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OSARAPORTTI  3
TEKNINEN SUUNNITELMA

1. TEKNISEN SUUNNITELMAN YLEISET PERIAATTEET

Tekninen suunnitelma sisältää Kemiön saaren alueellisen vesihuollon yleissuun-
nitelman toteutuksen. Ratkaisumallin valintaperusteet on esitetty osaraportti
2:ssa.

Vedenhankinnassa on päädytty vaihtoehdon 1 ja 0-vaihtoehdon yhdistämiseen
siten, että vaihtoehtoon yksi lisätään Kalvhagenin ottamon ja yhdysvesijohdon
rakentaminen. Vaihtoehdossa 1 koko saaren vedensaanti on turvattu myös poik-
keustilanteissa. Vaihtoehdossa saaren vedenhankinnassa siirrytään kokonaan
pohjavedenkäyttöön. Uudet vedenottamot rakennetaan Nordanån ja Skinnarvikin
pohjavesialueille. Kirkonkylän pintavedenottamo jää pois käytöstä. Taalintehtaan
pintavedenottamo pidetään käyttökunnossa ja se toimii jatkossa varavedenotta-
mona.

Dragsfjärdin,  Kemiön ja Västanfjärdin kuntien sekä Björkbodan vesiosuuskunnan
vesijohtoverkostot yhdistetään toisiinsa rakentamalla yhdysvesijohdot Kemiöstä
Björkbodaan, Skinnarvikista Nordanåhon, Nordanåsta Björkbodaan ja Dragsfjär-
din Kirkonkylään sekä Kirkonkylästä Taalintehtaalle. Västanfjärdin vesihuoltolai-
tos saa tarvitsemansa veden rakenteilla olevaa syöttövesijohtoa pitkin Björkbo-
dan vesiosuuskunnalta.

Vaihtoehdon 1 mukaisesti uudet pohjavedenottamot rakennetaan Nordanån ja
Skinnarvikin pohjavesialueille. Vesi käsitellään Nordanån vesilaitoksella. Näiden
lisäksi uusi pohjavedenottamo rakennetaan Kalvhagenin pohjavesialueelle Kemi-
ön kuntaa. Kalvhagenin vedenottamo varmistaa veden riittävyyden Kemiön kun-
nassa ennen yhdysvesijohdon valmistumista sekä poikkeustilanteessa putkirikon
sattuessa. Vesi käsitellään olemassa olevalla Kårkullan vedenottamolla. Kårkul-
lan laitos saneerataan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Jäteveden käsittelyn osalta on päädytty 0-vaihtoehtoon, jossa kuntien jätevedet
käsitellään jatkossakin kuntien omilla puhdistamoilla. Kirkonkylän jätevedenpuh-
distamo Dragsfjärdissä jää pois käytöstä ja alueen jätevedet tullaan johtamaan
Taalintehtaan puhdistamolle käsiteltäviksi.

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää siirtoviemärin rakentamista Kirkonkylästä
Taalintehtaalle. Jätevedenkäsittelyn keskittäminen edellyttää Taalintehtaan puh-
distamon saneerausta ja laajentamista.

Suunnitelman mitoitustiedot, tekninen toteutus ja kustannukset käyvät ilmi seu-
raavista luvuista.
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2. VEDENHANKINTA

Suunnittelualueelle rakennetaan viisi yhdysvesijohtoa: Dragsfjärdin Kirkonkylä –
Taalintehdas, Nordanån ottamo – Dragsfjärdin Kirkonkylä, Nordanån ottamo –
Björkboda, Björkboda – Kemiön ja Skinnarvikin ottamo – Nordanån ottamo. Ke-
miöön rakennetaan lisäksi syöttövesijohto Kalvhagenin ottamolta Kårkullan otta-
molle. Linjojen yhteispituus on n. 55 km.

Yhdysvesijohtojen lisäksi alueelle rakennetaan 3 uutta pohjavedenottamoa Nor-
danån, Skinnarvikin ja Kalvhagenin pohjavesialueille. Kirkonkylän pintavedenot-
tamo jää pois käytöstä. Taalintehtaan pintavedenottamon toimintakuntoa pide-
tään yllä ja se toimii jatkossa varavedenottamona.

Suunnitellut yhdysvesijohdot ja vedenottamot on esitetty suunnitelmakartassa
103.

2.1 RAKENNETTAVAT VEDENOTTAMOT

2.1.1. Skinnarvikin vedenottamo

Skinnarvikin pohjavesialueelle rakennetaan siiviläputkikaivo. Skinnarvikin ve-
denottamon kapasiteetti tulee olemaan n. 400 m3/d. Skinnarvikistä otettava raa-
kavesi johdetaan Nordanån vesilaitokselle käsiteltäväksi.

2.1.2. Nordanån  vedenottamo

Dragsfjärdissä sijaitsevalle Nordanån pohjavesialueelle rakennetaan uusi ottamo.
Nordanån ottamo rakennetaan siten, että sen kapasiteetti tulee olemaan n. 600
m3/d.

Nordanåhon rakennetaan kalkkikivialkalointi laitos, jossa veden pH säädetään
tasolle 7,5 – 8. Vesilaitos mitoitetaan siten, että siellä käsitellään myös Skinnarvi-
kista otettava vesi. Koepumppausten yhteydessä vedenlaatu analysoidaan tar-
kemmin. Silloin selviää lopullisesti, tarvitaanko laitoksella raudan- ja mangaanin-
poistoa.

2.1.3. Kalvhagenin vedenottamo

Kemiön kunnassa sijaitsevalle Kalvhagenin pohjavesialueelle rakennetaan uusi
vedenottamo. Rakennettavan vedenottamon kapasiteetti tulee olemaan n. 150
m3/d. Rakennettavan vedenottamon yhteyteen ei rakenneta vedenkäsittelylait-
teistoa vaan vesi johdetaan Kårkullan vedenottamolle käsiteltäväksi.

2.2 RAKENNETTAVAT YHDYSVESIJOHDOT

Yhdysvesijohtojen mitoitus on tarkastettu WATERWORKS -laskentaohjelmalla
(Aqua Teq Research). Putkiston painehäviöt on laskettu Hazen-Williams´in vir-
tausvastuskaavalla. Karkeuskertoimena on käytetty kaikissa muovisissa putkilin-
joissa arvoa 140 (PEH). Mitoituksessa on käytetty PN 10 paineluokan PEH-
putkien sisämittoja. Mitoitus on suoritettu vuoden 2030 ennustetuilla kulutuksilla.
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Mitoitusta suoritettaessa on huomioitu seuraavat asiat:

- Dragsfjärdissä vesijohtojen tulee pystyä toimittamaan riittävä määrä vettä
myös huipputuntikulutuksella, sillä pintavedenottamot toimivat tulevaisuudes-
sa ainoastaan varavedenottamoina. Yleisten ohjearvojen mukaan vuorokau-
sikäyttökertoimelle (Cdmax) ja tuntikäyttökertoimelle (Chmax)on käytetty arvoa
2. Tällöin huipputuntikulutukselle saadaan kerroin 4. Tällöin on voimassa seu-
raavat kulutustilanteet:

o Kirkonkylä 6 l/s ja
o Taalintehdas 25 l/s.

