €/a
- Kalvhagenin vedenottamo (0-VE) 25 000 €/a
- Skinnarvikin vedenottamo (VE 1) 40 000 €/a
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Yhdys- ja syöttövesijohtojen vuotuiset käyttökustannukset:

- Kirkonkylä – Taalintehdas (0-VE, VE 1) 650 €/a
- Nordanån ottamo – Kirkonkylä (0-VE, VE 1) 800 €/a
- Kalvhagenin vo – Kårkullan vo  (0-VE) 400 €/a
- Kemiö – Björkbodan vo (VE 1)   1 600 €/a
- Nordanån vo – Björkbodan vo (VE 1) 450 €/a
- Skinnarvikin vo – Nordanån vo ( VE 1) 450 €/a

Västanfjärdissä vedenhankinnan kustannukset ovat molemmissa vaihtoehdoissa
samat, eivätkä kustannukset vaikuta vaihtoehtojen vertailuun.

Yhteenveto

Taulukkoon 4.2 on koottu suunnitelmavaihtoehtojen vuosittaiset käyttökustan-
nukset. Vaihtoehdossa 1 käyttökustannukset ovat vajaa 20 000 €/a kalliimmat,
kuin 0-vaihtoehdossa.

Taulukko 4.2.Vaihtoehtojen vuosittaiset käyttökustannukset.
0 VE VE 1

Ottamot 85 000 € 100 000 €
Vesijohdot 2 000 € 5 000 €
Yhteensä 87 000 € 105 000 €

4.2 JÄTEVEDENKÄSITTELY
4.2.1. Rakennuskustannukset

Jätevedenkäsittelyn kustannuksissa on otettu huomioon siirtoviemäreistä, pump-
paamoista ja jätevedenpuhdistamoista aiheutuvat kustannukset. Siirtoviemärien
rakentamiskustannukseen on käytetty karttatarkastelun pohjalta arvioituja johto-
pituuksia. Alla olevaan taulukkoon on koottu suunnitelmavaihtoehtojen rakennus-
kustannukset.

Suunnitelman 0-vaihtoehdossa rakennetaan seuraavat siirtoviemärit sekä raken-
netaan tai saneerataan seuraavat jätevedenpuhdistamot.

Dragsfjärd:

- Taalintehtaan jätevedenpuhdistamo 1 900 000 €
- Siirtoviemäri Kirkonkylä-Taalintehdas (7 000 m, � 160) 320 000 €

Kemiö:

- Kemiön jätevedenpuhdistamo 500 000 €

Västanfjärd:

- Västanfjärdin jätevedenpuhdistamo 600 000 €
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Vaihtoehdossa 1 Kemiön jätevedenpuhdistamo jää pois käytöstä ja Kemiön jäte-
vedet johdetaan Taalintehtaan puhdistamolle. Västanfjärdin kustannukset pysy-
vät samoina.

- Taalintehtaan jätevedenpuhdistamo 2 600 000 €
- Siirtoviemäri Kemiö - Dragsfjärd  (11 500 m, � 180) 530 000 €

Taulukko 4.3. Eri vaihtoehtojen rakennuskustannukset
0 VE VE 1

Puhdistamot 3 000 000 € 3 200 000 €
Siirtoviemärit 320 000 850 000 €
Yhteensä 3 320 000 4 050 000 €

4.2.2. Käyttökustannukset

Seuraavassa on esitetty käyttökustannukset puhdistamoittain ja siirtoviemärilin-
jauksittain. Lisäksi on esitetty käyttökustannusten laskennan periaatteet.

Kemiö

Kemiön puhdistamon käyttökustannukset ovat 0-vaihtoehdossa n. 150 000 €/a.

Kemiön nykyisen puhdistamon käyttökustannukset ovat 1,53 €/m3. Tästä on arvi-
oitu kiinteiden kustannusten osuuden olevan 50 %, sillä kyseessä on kokoluo-
kaltaan pieni laitos Kiinteiden kustannusten on oletettu pysyvän myös tulevaisuu-
dessa samana muuttuvien kustannusten kasvaessa virtaaman kasvun suhtees-
sa. Siten on saatu Kemiön puhdistamon käyttökustannukset 0-vaihtoehdon
käyttökustannuksia laskettaessa.

