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1 JOHDANTO
Raaseporin kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa, kun Karjaan ja
Tammisaaren kaupungit ja Pohjan kunta liittyivät yhteen. Ensimmäinen Raaseporin
vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin vuonna 2009. Tämä suunnitelma on
aiemman suunnitelman päivitys.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää vesihuollon nykytila,
kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon
vesihuolto kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Suunnitelma
on laadittu vuoteen 2040 saakka ja sitä tulisi päivittää vähintään neljän vuoden välein.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä
vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon
alueelliseen yleissuunnitteluun.

Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi
maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi.
Kehittämissuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai
asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan laatiminen on vireillä.

Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota
voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-
alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Raaseporin kaupungin toimeksiannosta ja
ohjauksessa Sweco Ympäristö Oy:n Turun toimistolla.

2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS
Suunnittelualueena on vuoden 2009 alussa aloittanut Raaseporin kaupunki. Raaseporin
kaupunki muodostui Karjaan ja Tammisaaren kaupunkien ja Pohjan kunnan liittyessä
yhteen. Raasepori sijaitsee Etelä-Suomen läänissä, Uudenmaan maakunnan
länsiosassa, Raaseporin seutukunnassa ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) toimialueella.

Raaseporin rajanaapureita ovat Hanko, Inkoo, Kemiönsaari, Lohja ja Salo.

Raaseporin kokonaispinta-ala on yhteensä 2 196 km2, josta maapinta-ala on 1 143 km2 ja
vesipinta-ala on 1 052 km2.

Tärkeimmät taajama-alueet ovat Tammisaaren keskusta-alue, Bromarv,
Haparskog/Skogby, Tenhola, Finnäs, Karjaan keskusta, Mustio, Pinjainen, Åminnefors,
Pohjan kirkonkylä ja Fiskars.



2 (35)

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

02.12.2014

e25781_raasepori_vhks.docx

2.1 Väestö ja elinkeinot

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Raaseporin väestömäärä on ollut sekä
kasvussa että laskussa. Vuonna 2013 Raaseporin väestömäärä oli yhteensä 28 695.
Väestömäärän kehitys vuosien 1985 - 2013 aikana on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 2.1 Väestökehitys 1985-2013 (Tilastokeskus)
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

  28 140   28 565   28 567   28 436   28 396   29 065   28 695

Asuntokuntien lukumäärä oli vuoden 2011 lopussa 13 584 (keskimäärin 2,1
henkeä/asuntokunta). Raaseporin ominaispiirre on runsas kesäasukkaiden määrä.
Vuonna 2011 kesämökkejä oli yhteensä 6 439.

Raaseporin elinkeinorakenne ja sen muutokset 1993 - 2012 on esitetty seuraavassa
taulukossa.

Taulukko 2.2 Työpaikat toimialoittain yhteensä Raaseporin alueella 1993-2012 (Tilasto-
keskus).
Toimiala 1993 2000 2012

kpl % kpl % kpl %
- Maa- ja metsätalous 762 7 % 582 5 %       437 4 %
- Teollisuus 2 421 23 % 2 309 21 %    1 280 12 %
- Palvelut 3 191 30 % 3 835 34 %    3 632 34 %
- Yhteiskunnalliset palvelut 3 825 37 % 4 189 38 %    5 284 49 %
- Muut 280 3 % 212 2 %       142 1 %

10 479 11 127  10 775

Raaseporissa sijaitsevien työpaikkojen määrä on vähentynyt viimeisen 12 vuoden aikana
noin 350 kappaleella. Maa- ja metsätalouden ja teollisuuden osuus työpaikoista on
vähentynyt ja palvelualan osuus lisääntynyt.

Vuonna 2012 yritystoimipaikkoja oli Raaseporissa 2 296.

2.2 Väestöennusteet

Tilastokeskuksen laatima väestöennuste ulottuen vuoteen 2040 on esitetty seuraavassa
taulukossa.

Taulukko 2.3 Tilastokeskuksen väestöennuste 2013 - 2040.
2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040

28 695 29 325 29 927 30 593 31 174 31 652 32 063

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä väestö kasvaa 32 100
asukkaaseen keskimäärin 1,6 % vuotuisella vauhdilla.
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2.3 Kaavoitus, maankäyttö ja ympäristö

2.3.1 Maakuntakaavoitus

Uudellamaalla maakuntakaavoituksesta vastaa Uudenmaan liitto. Ympäristöministeriö
vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi jätetyt
valitukset 15.8.2007 ja maakuntakaava astui voimaan.