- Kemiössä yhdysvesijohdon tulee pystyä välittämään riittävä määrä vettä kes-
kikulutustilanteessa, sillä Kemiöllä on lisäksi käytössä Kalvhagenin ja Kårkul-
lan vedenottamot. Keskikulutus Kemiössä on n. 6 l/s.

- Björkboda - Västanfjärd M110 yhdysvesijohdon rakentaminen on jo käynnis-
tetty.

2.2.1. Skinnarvikin vedenottamo – Nordanån vedenottamo

Skinnarvikin vedenottamolta rakennetaan syöttövesijohto Nordanån vedenotta-
molle. 3,6 km pitkä linja rakennetaan 160 PEH-10 –putkesta. Linjassa pystytään
tarvittaessa toimittamaan vettä n. 800 m3/d.

2.2.2. Nordanån vedenottamo – Dragfjärdin Kirkonkylä

Nordanån pohjavesialueelle rakennetaan uusi pohjavedenottamo. Rakennetta-
valta vedenottamolta rakennetaan yhdysvesijohto Kirkonkylän verkostoon.  Ra-
kennettavan vesijohdon pituus on n. 5,9 km. Vesijohto rakennetaan 225 PEH-10
–putkesta. Linjassa pystytään toimittamaan vettä tarvittaessa n. 1 800 m3/d. Ve-
sijohto pystyy välittämään riittävästi vettä koko Dragsfjärdiin huippukulutustilan-
teessa.

2.2.3. Kirkonkylä – Taalintehdas

Kirkonkylä – Taalintehdas välille rakennettava yhdysvesijohto rakennetaan sa-
maan kaivantoon siirtoviemärin kanssa. Yhdysvesijohto rakennetaan Kirkonkylän
vedenkäsittelylaitokselta Taalintehtaan vesijohtoverkostoon. Linja liitetään Taa-
lintehtaan verkostossa joko olemassa oleviin kahteen M110 vesijohtoon tai ole-
massa olevaan M160 vesijohtoon. Lopullinen liitoskohta selvitetään verkostomal-
linnuksen perusteella. Vaihtoehtoina on rakentaa M160 vesijohto ja yhdistää se
keskustan alavesisäilöön / paineenkorotuslaitokseen tai rakentaa M200 vesijohto,
jolloin paineenkorotusta ei tarvita. Mitoitus selvitetään detaljitason suunnitelmas-
sa. Rakennettavan linjan pituus on n. 5-6 km riippuen liitoskohdasta.

2.2.4. Nordanån vedenottamo – Björkboda

Nordanån vedenottamolta rakennetaan yhdysvesijohto myös Björkbodan ve-
siosuuskunnan vedenottamolle. Yhdysvesijohdon pituus on n. 4,1 km. Linja ra-
kennetaan kokonaisuudessaan 160 PEH-10 –putkesta. Linjassa pystytään toi-
mittamaan vettä tarvittaessa n. 800 m3/d.
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2.2.5. Björkboda – Kemiö

Björkbodan vesiosuuskunnan vedenottamolta rakennetaan yhdysvesijohto edel-
leen Kemiön kunnan verkostoon. Rakennettavan vesijohdon pituus on n. 10,9 km
ja se rakennetaan 160 PEH-10 –putkesta. Yhdysvesijohdosta on mahdollista
saada vettä tarvittaessa n. 800 m3/d. Kyseisen vesimäärän välittäminen Kemiön
verkostoon vaatii kuitenkin paineenkorottamista. Ilman paineenkorotusta vesijoh-
dosta pystytään välittämään verkostoon vähintään keskikulutuksen suuruinen ve-
simäärä n. 400 m3/d, jolloin verkoston painetaso pysyy hyväksyttävänä.

2.2.6. Kalvhagenin vedenottamo – Kårkullan vedenottamo

Kalvhagenin vedenottamolta rakennetaan syöttövesijohto Kårkullan vedenotta-
molle.  Rakennettavan syöttövesijohdon pituus on n. 4,3 km. Syöttövesijohto ra-
kennetaan 110 PEH-10 -putkesta.

2.3 TOTEUTUSAIKATAULU JA RAKENNUSKUSTANNUKSET

2.3.1. Vedenhankinnan rakennuskustannukset ja toteutusaikataulu

Yhdysvesijohtojen ja vedenottamoiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset
ja hankkeiden toteutusaikataulu on esitetty taulukossa 2.1.

Kustannuslaskenta perustuu karttatarkasteluun. Tarkastelussa on arvioitu kallio-
kaivannon osuus kaivannon kokonaispituudesta. Osuus on huomioitu rakennus-
kustannuksissa. Lopulliset kustannukset selviävät maaperätutkimusten perus-
teella.

Taulukko 2.1. Yhdysvesijohtojen ja vedenottamoiden toteutusaikataulu ja rakennuskus-
tannukset.
Hanke Koko/

kapasiteetti
Pituus

[m]
Toteutus-
aikataulu

Rakennus-
kustannukset

Yhdysvesijohto Kirkonkylä
- Taalintehdas 160 PEH-10 5 000 2005 250 000 €

Yhdysvesijohto Nordanå -
Kirkonkylä 225 PEH-10 5 900 2006 – 2010 305 000 €

Yhdysvesijohto Nordanå -
Björkboda 160 PEH-10 4 100 2006 – 2010 180 000 €

Yhdysvesijohto Skinnarvik-
Nordanå 160 PEH-10 3 600 2011 – 2015 180 000 €

Yhdysvesijohto
 Björkboda - Kemiö 160 PEH-10 10 900 2006 – 2010 625 000 €

Yhdysvesijohto
 Kalvhagen – Kårkulla 110 PEH-10 4 300 2005 – 2006 160 000 €

Kalvhagenin vedenottamo 150 m3/d - 2005 – 2006 45 000 €
Nordanån vedenottamo 600 m3/d - 2006 – 2010 200 000 €
Skinnarvikin vedenottamo 400 m3/d - 2011 – 2015 50 000 €
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2.3.2. Vedenhankinnan käyttökustannukset

Vedenhankinnan käyttökustannuksissa on otettu huomioon veden siirrosta ja kä-
sittelystä aiheutuvat kustannukset.