Dragsfjärd

Dragsfjärdin puhdistamon käyttökustannukset ovat 0-vaihtoehdossa n. 325 000
€/a. Vaihtoehto 1:ssä käyttökustannukset ovat n. 370 000 €/a.

Dragsfärdin puhdistamo saneerataan perusteellisesti. Siksi nykyisiä käyttökus-
tannuksia ei ole voitu käyttää tulevan uuden puhdistamon käyttökustannusten ar-
vioinnissa. 0-vaihtoehdon käyttökustannuksia laskettaessa ollaan käytetty seu-
raavia laskentaperiaatteita, jotka perustuvat saman kokoluokan laitoksista saatui-
hin käyttökustannustietoihin.

- Huolto- ja kunnossapitokustannukset
- rakennukset 1,0 % rakennuskustannuksista
- koneistot 3,0 % koneistoinvestoinneista

- Työ-, pumppaus- ja kemikaalikustannukset 0,75 €/m3

Tällöin on saatu käyttökustannuksiksi 0,83 €/m3.

Vaihtoehto 1:n käyttökustannukset on saatu 0-vaihtoehdon kanssa vertailukel-
poisiksi arvioimalla kasvavan virtaaman lisäävän käyttökustannuksia samalla pe-
riaatteella kuin Kemiön puhdistamossa.
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Västanfjärd

Västanfjärdin puhdistamo käyttökustannukset ovat 0-vaihtoehdossa ja vaihtoehto
1:ssä n. 50 000 €/a.

Västanfjärdin puhdistamo on sama 0-vaihtoehdossa ja vaihtoehto 1:ssä. Puh-
distamon käyttökustannukset on laskettu samalla periaatteella kuin Dragsfjärdin
puhdistamossa 0-vaihtoehdossa.

Siirtoviemärit

Siirtoviemäreiden käyttökustannukset ovat seuraavat:

- Kirkonkylä – Taalintehdas (0-VE ja VE 1) 4 000 €/a,
- Kemiö – Dragsfjärd / Björkboda (VE 1) 12 000 €/a.

Siirtoviemärin käyttö- ja huoltokustannuksia laskettaessa on huomioitu pump-
pauskustannukset ja huoltokustannukset. Vuosittaisiksi huoltokustannuksiksi on
arvioitu siirtoviemärin osalta 0,25 % rakennuskustannuksista ja pumppaamoiden
osalta 2 % rakennuskustannuksista. Lisäksi pumppaamoiden kustannuksiin on li-
sätty 4 miestyötuntia kuukaudessa.

Pumppauskustannukset on laskettu kaavasta:

η*367
** EHQS =

jossa: S = Pumppauskustannukset €/a
Q = 365*MQ (m3/a)
H = Kokonaisnostokorkeus
E = Sähköenergian hinta (8,7 snt /kWh)
η = Pumpun hyötysuhde (0,66)

Yhteenveto

Taulukkoon 4.4 on koottu suunnitelmavaihtoehtojen vuosittaiset käyttökustan-
nukset. Voidaan havaita, että vaihtoehto 1:n käsittelykustannukset ovat n. 95 000
€/a halvemmat kuin 0-vaihtoehdon.

Taulukko 4.4. Eri vaihtoehtojen vuosittaiset käyttökustannukset.
0 VE VE 1

Puhdistamot 525 000 € 420 000 €
Siirtoviemärit 4 000 € 16 000 €
Yhteensä 529 000 € 434 000 €
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5. SUUNNITELMAVAIHTOEHTOJEN VERTAILU
5.1 KUSTANNUKSET

Vedenhankinta

Rakennuskustannuksiltaan 0-vaihtoehto on selvästi halvempi kuin vaihtoehto 1.
Käyttökustannuksiltaan 0-vaihtoehto on 17 % (18 000 €/a) halvempi kuin vaihto-
ehto 1.