Maakuntakaava kattaa koko Uudenmaan alueen ja se sisältää kaikkien
maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle
tulevaisuuteen. Päätöksellä kumottiin Uudellamaalla aiemmin voimassa olleet
seutukaavat sekä Läntisen Uudenmaan maakuntakaava.

Yleispiirteisenä maankäytön suunnitelmana maakuntakaava ohjaa kuntien
kaavoitustyötä. Sen on tarkoitus välittää valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen
yksityiskohdat määritetään kunnan laatimissa osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa.
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- eikä asemakaavan alueella
muutoin kuin näitä kaavoja muutettaessa.

Uudenmaan liitossa on käynnistetty maakuntakaavaa täydentävän vaihekaavan laadinta.
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa tutkitaan toimintoja, joilla on merkittäviä
ympäristöseurauksia ja jotka edellyttävät molemminpuolista yhteensovittamista.
Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 22.6.2010. Vaihemaakuntakaava täydentää
Uudenmaan maakuntakaavaa. Kaava koskee mm. jätteenkäsittelyn aluetarpeita pitkällä
aikavälillä, kiviaineshuollon aluevarauksia, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueita,
liikennevarikkoja ja -terminaaleja sekä laajoja yhtenäisiä metsäalueista nk. MLY-alueilla,
jotka koskevat merkittäviä osia Raaseporin pohjoisalueista.

Uudenmaan maakuntakaavan uudistus käynnistettiin vuoden 2011 alussa Uudenmaan ja
Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen yhdistämisen jälkeen. Vireillä olevan uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaava käsittää neljä pääteema, jotka ovat alue- ja yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen, metropolomaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupankäynnin
palveluverkon suunnittelu niin, että se muodostaa osan alue- ja yhteiskuntarakenteesta,
kylien ja haja-asutusalueiden rakentamisen ohjaaminen. Maakuntavaltuusto hyväksyi
kaavan maaliskuussa 2013 ja on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä.

Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava koskee Blombackenin jätevedenpuhdistamoa.
Ympäristöministeriö vahvisti kaavan joulukuussa 2012.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava valmistelu on käynnistynyt. Kaava valmistellaan
kolmen vuoden aikana koko Uudenmaan alueelle. Siinä määritellään suuret yhteiset
kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta:

· elinkeinot ja innovaatiotoiminta
· logistiikka
· tuulivoima
· viherrakenne
· kulttuuriympäristöt.
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2.3.2 Yleiskaavoitus

Voimassa olevat yleiskaavat:

· Mustionjokilaakson osayleiskaava (Pohja)
· Mustionjokilaakson osayleiskaava (Karjaa)
· Mustion Ruukin alueen osayleiskaava (Karjaa)
· Meltolan osayleiskaava (Karjaa)
· Pohjanpitäjänlahden osayleiskaava (Pohja)
· Brödtorpin harjun osayleiskaava (Pohja)
· Skogbölen osayleiskaava (Pohja)
· Skogmarkin osayleiskaava (Pohja)
· Åminneforsin osayleiskaava (Pohja)
· Kisakeskuksen osayleiskaava (Pohja)
· Norrbackan ja Blekankärrin osayleiskaavat (Pohja)
· Bromarvin kirkonkylän osayleiskaava (Tammisaari)
· Pålarv osayleiskaava (Tammisaari)
· Olofsborg osayleiskaava (Tammisaari)
· Kamparholmen yleiskaava (Tammisaari)

· Långstrand rantayleiskaava (Tammisaari)
· Kuggholm, Kuggholmsudden, Norregård rantayleiskaava (Tammisaari)
· Tammisaaren itäisen Saariston rantayleiskaava (Tammisaari)

Vireillä olevat yleiskaavat:

· Gålisjö -järven alueen osayleiskaava (Karjaa)
· Svarfvarsin osayleiskaava, Högbenin kylä (Karjaa)
· Karjaan läntinen taajama osayleiskaava (Karjaa)
· Box osayleiskaava (Tammisaari)
· Läntisen keskustaajaman osayleiskaava (Tammisaari)
· Snappertunan kirkonkylän osayleiskaava (Tammisaari)