Käyttökustannusten (työ-, pumppaus-, kemikaali-, huolto- ja korjauskustannukset)
selvittämiseksi laskennassa on käytetty seuraavia 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 vesilaitos (0-VE, VE 1)  60 000 €/a
- Kalvhagenin vedenottamo (0-VE) 15 000 €/a
- Skinnarvikin vedenottamo (VE 1) 33 000 €/a

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

3. JÄTEVEDENKÄSITTELY

3.1 SIIRTOVIEMÄRI KIRKONKYLÄ – TAALINTEHDAS

Valitussa vaihtoehdossa suunnittelualueelle rakennetaan yksi siirtoviemärilinja.
Kirkonkylän jäteveden puhdistamo jää pois käytöstä ja Kirkonkylän jätevedet tul-
laan jatkossa johtamaan Taalintehtaan puhdistamolle käsiteltäviksi. Puhdistamo
puretaan 5 – 10 vuoden kuluessa siirtoviemärin käyttöönotosta. Jäljelle jätetään
ainoastaan siirtoviemäröinnin edellyttämät rakenteet.

Rakennettavan siirtoviemärin pituus on n. 3,5 km ja se rakennetaan pääosin pai-
neviemärinä 160 PEH-10. Linjaan rakennetaan 1 uusi linjapumppaamo. Pump-
paamo liitetään kaukovalvontajärjestelmään.

Siirtoviemäri rakennetaan Dragsfjärden järven itäpuolelle maantien 183 varteen.
Siirtoviemäri lähtee Kullavikenin pumppaamolta. Taalintehtaan päässä viemäri
liitetään Dalenin pumppaamoon. Siirtoviemäriin liitetään Labnäsin kylä. Siirto-
viemäri rakennetaan siten, että mahdollisimman moni sen varrella sijaitseva kiin-
teistö on mahdollista liittää siihen.

Linjaus on esitetty suunnitelmakartalla 103.
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3.2 JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN MITOITUS

Valtioneuvoston päätöksen 365/1994 mukaan suoraan typestä rehevöityvillä ve-
sialueilla on pääsääntöisesti poistettava typpeä päätöksen vähimmäisvaatimuk-
sen edellyttämällä tavalla. Päätöksen mukaan typenpoisto vaaditaan sellaisten
taajamien jätevedenpuhdistamoilta, joiden viemäröityjen yhdyskuntajätevesien
asukasvastineluku on yli 10 000. Vesiensuojelun toimenpideohjelman mukaisesti
myös alle 10 000 asukkaan puhdistamoissa tulisi typpeä poistaa siten, että pois-
toteho ylittäisi 50 % ainakin silloin, kun puhdistusprosessin lämpötila on yli 12 °C-
astetta. Siksi suunnitelma on laadittu siten, että kaikilla puhdistamoilla suoritetaan
tehostettu fosforinpoisto (jäännösfosforipitoisuus 0,3 mg/l) ja typenpoisto (50 %
reduktio).

Vastaava vaatimus on jo asetettu Dragsfjärdin Taalintehtaan jätevedenpuhdista-
mon uudessa ympäristölupapäätöksessä.

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamoa laajennetaan siten, että puhdistamolla voi-
daan käsitellä tulevaisuudessa myös Dragsfjärdin Kirkonkylän jätevedet. Västan-
fjärdiin rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo.

Puhdistamoja on laajennettu tarvittaessa kunkin laitoksen nykyisen kokoisilla yk-
siköillä. Mitoituksessa ei ole etsitty optimaalisinta ilmastusaltaan kokoa, vaan tar-
vittaessa on lisätty linjojen lukumäärää saman kokoisin altain kuin puhdistamoilla
nykyään on.

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-yksiköksi
suodatus, jonka ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa tehokas fosforinpoisto
(<0,3 mg P/l).

Altaat on suunniteltu katetuiksi.
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Dragsfjärd

Dragsfjärdin Taalintehtaan puhdistamolla käsitellään  valitussa vaihtoehdossa
myös Kirkonkylän jätevedet. Taalintehtaan puhdistamo on huonokuntoinen, eikä
tällä hetkellä täytä lupaehtoja. Taalintehtaan puhdistamon laajennustarve on las-
kettu 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

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 %.

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.
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.
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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

Kemiön puhdistamon liittyjämäärä ja tulokuormat kasvavat 20-40 % nykytasosta
(vuosien 2000-2002 keskiarvot).

Kemiön nykyinen jätevedenpuhdistamo on yksilinjainen biologis-kemiallinen
rengaskanavalaitos. Puhdistamon nykyiset yksikköprosessit  sekä  vuoden 2030
mukainen mitoitus allaskokoineen on esitetty taulukossa. Mitoitustarkastelussa
on käytetty lietepitoisuutta 3 kg/m3.

Taulukko 3.2. Kemiön puhdistamon mitoitus.
Yksikköprosessi Nykytilanne Uusi mitoitus

yksiköiden
määrä

V tai A
yhteensä

yksiköiden
määrä

V tai A
yhteensä

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.
Rengaskanavassa hallitun typenpoiston toteuttaminen on kuitenkin vaikeaa, joten
prosessin varmemman toiminnan kannalta puhdistamolle rakennetaan erillinen
denitrifikaatioallas, josta vesi johdetaan ilmastettuun rengaskanavaan.
Rengaskanavasta 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
rengaskanava korvataan uudella ilmastusaltaalla. Tällöin lietepitoisuus voidaan
nostaa tasolle 4 kg/m3 ja tarvittava ilmastustilavuus on 600 m3. Biologiseen
vaiheeseen kuuluu lisäksi edellä esitetty 100 m3 denitrifikaatioallas, jonka
yhteyteen uusi ilmastusallas rakennettaisiin. Nykyinen selkeytyspinta-ala on
riittävä myös tässä vaihtoehdossa.
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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

Västanfjärdiin on tässä työssä kustannusten laskemiseksi esimerkkinä mitoitettu
kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Todellisuudessa
puhdistamon prosessia ei ole vielä valittu. Puhdistamon mitoitus on esitetty
taulukossa 3.3. Lietepitoisuutena on käytetty arvoa 5 kg/m3. Liete kuivataan
suotonauhapuristimella.

Taulukko 3.3. Västanfjärdin puhdistamon mitoitus
Yksikköprosessi Uusi mitoitus

yksiköiden
määrä

V tai A
yhteensä

Ilmastus
(biologinen osa) 2 220 m3

Väliselkeytys 2 23 m2

Jälkisuodatus 2 2 m2

Tiivistämö 1 21 m3

3.3 LIETTEENKÄSITTELY

Kemiön puhdistamon yhteydessä on käytössä turvealtaat, joissa liete tällä het-
kellä kuivataan. Puhdistamon yhteyteen rakennetaan suotonauhapuristin, jonka
ansiosta lietteen kuiva-ainepitoisuus kasvaa ja lietemäärä pienenee. Tämän an-
siosta lietteen kompostoiminen on tulevaisuudessakin kannattavaa omalla puh-
distamolla.