Jotta eri vaihtoehtojen käyttö- ja investointikustannuksista saadaan vertailukel-
poisia, muutetaan rakennuskustannukset annuiteettimenetelmällä vuosikustan-
nuksiksi. Laskennassa on käytetty kuoletusaikoina 30 vuotta rakennusten ja run-
kolinjojen osalta ja 15 vuotta koneiston sekä LVISA:n osalta. Jäännösarvoja ei
ole huomioitu laskennassa. Laskennassa esitetty tarkastelu eri korkokannoilla on
esitetty taulukossa 5.1.

Taulukko 5.1. Vaihtoehtojen kustannusvertailu annuiteetti-
menetelmällä käyttäen eri korkokantoja.

0 VE VE 1
Korko 4 % 144 298 € 210 290 €
Korko 5 % 150 793 € 223 040 €
Korko 6 % 157 612 € 236 445 €

Annuiteettilaskelmalla havaitaan, että 0-vaihtoehto on kustannuksiltaan n. kol-
manneksen edullisempi kuin vaihtoehto 1.

Jätevedenkäsittely

Jätevedenkäsittelyn suunnitelmavaihtoehdoista rakennuskustannuksiltaan 0-
vaihtoehto on reilun 700 000 € halvempi kuin vaihtoehto 1. Käyttökustannuksil-
taan vaihtoehto 1 on vajaa 100 000 €/a halvempi kuin 0-vaihtoehto.

Muutettaessa rakennuskustannukset annuiteettimenetelmällä vuosikustannuksik-
si havaitaan, että vaihtoehto 1 on kustannuksiltaan edullisin.

Taulukko 5.2. Vaihtoehtojen kustannusvertailu annuiteetti-
menetelmällä käyttäen eri korkokantoja.

0 VE VE 1
Korko 4 % 755 477 € 705 075 €
Korko 5 % 778 623 € 733 380 €
Korko 6 % 802 854 € 763 380 €

Jätevedenkäsittelyn vaihtoehto 1:n toteutuminen edellyttää kuitenkin myös ve-
denhankinnan vaihtoehto  1:n toteutumista. Laskettaessa yhteen vedenhankin-
nan vaihtoehto 1 ja jätevedenkäsittelyn vaihtoehto 1 havaitaan, että laskentatark-
kuuden rajoissa vaihtoehdot ovat kustannuksiltaan vuositasolla saman vertaiset
0-vaihtoehtojen toteutumiseen nähden. Vaihtoehtojen yhteenlasketut kustannus-
vertailut on esitetty taulukossa 5.3.
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Taulukko 5.3. Vaihtoehtojen yhteenlaskettu kustannusver-
tailu annuiteettimenetelmällä käyttäen 5 % korkokantaa.

0 VE VE 1
Vedenhankinta 150 793 € 223 040 €
Jätevedenkäsittely 778 623 € 733 380 €
Yhteensä 929 416 € 956 420 €

5.2 TEKNINEN JA TOIMINNALLINEN VERTAILU

Vaihtoehdon 1 toteutuminen vaatii kunnilta laajaa yhteistyötä vesihuollossa. Tä-
mä on helpompi toteuttaa mikäli kuntien vesihuoltolaitosten organisaatiot yhdis-
tetään.

Dragsfjärd

Molemmissa vaihtoehdoissa Dragsfjärdin vedenhankinnan muuttuminen nykyi-
sestä pintavedenkäytöstä pohjavedenkäyttöön parantaa vedenlaatua. Pohjave-
den käsittelyvaatimukset ovat pienemmät kuin nykyisillä pintavedenottamoilla,
mikä vähentää käyttökustannuksia. Vaihtoehto 1:n toteutuminen lisää vedenhan-
kinnan varmuutta poikkeustilanteessa.

Jätevedenkäsittelyn vaihtoehdossa 1 Dragsfjärdissä käsitellään myös Kemiön
kunnan jätevedet. Suuremmissa yksiköissä on resurssien käyttö tehokkaampaa.
Laitoshenkilökuntaa on mahdollisuus kouluttaa tehokkaammin eikä puhdistamon
hoitaminen ole yhden henkilön varassa.