· Läntisen saariston rantayleiskaava, Lindö-Kvigos (Tammisaari)
· Läntisen saariston rantayleiskaava, Prästkulla (Tammisaari)
· Läntisen saariston rantayleiskaava, Bromarv-Padva (Tammisaari)

Kaavoitusohjelmassa olevat yleiskaavat:

· Karjaan keskustaajaman osayleiskaava (Karjaa)
· Horsbäck - Kärrby osayleiskaava (Tammisaari)
· Jussarö (Tammisaari)
· Tammisaaren läntinen saaristo, vaihe I (Tammisaari)
· Tammisaaren keskustaajaman osayleiskaava (Tammisaari)
· Snappertuna osayleiskaava (Tammisaari)
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2.3.3 Asemakaavoitus

Asemaakaavoitettuja alueita ovat Karjaan keskusta, Mustio, Pohjan kirkonkylä, Fiskars,
Pinjainen, Åminnefors, Tammisaaren keskustan ympäristö, Tenhola, Harparskog ja
Bromarv.

Käsittelyssä tai kaavoitusohjelmassa olevia asemakaava-alueita on mm. seuraavilla
alueilla:

· Asemanmäki (Karjaa)
· Keskusta-Kauppiaankatu (Karjaa)
· Krogarbacken (Karjaa)
· Kroggårdsmalmen (Karjaa)
· Lepin liikealue (Karjaa)
· Svartmora (Karjaa)
· Svedja (Karjaa)
· Tallåker (Karjaa)
· Billnäsin ruukki (Pohja)
· Gumnäs ja Klockarudden (Pohja)
· Kappelitie (Pohja)
· Råbacka (Pohja)
· Skogsmark-Österängen (Pohja)
· Tallbacka (Pohja)
· Åminnegård (Pohja)
· Baggön satama (Tammisaari)
· Båssaböle (Tammisaari)
· Gammelbodanranta (Tammisaari)
· Dragsvikinranta (Tammisaari)
· Kärrby (Tammisaari)
· Leksvall (Tammisaari)
· Prästkullantie (Tammisaari)
· Rävnäs-Kursand II-vaihe (Tammisaari)
· Tammiharju (Tammisaari)
· Tammisaaren asema-alue (Tammisaari)
· Tenhola, Bromarvintie (Tammisaari)
· Österbynranta (Tammisaari)

2.3.4 Natura-alueet

Raaseporin alueella sijaitsee seuraavia Natura 2000 -verkostoon kuuluvia suojelualueita:

· Lohjanjärven alueet (Karjaa, Lohja ja Karjalohja)
· Långån kosteikko (Karjaa)
· Läppträsket(Karjaa)
· Mustionjoki (Karjaa ja Pohja)
· Tulijärvi - Makubergen (Karjaa ja Karjalohja)



6 (35)

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

02.12.2014

e25781_raasepori_vhks.docx

· Varvarinsuo (Karjaa ja Inkoo)
· Pohjan - Kiskon järvialue (Pohja, Tammisaari ja Kisko)
· Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue (Poh-

ja, Tammisaari, Hanko ja Inkoo)
· Tomasbölebäcken (Pohja)
· Bölsviken - Stormossen (Tammisaari)
· Harpar Storträsket ja Lillträsket (Tammisaari)
· Kiskonjoen vesistö (Tammisaari ja pääosin Perniö)
· Svinberget - Lagerholmen (Tammisaari)
· Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax (Tammisaari)
· Österfjärden (Tammisaari)

Natura -alueiden rajaukset on esitetty liitteenä olevassa kartassa (kartta 104).

3 VESIHUOLLON PAINOPISTEET

3.1 Pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset strategiat
Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon järjestämisestä ja
kehittämisestä. Kunnan tulee ryhtyä toimiin vesihuollon järjestämiseksi suurehkon
asukasjoukon tarpeiden tai ympäristönsuojelullisten syiden niin vaatiessa. Kunta päättää
alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Vesihuoltolaitos vastaa
palveluiden järjestämisestä toiminta-alueellaan.