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. Sel-
vitys tehdään puhdistamon saneerauksesta laadittavan yleissuunnitelman yhtey-
dessä.
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3.4 RAKENNUS- JA KÄSITTELYKUSTANNUKSET

3.4.1. Rakennuskustannukset

Siirtoviemärin rakentamiskustannuksissa on otettu huomioon siirtoviemärin mate-
riaaleista ja pumppaamoista aiheutuvat kustannukset.

Jätevedenkäsittelyn rakennuskustannuksissa on otettu huomioon siirtoviemärei-
den rakentamisesta ja jätevedenpuhdistamoiden saneerauksista sekä laajennuk-
sista aiheutuvat kustannukset. Eri hankkeista aiheutuvat kustannukset on koottu
taulukkoon 3.4.

Taulukko 3.4. Siirtoviemärin rakentamisesta ja puhdistamoiden saneerauksista sekä laa-
jennuksista aiheutuvat rakennuskustannukset
Hanke Koko/

laatu
Pituus

[m]
Rakennus-

kustannukset
Siirtoviemäri Kirkonkylä
- Taalintehda 160 PEH-10 3 500 320 000 €

Taalintehtaan jäteve-
denpuhdistamo 225 PEH-10 - 1 900 000 €

Kemiön jätevedenpuh-
distamo 160 PEH-10 - 600 000 €

Västanfjärdin jäteve-
denpuhdistamo 160 PEH-10 - 500 000 €

3.4.2. Jäteveden käsittelykustannukset

Jäteveden käsittelykustannuksissa on otettu huomioon jäteveden siirrosta ja kä-
sittelystä aiheutuvat kustannukset.

Kemiön ja Dragsfjärdin puhdistamojen käyttökustannukset on jaettu kustannusar-
vion laatimista varten kiinteisiin kustannuksiin ja muuttuviin kustannuksiin.

Laskenta on suoritettu seuraavien oletuksien pohjalta:
- Kemiön ja Dragsfjärdin puhdistamoiden kiinteät kustannukset pysyvät ny-

kyisellä tasolla
- Muuttuvat kustannukset muuttuvat suhteessa virtaaman muutokseen

Jäteveden siirrosta aiheutuvat kustannukset perustuvat siirtojärjestelmän mitoi-
tukseen. Jäteveden siirtokustannuksia arvioitaessa kokonaisnostokorkeus on
laskettu painehäviöiden ja maanpinnan korkeuserojen summana. Vuosittaisiksi
huoltokustannuksiksi on arvioitu siirtoviemärin osalta 0,25 % investointikustan-
nuksista ja pumppaamoiden osalta 2 % investointikustannuksista. Lisäksi jokai-
selle pumppaamolle on laskettu neljä miestyötuntia kuukaudessa.
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Jäteveden siirrosta ja käsittelystä aiheutuvat puhdistamokohtaiset kustannukset
on esitetty taulukossa 3.5.

Taulukko 3.5.Siirtoviemäreiden ja puhdistamoiden käytöstä aiheutuvat vuotuiset kustan-
nukset.

Käyttökustannukset
 [€/a]

Siirtoviemäri Kirkonkylä- Taalintehdas 4 000
Dragsfjärdin puhdistamo 325 000
Kemiön puhdistamo 150 000
Västanfjärdin puhdistamo 50 000
Yhteensä 529 000

3.5 TOTEUTUSAIKATAULU

Hankkeiden toteutusjärjestyksen ja aikataulutuksen määräävät käytännössä lu-
paviranomaisten jätevedenpuhdistamoille antamat uudet lupaehdot ja sitä kautta
jätevedenpuhdistamoilla tarvittavat investoinnit uusien lupaehtojen täyttämiseksi.
Hankkeiden toteutusaikataulu on esitetty taulukossa 2.8.

Taulukko 3.6. Hankkeiden toteutusaikataulu
Hanke Toteutusaikataulu
Siirtoviemäri Kirkonkylä Taalintehdas 2005 – 2006
Taalintehtaan puhdistamon saneeraus ja laajennus 2006 – 2007
Västanfjärdin puhdistamo 2006 – 2007
Kemiön puhdistamon saneeraus ja laajennus 2007 – 2008

3.6 VESIHUOLLON LAAJENTAMINEN HAJA-ASUTUSALUEILLE

Dragsfjärd

Dragsfjärdissä keskitettyä viemäriverkostoa laajennetaan  haja-asutusalueille
taulukossa 3.5 esitetyn aikataulun mukaisesti. Lisäksi tutkitaan erikseen onko
asukkailla kiinnostusta liittyä keskitettyyn paikalliseen viemäriverkostoon Rosa-
lan, Bölen, Hiittisten ja Kasnäsin kylissä.

Taulukko 3.7. Viemäriverkoston laajentaminen Dragsfjärdin kunnassa.
Hanke Toteutus-

aikataulu
Arvio rakennuskustan-

nuksista
Björkbodan (viemäröimätön osa) 2004 – 2007 640 000 €
Långnäs 2008 – 2009 340 000 €
Söderby 2009 – 2010 163 000 €
Jordbro 2010 – 2011 320 000 €
Sunnanå 2011 – 2013 115 000 €
Genböle 2012 – 2014 240 000 €
Labnäs 2014 – 2016 85 000 €
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Kemiö

Kemiössä keskitettyä viemäriverkostoa laajennetaan  haja-asutusalueille taulu-
kossa 3.6 esitetyn aikataulun mukaisesti. Viemäriverkostoa laajennetaan uusille
asemakaavoitettaville alueille. Lisäksi tutkitaan erikseen onko asukkailla kiinnos-
tusta liittyä keskitettyyn paikalliseen viemäriverkostoon Kilan, Pedersån, Vestlaxin
ja Trotbyn kylissä.

Taulukko 3.8. Viemäriverkoston laajentaminen Dragsfjärdin kunnassa.
Hanke Toteutus-

aikataulu
Arvio rakennuskustan-

nuksista
Gammelby-Dahlbyn alue 2006 – 2009 980 000 € 1, 2)

Kårkulla 2006 – 2009 90 000 € 1)

Reku 2006 – 2009 130 000 € 1)

Långdalenin alue 2008 175 000 €
Degerdalen 2009 3)

Genböle 2012 – 2014 240 000 €
Mjösund 4) 2010 80 000 €
Påvalsby kylä 4) 2011 – 2012 170 000 €
Dalkarby kylä 4) 2012 – 2013 130 000 €
Tjuda kylä 4) 2013 - 2014 110 000 €

1) Lisäksi siirtoviemärin kustannus 450 000 €.
2) Sisältää myös rakennettavan vesijohdon kustannukset.
3) Kustannukset riippuvat kaavoituksesta.
4) Viemäriverkko ja paikallinen pienpuhdistamo.