Kemiö

0-vaihtoehdossa Kemiöön rakennetaan uusi vedenottamo Kalvhagenin pohja-
vesialueelle. Tämä turvaa vedensaannin riittävyyden jatkossakin. Vaihtoehto 1:n
toteutuminen lisää vedenhankinnan varmuutta mahdollisissa poikkeustilanteissa,
sillä vesijohtoverkosto yhdistetään Dragsfjärdin ja Västanfjärdin verkostoihin.

Jätevedenkäsittelyn 0-vaihtoehdossa kunnan jätevedet käsitellään jatkossakin
omalla puhdistamolla. Puhdistamoa laajennetaan/saneerataan käyttöiän loppu-
essa, virtaamien lisääntyessä ja lupaehtojen tiukentuessa.

Vaihtoehdossa 1 Kemiön jätevedet johdetaan Dragsfjärdiin Taalintehtaan puh-
distamolle käsiteltäviksi. Suuremmissa yksiköissä on resurssien käyttö tehok-
kaampaa. Laitoshenkilökuntaa on mahdollisuus kouluttaa tehokkaammin eikä
puhdistamon hoitaminen ole yhden henkilön varassa. Tällöin on mahdollista liit-
tää myös Påvalsbyn kylä siirtoviemärinvarrelta keskitetyn viemäröinnin piiriin.

Västanfjärd

Vaihtoehdossa 1 rakennettavat ottamot ja yhdysvesijohdot parantavat Västan-
fjärdin vedensaantia mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Jätevedenkäsittelyn vaihtoehdot ovat Västanfjärdin osalta samat.
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5.3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VERTAILU

Jätevedenkäsittelyn 0-vaihtoehdossa Kemiön puhdistetut jätevedet puretaan I-
luokan pohjavesialueen läpi kulkevan Lillån ja Rekuån kautta Gammelbyn lah-
teen. Jätevesien johtaminen  Dragsfjärdiin käsiteltäviksi pienentää Lillån ja Re-
kuån sekä Gammelbyn lahden kuormitusta. Toisaalta käsiteltävän jäteveden
määrän lisääntyminen Taalintehtaan puhdistamolla lisää kuormitusta Falkofjär-
denissä. Jätevesien johtaminen pois Kemiöstä pienentää Kårkullan pohjavesialu-
een pilaantumisriskiä. Siksi vaihtoehtoa 1 voidaan pitää ympäristövaikutusten
kannalta suositeltavimpina kuin 0-vaihtoehtoa. Siirtoviemärin rakentamisen mah-
dollistava Påvalsbyn kylän viemäröiminen pienentää myös osaltaan ympäristö-
kuormitusta.

Yleensä myös jätevedenkäsittelyn keskittäminen suurempiin laitoksiin parantaa
puhdistustulosta. Vaikka jätevedenkäsittelyä keskitetään vaihtoehdon 1 mukai-
sesti, sillä ei ole kokonaiskuormitusta merkittävästi vähentävää vaikutusta, koska
jätevedenpuhdistamot on mitoitettu samojen puhdistustehovaatimusten mukai-
sesti.

Rakennettavien siirtoviemärien ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, sillä viemärit
sijoittuvat pääasiassa rakennettuun ympäristöön.

6. ESITYS SUUNNITELMARATKAISUKSI

Koko saaren vedensaannin turvaamiseksi toteutetaan vedenhankinnan vaihto-
ehto 1. Vaihtoehtoa täydennetään Kemiön kunnan osalta rakentamalla 0-
vaihtoehdon mukainen varavedenottamo Kalvhageniin.

Jätevedenosalta valitaan 0-vaihtoehto, joka on kustannuksiltaan vaihtoehtoa 1
edullisempi.

Kaarinassa, 22. päivänä lokakuuta 2004.

Air-Ix Ympäristö Oy

Pieti Poikola Kati Lundén
DI Ins. 