Raaseporin kaupungissa vesihuoltopalveluissa pyritään pitkällä aikavälillä seuraaviin
tavoitteisiin:

· Jaettavan veden laatu on vaatimukset täyttävää.
· Vedenjakelu toimii keskeytyksettä.
· Kaikissa tilanteissa pystytään toimittamaan laatuvaatimukset täyttävää vettä vähin-

tään 120 l/as d.
· Jäteveden viemäröinti ja -käsittely on vaatimukset täyttävää sekä siitä ei aiheudu

riskiä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.
· Vesistöjen suojelemiseksi on toiminnassa otettu huomioon Valtioneuvoston päätös

vesiensuojelun suuntaviivoista.
· Vesihuoltoverkosto kattaa asumisen, vapaa-ajan toiminnan ja elinkeinotoiminnan

kannalta tarpeelliset alueet.
· Vesihuoltolaitoksien toimintaedellytykset ovat riittävät.
· Palvelutuotanto on tehokasta ja laadukasta sekä työnjako tilaajan ja tuottajan välil-

lä on selkeä.
· Asiakkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltolaitoksien palvelutasoon.

Keskeiset strategiat tavoitteisiin pääsemiseksi ovat seuraavat:

· Vedenhankinnassa käytetään parhaita raakavesilähteitä, jotka teknis-taloudellisesti
mahdollisia.

· Suojellaan raakavesilähteet.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11446&lan=fi
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· Vedenhankinta- ja jakelu varmistetaan kaikissa tilanteissa riittävällä käsittelyllä, va-
ravesilähteillä ja varautumissuunnittelulla.

· Vesijohtoverkon vuotovedet minimoidaan kunnossapidolla ja saneerauksella.
· Viemäriverkoston ylivuotojen ehkäisemiseksi huolehditaan viemäreiden kunnos-

sapidosta, saneerauksesta ja edistetään erillisviemäröintiä.
· Laajennetaan vesihuoltoverkostoa uusien kaava-alueiden rakentuessa ja tarpeen

mukaan haja-asutusalueelle, kuitenkin kustannukset kattaen ja vesihuoltolaitosten
toimintaedellytyksiä heikentämättä.

· Huolehditaan riittävistä osaamis- ja henkilöstöresursseista vesihuoltolaitoksilla.

3.2 Vesihuollon painopisteet ja periaatteet lähitulevaisuudessa
Seuraavien viiden vuoden aikana keskeisin painopiste on tehostaa haja-asutuksen
kiinteistöjen jäteveden käsittelyä. Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksessa (209/2011)
on määrätty talousjäteveden puhdistusvaatimuksista. Asetuksen voimaantulon
siirtymäaika vanhoille kiinteistöille on vuoden 2016 maaliskuuhun asti.

Toinen painopiste on huolehtia olemassa olevan verkoston riittävästä saneerauksesta ja
vastata uusien verkostojen osalta uusien asemakaava-alueiden rakentamistahtiin.

Vesihuollon painopistealueet ja periaatteet seuraavien viiden vuoden aikana:

· Rakennetaan viemäriverkostoa haja-asutusalueiden asutuskeskittymiin.
o Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään ohjeellisesti

viemäriverkostoon liitettävät alueet ja alustava rakentamisaikataulu.
o Alueiden priorisoinnissa (aikataulutus) otetaan huomioon

kustannusvastaavuus, asukasjoukon tarve ja ympäristönäkökulmat.
o Kaupungin vesihuoltolaitos rakentaa verkkoa toimenpideohjelman

mukaisesti.
o Alueilla, joilla kustannukset muodostuvat normaalia suuremmiksi, voi-

daan kattaa rakentamiskustannukset korotetulla liittymismaksulla ja
kiinteät käyttökustannukset korotetulla perusmaksulla.

o Muilla alueilla vesihuoltoverkkoa voidaan rakentaa vesiyhtymien
voimin (esim. osuuskunta).

o Kaupunki voi tukea yhtymiä, jolloin ehtona on, että verkosto
rakennetaan kaupungin laitoksen standardien mukaisesti. Kaupunki
voi erikseen päättämällä tukea rakentamista esim. asiantuntija-apuna
tai lainantakauksin, mutta ei lähtökohtaisesti rahallisena tukena.

· Viemäriverkkojen ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijär-
jestelmät parannetaan vuoteen 2016 mennessä.

o Järjestelmien rakentamisessa noudatetaan talousjätevesiasetusta ja
sitä tarkentavia laadittavia kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä

o Huolehditaan ensisijaisesti vesistöjen ranta-alueilla ja pohjavesialueilla
sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä.

· Varaudutaan saneerausinvestointeihin.
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3.3 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet
Vesihuollon rahoittamisen pääperiaatteena on, että vesihuoltolaitokset kattavat
toimintansa käyttö- ja investointikulut palveluiden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Kulut
peritään käyttö-, perus- ja liittymismaksuina.