Västanfjärd

Västanfjärdissa on aloitettu viemäriverkoston rakentaminen siten, että se tulee
kattamaan valtaosan kunnan asutuksesta. Hanke toteutetaan osin EU-
rahoituksella (Agenda 21). Hanke etenee seuraavasti:

I vaihe (2003 – 2005)

- Nivelax,
- Kyrkbacken,
- Kalkholmen,
- Lammala,
- Norrlammala,

II vaihe (2005 – 2006)

- Östanå,
- Brännboda,
- Södersundvik.



Air-Ix Ympäristö Oy Lounais-Suomen ympäristökeskus 20759YV
Kemiön saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Sivu 13/21

osaraportti_3.doc 16.12.2004

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Jätevedenpuhdistamoista aiheutuva vesistökuormitus lisää vesistöjen rehevöity-
mistä. Merkittävämpi vesistöjen kuormittaja on kuitenkin hajakuormitus, joka ai-
heutuu maa- ja metsätaloudesta sekä yksittäisten kiinteistöjen puutteellisesti kä-
sitellyistä jätevesistä.

Puhdistamoiden yhteenlaskettu tulokuormitus kasvaa liittyjämäärien kasvaessa.
Samalla vesistöön aiheutuva hajakuormitus vähenee, koska kunnallisen viemä-
röinnin piiriin liittyneiden kiinteistöjen jätevedenkäsittelyn taso paranee. Suunnit-
telualueen viemäriverkoston liittymisasteen ennustetaan kasvavan suunnittelu-
jakson aikana 44 %:stä 66 %:een. Puhdistamoille tulevan jätevesivirtaaman arvi-
oidaan kasvavan tällöin yhteensä noin puolella.

Jätevedenkäsittelyn keskittämisen seurauksena suunnittelualueelta poistuu
Dragsfjärdin Kirkonkylän puhdistamo, jolloin jätevesien aiheuttama kuormitus
keskittyy kunnassa yhteen purkupisteeseen. Käytöstä poistuvan jätevedenpuh-
distamon kohdalla purkupaikan poistuminen parantaa Norrfjärdenin virkistysarvoa
ja puhdistamon lähiasutuksen asumisviihtyvyyttä.

Västanfjärdissä hajakuormitus vähenee  uuden puhdistamon ja viemäriverkoston
rakentamisen myötä. Västanfjärdissä on tavoitteena eri tekniikoita käyttäen saa-
da jätevesien ravinteet uusiokäyttöön. Puhdistamon jätevettä tullaan käyttämään
energiakasvien kastelemiseen. Jätevesilietteet tullaan kompostoimaan puhdista-
mon yhteyteen rakennettavalla kompostikentällä.

Puhdistamoista aiheutuvan kokonaisvesistökuormituksen arvioidaan vähenevän
typen osalta n. 45 % ja fosforin osalta n. 46 % siitä huolimatta, että tarkastelujak-
son aikana jätevedenpuhdistamoiden tulokuormitukset tulevat kasvamaan.

Vesistön BOD7-kuormitus kasvaa puhdistamoiden  tulokuormituksen kasvaessa.
Puhdistusteho ei voi nykyisestä (Dragsfjärd: 94 % ja Kemiö: 97 %) enää juuri-
kaan parantua.

Tulevaisuuden vesistökuormitusta laskettaessa jätevedenpuhdistamoiden puh-
distustehoa tai -tulosta on arvioitu seuraavasti: BHK7 Dragsfjärdissä ja Västan-
fjärdissä 95 % ja Kemiössä 97 % (nykyinen taso), typpi 50 % ja fosfori  97 %.

Jäteveden siirtojärjestelmien (siirtoviemärit ja pumppaamot) rakentamisesta ai-
heutuvat haitalliset ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi, koska siirtoviemärit
sijoittuvat pääasiassa rakennettuun ympäristöön esim. teiden pientareisiin. Ra-
kentaminen aiheuttaa vain lyhytaikaista häiriötä ympäristössä. Rakennusaikaisia
haittavaikutuksia voidaan vähentää huolellisella suunnittelulla sekä luonnon ja
asutuksen huomioon ottamisella.
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Taulukko 4.1. Puhdistamoiden yhteenlaskettu vesistökuormitus nykytilanteessa sekä mi-
toitusvuonna 2030.
2002 Tulokuormitus Vesistökuormitus Puhdistusteho
Virtaama m3/d 1 005 1 005 -
BHK7 kg/d 164 8 98 %
Fosfori kg/d 5,5 0,6 94 %
Typpi kg/d 35 25 45 %
2030
Virtaama m3/d 1 500 1 500 -
BHK7 kg/d 350 15 95 %
Fosfori kg/d 11 0,33 97 %
Typpi kg/d 57 29 50 %

5. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA YHTEISTYÖORGANISAATIO

5.1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS

Vedenhankinnan kannalta varmimpaan tulokseen päästään yhdistämällä veden-
jakeluverkostot keskenään. Tällöin yksikään kunnallinen vesilaitos ei ole vain yh-
den vesilähteen varassa. Samalla voidaan varmistaa suurimman yksityisen vesi-
laitoksen, Björkbodan vesiosuuskunnan, vedensaanti.

Vesijohtoverkostojen yhdistäminen varmistaa myös sen, että normaalioloissa
kaikkien kuntien vesilaitokset voivat käyttää raakavetenä pohjavettä pintaveden
asemasta.

Jätevedenkäsittely hoidetaan edelleen kuntakohtaisissa sekä paikallisissa yksi-
köissä.

Vesihuollon alueellista organisaatiota ja hallintoa kehitetään nykyisten toimivien
organisaatioiden puitteissa siten, että kaikki osapuolet ovat niissä tasapuolisesti
edustettuina. Organisaatioiden tehtävänä on yhteistyön tiivistäminen ja toiminnan
tehostaminen, hankkeiden koordinointi ja vesihuollon kehittäminen. Vesihuollon
organisoimisesta ja hallintomallista sovitaan tarkemmin kuntien jatkoneuvotteluis-
sa.

Keskitettyjen vesihuoltojärjestelmien ulkopuolella asuvien vedenhankintaa ja jä-
tevedenkäsittelyä kehitetään niin, että kaikilla olisi käytössään laadultaan ja mää-
rältään riittävästi hyvää talousvettä sekä riittävän tehokas jätevesien käsittely.
Tähän pyritään mm. seuraavilla toimenpiteillä: olemassa olevien vesijohto- ja
viemäriverkostojen laajentaminen, kiinteistöjen omien kaivojen saneeraaminen ja
uusien kaivojen rakentaminen, kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelymenetelmi-
en kehittäminen sekä neuvonnan ja tiedostuksen lisääminen.



Air-Ix Ympäristö Oy Lounais-Suomen ympäristökeskus 20759YV
Kemiön saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Sivu 15/21

osaraportti_3.doc 16.12.2004

5.2 SUUNNITTELUN ETENEMINEN

Kehittämissuunnitelma sisältää nykyisessä laajuudessaan hankkeiden mitoitus-
perusteet ja tekniset perusratkaisut sekä alustavat kustannusarviot.

Kehittämissuunnitelman toiminta-ajatuksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa
laaditaan hankesuunnitelmat, jotka sisältävät vesihuoltolaitosten ja yhdys-
vesijohtojen yleissuunnitelmat, Dragsfjärdin siirtoviemärin rakentamissuunnitel-
man sekä tarkennetut mitoitustarkastelut, kustannusarviot ja aikataulut. Samalla
selvitetään kunnallisen päätöksenteon eteneminen, hankkeiden rahoitus ja kus-
tannusten jako. Hankesuunnitelmiin sisällytetään selvitys hankkeiden ympäristö-
vaikutuksista.

Dragsfjärdissä ja Västanfjärdissä jätevedenpuhdistamoiden suunnittelu ja sanee-
raussuunnittelu käynnistetään täysipainoisesti heti suunnitelman valmistumisen
jälkeen. Kemiössä odotetaan uuden ympäristölupapäätöksen saamista jätevesi-
en johtamiselle, sillä jäteveden puhdistusprosessien valinta ja hankkeiden kus-
tannukset perustuvat asetettaviin lupaehtoihin.Yleissuunnittelun jälkeen laaditaan
yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat.

Suunnittelua ohjaa seuraavassa kohdassa esitelty yhteistyöorganisaatio. Yhteis-
työorganisaatio vastaa yhdysvesijohtojen aikataulutuksesta.

5.3 YHTEISTYÖORGANISAATION MUODOSTAMINEN

Hankkeiden toteuttajana ovat kyseessä olevaan hankkeeseen osallistuvat kun-
nat. Vaikka toteutettava hanke ei koskisikaan kaikkia kuntia,  uusista hankkeista
tiedotetaan kaikille kunnille.

Yhteistyökunnat rahoittavat ja käynnistävät hankkeen sekä osallistuvat hankkeen
ohjaukseen. Kunnat sopivat hankkeen toteutusorganisaatiosta. Alkuvaiheessa
organisaationa voi olla suunnittelua ohjaava toimikunta tms. viranhaltijoiden
muodostama ohjaustyöryhmä.

Kunkin hankkeen rakennusvaiheessa on perusteltua muodostaa erillinen raken-
nustoimikunta (tarpeellisuus riippuu toki hankkeen suuruudesta), jonka tehtävänä
on rakennushankkeiden suorittaminen ja valvonta. Jätevedenkäsittelyn osalta ra-
kennushankkeet käynnistetään vasta sen jälkeen kun uudet jätevesien johtamis-
lupapäätökset on saatu. Vasta tällöin voidaan lopullisesti sopia hallinto-
organisaatiosta ja kustannusten jakoperusteista.

5.4 HALLINTOMALLIT JA TOIMINNAN LAAJUUS

Hallinto on mahdollista järjestää sopimuspohjaisesti kunnittain tai yhtiöpohjalta.
Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten olemassa olevien kunnallisten yhtiöiden
säilyttämistä, laajentamista tai uusien liikelaitosten/yhtiöiden luomista hallinnoi-
maan sovittua vesihuollon osaa. Seuraavassa on esitelty erilaiset hallintomallit ja
suositus organisaation järjestämisestä tulevaisuudessa.
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5.4.1. Vedenhankinta

Tukkuyhtiö (osakeyhtiö)  ja kunnalliset vesilaitokset

Vedenhankintaa varten verkostot yhdistetään ja  vedenhankintaa keskitetään
Kemiössä ja Dragsfjärdissä sijaitseville pohjavesialueille. Yksittäisillä vesilaitok-
silla ei ole resursseja hoitaa vedenhankintaa ja –jakelua vedenottamoilta kunnal-
lisiin verkostoihin. Siksi olisi perusteltua, että vedenhankinta hoidettaisiin keski-
tetysti siten, että vedenhankinnasta vastaisi kuntien yhdessä omistama tukkuyh-
tiö, joka hankkisi ottoluvat, vastaisi vedenotosta, pohjaveden käsittelystä ja veden
toimittamisesta vesijohtoverkostoihin.

Tukkuyhtiön omistus määritellään kuntien välisin sopimuksin. Kunnat vastaavat
tukkuyhtiön perustamis- ja rakentamiskustannuksista omistusosuuksien mukai-
sesti. Myös Björkbodan vesiosuuskunnalla olisi mahdollisuus tulla tukkuyhtiön
osakkaaksi. Tukkuyhtiön myymän veden hinta on kaikille vesilaitoksille sama.

Kunnalliset vesilaitokset vastaavat vedenjakeluista kunnanrajojen mukaisesti.
Tarvittaessa on mahdollisuus myydä vettä myös naapurikunnissa sijaitseville
kiinteistöille. Tällöin kiinteistöt tekevät suoraan sopimuksen naapurikunnan kun-
nallisen vesilaitoksen tai yksityisen vesiosuuskunnan kanssa.

Jokaisella kunnalla täytyisi tällöin olla ammattitaitoista vedenhankinnasta ja –ja-
kelusta vastaavaa henkilökuntaa. Kunnallinen vesilaitostoiminta sitoisi jonkin ver-
ran kuntien teknisen osastojen voimavaroja.

Kuntien omistajayhtiö

Koko vesihuoltolaitos voidaan yhtiöittää yhdeksi kuntien omistamaksi osakeyhti-
öksi, joka omistaa ja hallinnoi laitosten lisäksi verkostoa ja vastaa vedenhankin-
nasta ja –jakelusta myös kunnallisissa verkostoissa. Yhtiötä johtaa yhtiön halli-
tuksen valitsema toimitusjohtaja. Yhtiön hallituspaikoista sovitaan yhtiön perus-
tamisen yhteydessä. Esimerkiksi hallituspaikat voitaisiin jakaa siten, että kaikilla
kunnilla on kaksi paikkaa. Lisäksi hallituksen puhenjohtajana toimisi Dragsfjärdin
kunnan edustaja, sillä Dragsfjärdissä on suurin (ennustettu) vedenkulutus. Mah-
dollista olisi myös, että Björkbodan vesisosuuskunta on mukana yhtiössä ja sillä
olisi yksi hallituspaikka.

Vuosittain järjestettävän yhtiökokouksen äänimäärä määräytyy osakemäärän
suhteessa. Osakemäärä määräytyy esimerkiksi liittyjämäärän mukaisesti.