Vesihuollon hankkeille pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoi-
tusta valtiolta.

3.3.1 Rahoitus maksuilla

Vesihuoltolaitoksen kulutukseen sidotun käyttömaksun suuruus tulee olla sama koko
toiminta-alueella. Sen sijaan käyttömaksun kiinteä osa eli perusmaksu sekä
liittymismaksu voivat vaihdella alueittain, jos palvelun tarjoamisen kustannukset ovat
jollain alueella kalliimmat johtuen harvasta asutuksesta, maastollisista tai muista
erityisolosuhteista (esim. pumppaamot, paineenkorottamot).

Liittymismaksut ovat yhtenäiset koko Raaseporissa.

Vesihuoltoyhtymät kattavat verkoston rakentamiskustannukset osuuskunnan jäseniltä
perittävillä osuusmaksuilla ja liittymismaksuilla.

Kunta ei lähtökohtaisesti tue haja-asutuksen vesihuoltohankkeita suoralla rahallisella
avustuksella. Kunta voi tukea hankkeita takaamalla lainoja ja esimerkiksi antamalla
asiantuntija-apua tai suunnitteluapua.

3.3.2 Ulkopuolinen rahoitus

Valtio tukee vesihuollon rakentamista myöntämällä siihen vesihuoltoavustusta tai
sijoittamalla hankkeen vesihuoltotyöksi.

ELY-keskuksien Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue voi myöntää
investointiavustusta vesihuoltohankkeisiin, jos hankkeet liittyvät oleellisesti muihin suun-
nitteilla oleviin työllistäviin hankkeisiin. Avustusten tärkein ehto on hankkeen positiiviset
työllisyysvaikutukset. Hankkeiden rahoitus on poikkeuksellista ja tapauskohtaista.

Valtion vesihuoltoavustukset

Kunnat, vesihuoltolaitokset ja erilaiset vesiyhtymät voivat saada avustusta valtiolta.
Avustuksen suuruus on nykyisellään noin 20 % toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Avustukset myöntää alueellinen ELY (ent. alueellinen ympäristökeskus)
ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön niiden käyttöön osoittamista
määrärahoista. Ympäristöministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu
yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen eli viemäröintiin ja jäteveden
käsittelyyn. Maa- ja metsätalousministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tar-
koitettu vedenhankinnan ja -jakelun kehittämiseen. Viemärihanketta voidaan tukea
MMM:n varoilla, jos viemärin yhteydessä rakennetaan vesijohto tai alueelle on aiemmin
rakennettu vesijohto valtion tuella.
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Avustettavat kohteet jaetaan niin sanottuihin pieniin ja isoihin hankkeisiin. Isojen
hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli 30 000 €. Näihin hankkeisiin haetaan
avustusta kerran vuodessa, kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä seuraavana
vuonna toteutettavalle hankkeelle. Hankkeen kustannuksiin voidaan hyväksyä
hakemuksen jättämishetken jälkeen syntyvät kustannukset.

3.4 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen
Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesihuollon
järjestäminen. Ehyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa toiminnallisesti, taloudellisesti ja
ympäristönäkökulmat huomioiden vesihuoltopalveluiden tehokkaan järjestämisen.
Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vedenhankinta, jätevesien viemäröinti ja
käsittely sekä hulevesien mahdollisimman luonnonmukainen hallinta. Kaavoja
laadittaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat vesihuoltojärjestelmät.

Haja-asutuksen asutuskeskittymien saattamista yhteisten vesihuoltoverkkojen piiriin tulee
selvittää. Verkkojen laajentamista tulee edistää siellä missä se on osoittautunut järkeväksi
ratkaisuksi. Keskitetty vesihuoltoverkko turvaa asukkaiden vedenhankintaa ja on kestävä
ratkaisu jätevesien käsittelemiseksi. Keskitetty ratkaisu lisää alueen houkuttelevuutta
asukkaiden ja teollisuuden silmissä ja mahdollistaa alueen kehittämisen.

3.5 Alueellinen yhteistyö
Kunnan tulee osallistua alueelliseen yleissuunnitteluun. Tavoitteena tulee olla, että kunta
lisäksi osallistuu alueellisiin yhteistyön kehittämisselvityksiin (organisaatioiden, talouden
ja hallinnon yhteistyöselvitykset). Yhteistyöhön lähtemiselle tulee olla selvitetyt perusteet
ja yhteistyöstä tulee seurata joko toiminnallisia, taloudellisia tai palvelutasoon positiivisesti
vaikuttavia asioita.