Ongelmallista mallissa on se, että kuntien vedenjakeluverkostot ovat hyvin eri
vaiheissa. Kemiössä ja Dragsfärdissä on olemassa olevaa vanhaa verkostoa,
mutta Västanfjärdissä ei ole vielä jakeluverkostoa ollenkaan. Yhtiön perustamisen
yhteydessä tulisi jokaisen kunnan verkoston arvo pystyä määrittämään realisti-
sesti ottaen huomioon verkoston iän, saneeraustarpeen. Tämä saattaisi osoit-
tautua ongelmalliseksi, varsinkin kun Västanfjärdiin rakennetaan täysin uusi ver-
kosto, mutta Kemiössä ja Dragsfjärdissä on jo runsaasti olemassa olevaa vanhaa
verkostoa.
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Omistajayhtiön tulisi kantaa vastuu myös haja-asutuksen vesihuollon kehittämi-
sestä, vaikka se ei välttämättä olisi kaikissa tapauksissa teknis-taloudellisesti
kannattavaa. Tällöin olisi mahdollista, että eri kunnissa asuvat asukkaat joutuisi-
vat eri arvoiseen asemaan. Esimerkiksi tällä hetkellä Västanfjärdissä on tehty
päätös, että vesihuolto tulee tulevaisuudessa kattamaan valtaosan myös haja-
asutusalueista. Kemiössä vastaavan palvelun tarjoaminen haja-asutusalueilla tu-
lisi huomattavasti kalliimmaksi pidemmistä etäisyyksistä johtuen.

Sopimuspohjainen malli

Sopimuspohjaisessa mallissa yhden kunnan vesilaitos vastaa koko saaren vesi-
huollon järjestämisestä sopimuksen mukaisesti. Kemiönsaarella esimerkiksi
Dragsfjärdin vesilaitos voisi vastata Kemiön ja Västanfjärdin vesihuollosta. Kus-
tannusperiaatteista sovitaan tapauskohtaisesti.

Sopimuspohjaisen mallin ongelma on, että millään kunnallisella vesilaitoksella ei
tällä hetkellä ole riittävän vahvaa organisaatiota huolehtimaan toisten kuntien ve-
silaitoksista. Lisäksi puuttuminen toisen kunnan alueella tapahtuvaan rakentami-
seen saattaisi aiheuttaa ristiriitatilanteita.

Malli olisi käyttökelpoinen siinä tapauksessa, että joku jo olemassa oleva vesi-
huoltolaitos olisi riittävän iso mallin toteuttamiseen. Myös sopimusten taksojen
määrittäminen saattaisi muodostua ongelmalliseksi.

5.4.2. Jätevedenkäsittely

Jätevedenkäsittely on mahdollista hoitaa samojen periaatteiden mukaisesti kuin
vedenhankinta. Tukkuyhtiömalli ei tule ainakaan alkuvaiheessa kyseeseen, sillä
jätevedenkäsittely hoidetaan kunnittain omissa jätevedenpuhdistamoissa.

5.4.3. Esitys hallintomalliksi

Kemiön saarelle perustetaan tukkuyhtiö, joka vastaa vedenhankinnasta Skinnar-
vikin ja Nordanoon pohjavesialueelta. Yhtiö vastaa vedenkäsittelystä sekä johta-
misesta Kemiön ja Västanfjärdin rajalle.

Kunnalliset vesilaitokset vastaavat vedenjakelusta omissa kunnallisissa verkos-
toissa osittain sopimuspohjaisella mallilla. Vesilaitosten henkilökunta vastaa
osittain ylikunnallisesti vesihuoltoverkostojen ylläpidosta ja huollosta. Tällöin tur-
vataan kaikille kuntien vesilaitoksille ammattitaitoisen henkilökunnan riittäminen
esimerkiksi henkilökunnan jäädessä eläkkeelle tai sairastapauksissa. Kuntien ve-
silaitokset vastaavat verkostojen rakentamisesta ja saneerauksesta  aiheutuvista
kustannuksista. Kunnalliset vesilaitokset vastaavat myös liittymissopimusten laa-
timisesta ja päättävät vesilaitostensa taksoista.

Jos edellä mainittu toimintamalli on osoittautunut toimivaksi ja lisännyt kuntien
yhteistyötä, on myöhemmässä vaiheessa mahdollista lisätä yhteistyötä. Yhtenä
vaihtoehtona tällöin on alueellisen omistajayhtiön perustaminen.

Tämä on varsinkin ajankohtaista siinä tapauksessa, jos kuntien jätevedenkäsit-
telyä keskitetään nykyisten jätevedenpuhdistamoiden käyttöiän päätyttyä. Tämä
tosin on uudelleen ajankohtaista vasta vuosikymmenien kuluttua. Tällöin olisi jär-
kevää yhdistää  organisaatiot ylikunnalliseksi vesihuoltolaitokseksi (osakeyhtiö),
joka vastaa koko saaren vesihuollosta.
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Tulevaisuudessa on mahdollista, että kuntarakenteessa tapahtuu muutoksia. Jos
Kemiön saarella sijaitsevat kunnat yhdistyvät yhdeksi isoksi kunnaksi, on luonno-
lista yhdistää myös vesilaitokset. Tällöin vesilaitos voi olla joko kunnallinen liike-
laitos tai osakeyhtiö, jossa on osakkaana myös yksityisiä vesihuoltoyhtiöitä (ve-
denjakelun tai jätevedenkäsittelyn).

5.5 OMISTUSOSUUDET

Vedenhankinnan ja mahdollisen jätevedenkäsittelyn liikelaitos- ja yhtiömallissa
omistus jakautuu hankkeeseen siirtyvien sidottujen pääomien ja uusinvestointien
jakautumisen mukaan. Uusinvestoinnit jaettaisiin yhtiössä kunnittain ennustetun
vedenkulutuksen suhteessa.

Omistusosuudet määräytyvät lopullisesti vesihuoltohankkeisiin osallistuvien vara-
usten mukaisesti ja niistä sovitaan kuntien kesken hankesuunnittelun yhteydessä.
Omistuksen ja päätäntävallan jakautumiseen voidaan vaikuttaa yhtiön perusta-
misasiakirjoissa ja hallitusta muodostettaessa.

5.6 TOIMINNAN RAHOITUS

Vedenhankinnan tukkuyhtiö vastaa toiminnan ja uudishankkeiden rahoittamisesta
kunnilta perimillään vesimaksuilla ja suorilla investointiavustuksilla. Niillä katetaan
rakennuskustannukset, huolto- ja kunnossapitokustannukset sekä käyttökustan-
nukset. Rahoituspäätökset tehdään liiketaloudellisin perustein ottaen huomioon
vedenhankinnan toiminnalliset tavoitteet.

Tukkuyhtiön perimän taksan ja kunnallisten vesilaitosmaksujen välisellä erotuk-
sella kehitetään, rakennetaan ja ylläpidetään vesihuoltoverkostoja.

6. KUSTANNUSTEN JAKOMALLIT JA VESIHUOLLON RAHOITUS

6.1 KUSTANNUSTEN JAON PERIAATTEET

Yhteistoiminnan edellytys on yhteisten vesihuoltolaitosten ja yhdysvesijohtojen
rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvien kustannusten jako oikeudenmukaisesti
kaikkia osapuolia hyödyttävästi. Tässä suunnitelmassa tehty kustannusten ja-
koehdotus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

6.1.1. Vesilaitokset

Vedenottamista Skinnarvikista ja Nordanåsta sekä vedenkäsittelyä varten pe-
rustettavan tukkuyhtiön osakepääoma ja siten kustannukset jakautuvat liittyjä-
määrien suhteessa. Myös Björkbodan vesiosuuskunnalla on mahdollisuus liittyä
mukaan osakeyhtiöön.

Jos alueelle tulee runsaasti vettä kuluttavaa teollisuutta, sillä on mahdollisuus
hankkia yhtiön osakkeita ja siten osallistua kustannuksiin. Osakepääoma ja-
kaantuu liittyjämäärien suhteessa.

Lisäksi vesilaitokset maksavat erikseen kulutuksen suuruuden perusteella käyt-
tömaksua, jonka suuruus määritellään erikseen.
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6.1.2. Yhdysvesijohdot

Tukkuyhtiö vastaa pohjavesialueilta Björkbodaan rakennettavan yhdysvesijohdon
kustannuksista. Kustannukset jakautuvat samassa suhteessa kuin yhtiön osake-
pääoma.

Tästä eteenpäin kunnalliset vesilaitokset vastaavat kuntien alueelle rakennetta-
vista yhdysvesijohdoista.

6.1.3. Jätevedenpuhdistamot

Kunnalliset vesihuoltolaitokset vastaavat itsenäisesti puhdistamoiden saneeraus-
kustannuksista sekä Västanfjärdiin rakennettavan uuden puhdistamon kustan-
nuksista. Vesihuoltolaitokset vastaavat itsenäisesti myös käyttökustannuksista.

6.1.4. Siirtoviemärit

Kunnalliset vesihuoltolaitokset vastaavat itsenäisesti alueelleen rakennettavien
siirtoviemäreiden käyttö- ja rakennuskustannuksista.
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6.2 KUSTANNUSJAKO

6.2.1. Rakennuskustannukset

Yllä esitettyjen periaatteiden perusteella hankkeiden rakennuskustannuksista
saadaan taulukon 6.1 mukainen kustannusten jako. Taulukossa ei ole huomioitu
haja-asutuksen vesihuoltoon kuluvia varoja. Keskitetyn vedenhankinnan osalta ei
ole huomioitu mahdollista Björkbodan vesiosuuskunnan osallistumista hankkee-
seen.

Taulukko 6.1. Hankkeiden rakennuskustannusten jako kuntien kesken.
[€] Dragsfjärd Kemiö Västanfjärd

A. Dragsfärdin puhdista-
mon saneeraus 1 900 000

B. Kemiön puhdistamon
saneeraus 600 000

C. Västanfjärdiin raken-
nettava puhdistamo 500 000

D. Siirtoviemäri Kirkon-
kylä – Taalintehdas 320 000

E.    Kalvhagenin vedenot-
tamo 45 000

F.    Skinnarvikin vedenot-
tamo 27 000 17 000 6 000

G.    Nordanån vedenotta-
mo ja vesilaitos 106 000 68 000 25 000

H.     Yhdysvesijohto Skin-
narvik – Nordanå 96 000 62 000 23 000

I.     Yhdysvesijohto Nor-
danå – Björkboda 96 000 62 000 23 000

J.      Yhdysvesijohto
Björkboda – Kemiö 625 000

K.     Yhdysvesijohto Kir-
konkylä – Taalintehdas 250 000

L.    Yhdysvesijohto Nor-
danå – Kirkonkylä 305 000

M.    Yhdysvesijohto Kalv-
hagen – Kårkulla

160 000

Yhteensä n.  [€] 3 100 000 1 640 000 580 000

6.2.2. Käyttökustannukset

Koska vedenhankinnan tukkuyhtiön käyttökustannusten jako perustuu käytettä-
viin vesimääriin, käyttökustannuksista ei ole mahdollista laskea vastaavaa euro-
määräistä kustannusjakotaulukkoa kuin rakennuskustannuksista.
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6.3 VALTION VESIHUOLTOAVUSTUKSET JA VESIHUOLTOTYÖT

Valtio voi tukea vesihuollon rakentamista myöntämällä siihen vesihuoltoavustusta
tai sijoittamalla hankkeen vesihuoltotyöksi. Vesihuoltohankkeiden toteuttamiseen
on saatavissa myös EU-rahoitusta.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) voivat myöntää investointiavus-
tusta vesihuoltohankkeisiin, jos hankkeet liittyvät oleellisesti muihin suunnitteilla
oleviin työllistäviin hankkeisiin. Avustusten tärkein ehto on hankkeen positiiviset
työllisyysvaikutukset. Hankkeiden rahoitus on poikkeuksellista ja tapauskohtaista.

Avustukset

Vesihuoltolaitokset ja erilaiset vesiyhtymät voivat saada avustusta valtiolta. Valti-
on myöntämillä avustuksilla voidaan kattaa enimmillään 30 % hankkeen toteutu-
neista kokonaiskustannuksista.

Tällä hetkellä avustusten painopiste on suunnattu haja-asutusalueiden vesihuol-
tohankkeisiin.

Valtion vesihuoltotyöt

Valtion vesihuoltotyöt koskevat vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamista, joissa
valtio tekee varsinaisen työosuuden ja kunta hankkii putkimateriaalin yms. tarvik-
keet. Hankkeet ovat yleensä mittavia, monesti kuntien välisten vesijohto- ja vie-
märilinjojen rakennustöitä. Valtion tuen prosentuaalinen osuus vesihuoltotöissä
on merkittävä. Vesihuoltotyön laskennallinen vaikutus kokonaisinvestoinnin
osalta on n. 50 %.

6.4 EU-TUET

EU-tukea on mahdollisuus saada hankkeisiin, joilla kehitetään vesihuollon lisäksi
haja-asutusalueiden elinkeinoa tai elävöitetään haja-asutusalueiden kyliä. Tällai-
seen toimintaan on mahdollista saada useaa erilaista rahoitusta.

EU-tukea on mahdollisuus saada myös tutkimukseen tai pilot-tyyppisiin vesi-
huoltokohteisiin. Tällöin tuen saannin edellytyksenä on uusien tutkimustulosten ja
kokemusten jakaminen vastaaviin vesihuoltokohteisiin.

Kaarinassa, 16. päivänä joulukuuta.

Air-Ix Ympäristö Oy

Pieti Poikola Kati Lundén
DI Ins. 