Alueellista yhteistyötä voidaan tehdä mm. vedenhankinnassa, jäteveden käsittelyn
keskittämisessä ja muiden palvelujen tuottamisessa. Etuja voidaan saavuttaa yhteisellä
käyttöhenkilöstöllä (mm. päivystystehtävät), yhteisillä hankinnoilla, asiantuntijapalveluilla,
urakointi- ja huoltopalveluilla tai taloushallinnalla. Saavutettavat edut voivat olla
taloudellisia, toiminnallisia tai kasvavaan osaamisresurssiin liittyviä.

Mahdollinen yhteistyö voidaan toteuttaa kuntien ja laitosten välisin sopimuksin tai
yhteisen organisaation kautta. Yhteinen organisaatio voi vastata vain tietyn palvelun
tuottamisesta (esim. tukkuvesilaitos) tai vastata kokonaan vesihuoltopalvelujen
tuottamisesta asiakkaille (esim. alueellinen vesihuoltoyhtiö).
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A-OSA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET

4 ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN
Raaseporin asutus on keskittynyt Tammisaaren keskustaan, Karjaan keskusta - Pinjainen
-alueelle ja Pohjan kirkonkylään. Muut taajama-alueet ovat Tenhola, Bromarv, Fiskars,
Åminnefors ja Mustio.

5 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA

5.1 Talousvesi
Kunnallisen laitoksen vesijohtoverkkojen ulkopuolella asuu 15 % Raaseporin asukkaista
eli noin 4 400 asukasta. Haja-asutusalueiden asukkaiden vedentarve on yhteensä noin
660 m3/d (150 l/as d).

Lisäksi vapaa-ajan asuntoja on yhteensä noin 6 400, joista suurin osa on vesijohtoverkon
ulkopuolella. Vapaa-ajan asukkaiden kokonaismäärä on 16 000 asukasta (2,5
asukasta/kiinteistö) ja teoreettinen vedentarve yhteensä 1 920 m3/d (120 l/as d).

Vapaa-ajan asunnoista suurin osa on ilman vesivessaa, vesikalusteita tai paineellista
vettä. Näissä asunnoissa vedenkulutus on vähäistä, alle 50 l/as d. Asuntojen
varustelutaso tulee jatkossa nousemaan, mikä lisää myös vedenkulutusta.

Raaseporin vesiyhtymät on esitetty seuraavassa taulukossa (tiedot v. 2008). Näiden li-
säksi Skogbyssä, Kisakeskuksessa, Strömsössä ja Lillgådisa Snappertunassa toimii ve-
siyhtymät. Myös Dragsvikin alueella on oma jakeluverkosto.

Taulukko 5.1 Vesiyhtymät (v. 2008).

Vesiyhtymä Veden-
hankinta

Taloudet/
asukkaat

Vedenkulu-
tus m3/d

Vasarängen vesiosuuskunta oma ottamo 25 kiinteistöä
(65 asukasta)

< 10 m3/d

Malmbackan vesiosuuskunta (Fredriks-
stad)

oma ottamo 15 asukasta < 10 m3/d

Joddbölen vesiosuuskunta (Backgränd) oma ottamo 9 kiinteistöä
(30 asukasta)

< 10 m3/d

Germundby vesiosuuskunta (Tenhola) kunnalta 10 kiinteistöä
(25 asukasta)

< 10 m3/d

Lövstrands vatten (Tenhola) kunnalta 5 mökkiä
(13 asukasta)

< 10 m3/d

Jäljelle jäävien kiinteistöjen vedenhankinta on kiinteistökohtaisten kaivojen varassa.
Vaihtoehtoina ovat tällöin rengaskaivo tai kallioporakaivo. Valtaosa kiinteistökohtaisista
kaivoista saa veden moreenikerrostumista.

Kaivovesien laatu vaihtelee maa- ja kallioperäolosuhteista johtuen sekä paikallisesti että
alueellisesti. Kaivovesissä saattaa esiintyä luonnollisia kallio- ja maaperästä johtuvia
veden laatuhaittoja tai pohjavesi voi olla likaantunut.
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Rengaskaivoissa yleisesti esiintyvä ongelma on korkea rauta- tai mangaanipitoisuus.
Myös kaivoon valuva pintavesi voi saastuttaa vanhoja rengaskaivoja. Monet vanhat kaivot
olisivatkin kunnostuksen tarpeessa. Radonin ja fluoridin poistamiseen talousvedestä on
olemassa teknisiä ratkaisuja. Radonin poistaminen on mahdollista kohtuuhinnalla, mutta
fluoridin poistaminen on kalliista. Myös rauta ja mangaani voidaan suodattaa pois.

Pintavesien päästessä huonokuntoiseen kaivoon, veteen joutuu pieneliöitä, eloperäistä
ainesta, hienojakoista maa-ainesta ja typpiyhdisteitä kuten nitraattia ja nitriittiä. Kaivon
lähellä voi olla myös pohjavettä likaavia toimintoja, kuten teiden suolaus, peltojen tai
puutarhan lannoitus tai pysyviä riskitekijöitä kuten jätevesisäiliöt, öljysäiliöt ja karjasuojat.

Lisäksi joillakin alueilla on veden riittävyyden kanssa ongelmia etenkin kuivina vuosina.
Vuosina 2002-2003 koko Suomea koetteli poikkeuksellinen kuivuus, joka aiheutti
ongelmia erityisesti haja-asutuksen vedenhankinnalle.

Tenholassa ja Pohjassa (Försby ja Björsby) esiintyy yleisesti korkeita radonpitoisuuksia.
Bromarvin vesi on usein rauta- ja mangaani- sekä radonpitoista. Saaristossa ja rannikko-
alueilla talousvedenlaatua heikentää suola sekä rauta ja mangaani. Muita ongelmia ovat
esimerkiksi Snappertunassa (Finnäs) pitkäaikaisen kuivuuden aiheuttama vesipula.

5.2 Jätevedet
Kunnallisten jätevesiviemäriverkostojen ulkopuolella on 18 % Raaseporin väestöstä eli
5 300 asukasta. Lisäksi vapaa-ajan asuntoja on yhteensä 6 400 kappaletta, joista lähes
kaikki ovat viemäriverkostojen ulkopuolella. Vapaa-ajan asukkaiden kokonaismäärä on
16 000 asukasta (2,5 asukasta/kiinteistö).

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on perinteisesti hoidettu vanhoilla kiinteistöillä
pääosin 2 - 3:n saostuskaivon laskeutuksella. Saostuksen jälkeen jätevedet johdetaan
maastoon tai avo-ojiin.

Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen (209/2011) voimaan tulon myötä
jätevesijärjestelmiä on ryhdytty parantamaan. Käytännössä uusissa kiinteistöissä
jätevesien käsittely on jo nyt asetuksen vaatimalla tasolla. Asetus on tullut voimaan
15.3.2011. Alkuperäinen asetus on vuodelta 2004. Kiinteistöillä vaaditaan kolmen
saostuskaivon lisäksi maapuhdistamoa (maahan imeyttäminen tai maasuodattamo) tai
pienpuhdistamoa. Vaihtoehtoisesti jätevedet voidaan kerätä umpisäiliöön ja kuljettaa
puhdistettavaksi. Asetuksen myötä on lisääntynyt kiinnostus paineviemäriverkon
rakentamiseen haja-asutusalueelle.

Suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on vesistöjen ravinnekuormitukseen,
ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittävimpinä
mainittakoon mahdolliset kaivovesien saastumistapaukset ja hajuhaitat.

5.2.1 Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Asetuksen vaatimukset on täytettävä heti kiinteistöissä, jotka rakennetaan 15.3.2011
jälkeen. Jos kiinteistö on rakennettu ennen 15.3.2011, siirtymäaika on 5 vuotta asetuksen
voimaantulosta, eli asetuksen vaatimusten on täytyttävä 15.3.2016. Jos kiinteistöä
korjataan siirtymäaikana siten, että töihin tarvitaan rakennuslupa, jätevesijärjestelmä on
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samalla muutettava vaatimusten mukaiseksi. Muutoin vanhoilla kiinteistöillä
jätevesijärjestelmän rakentamistöihin haetaan toimenpidelupa.

Selvitys kiinteistön nykyisestä jäteveden käsittelystä piti olla tehtynä vuoden 2006 alussa
niillä kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet yleiseen viemäriin ja joilla on käytössä
vesivessa. Jos vesivessaa ei ole, selvitys tuli olla tehtynä vuoden 2007 loppuun
mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
vaatia sitä nähtäväksi.

Suunnitelma jätevesien käsittelystä liitetään rakennuslupa- tai
toimenpidelupahakemuksen liitteeksi.

5.3 Lietteet
Haja-asutusalueilla syntyviä saostuskaivo- ja umpikaivolietteitä otettiin vastaan yhteensä
noin 32 800 m3 vuonna 2013. Määrä on lisääntynyt vuodesta 2008, jolloin lietettä otettiin
vastaan noin 20 000 m3. Lietettä otetaan vastaan Karjaa-Pohjan puhdistamolla ja
Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamolla. Lisäksi pieni osa lietteistä päätyy
puhdistamoiden sijaan peltolevitykseen.

5.4 Toimintavarmuus
Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan toimintavarmuus ja riskit muodostuvat kaivon
vedenlaadusta ja riittävyydestä. Lähes poikkeuksetta kiinteistöiltä puuttuu varavesilähde
poikkeustilanteen varalle.

Jätevedenkäsittelyn toimintavarmuus riippuu käsittelyjärjestelmän soveltuvuudesta,
mitoituksesta ja huollosta.

6 KEHITTÄMISTARPEET

6.1 Talousvesi
Suurimmat puutteet talousveden hankinnassa on saaristossa ja meren ranta-alueilla.
Näillä alueilla vedenlaatua heikentää erityisesti suola. Ranta-alueille on kaavoituspainetta
ja nykyisten vapaa-ajan kiinteistöjen varustelutaso tulee nousemaan. Tämä lisää
laatuvaatimukset täyttävän veden tarvetta.

Vedenhankintaa voidaan parantaa levittämällä alueille vesijohtoverkostoa yhdessä
viemäriverkoston kanssa. Tämän lisäksi eri puolilla aluetta sijaitsee mahdollisia
pohjavesialueita, joita on mahdollista ottaa käyttöön. Vedenottamon rakentaminen vaatii
perusteelliset pohjavesitutkimukset.

Jatkossa sään ääri-ilmiöt tulevat mahdollisesti voimistumaan ja kuivat kaudet tulevat
koettelemaan vedenhankintaa. Kuivuus haittaa erityisesti haja-asutuksen
vedenhankintaa. Vesijohtoverkostoa levittämällä voidaan turvata vedenhankintaa.
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6.2 Jätevedet
Valtaosalla haja-asutuksen kiinteistöistä nykyinen jätevesijärjestelmä ei täytä haja-
asutuksen jätevesiasetuksen vaatimuksia. Tarjolla on riittävästi tietoa ja vaihtoehtoja
sopivan jätevesijärjestelmän valitsemiseksi. Asetuksen siirtymäaika vanhoilla kiinteistöillä
on vuoden 2016 alkupuolelle asti. Siirtymäajan lopussa on odotettavissa pula rakentajista
ja suunnittelijoista. Tästä syystä saneeraus olisi syytä tehdä ajoissa.

Raaseporissa on useita kyliä ja asutuskeskittymiä, jotka olisi mahdollista saattaa
viemäröinnin piiriin. Viemäriverkostoon liittyminen on suositeltavin jätevesiratkaisu, jos se
vain on mahdollista. Jos kunnan laitos ei suunnittele rakentavansa viemäriverkostoa
alueelle, verkoston rakentamisesta voi vastata kiinteistönomistajat perustettavan
vesiyhtymän kautta (esim. osuuskunta).

Suunnitelman liitteenä olevassa kartassa on esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen
suunnitellut verkostot sekä alueet, joille verkoston rakentaminen voisi tulla kyseeseen
vesiyhtymän kautta (Kartta 101).
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B-OSA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET

7 NYKYTILA

7.1 Organisaatiot ja hallinto
Raaseporin Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena. Vesihuoltolaitoksen kirjanpito on
eriytetty kaupungin kirjanpidosta.

7.2 Vedenhankinta ja –jakelu

7.2.1 Pohjavesialueet ja vedenottamot

Raaseporin pohjavesivarat ovat hyvät. Alueella on yhteensä 52 luokiteltua
pohjavesialuetta, joista 24 on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi alueeksi
(luokka I). I-luokan pohjavesialueilla muodostuu pohjavettä arviolta 20 150 m3/d.

Pohjavesialueet on listattu liitteessä 1 ja esitetty liitteenä olevassa kartassa (kartta 104).
Yhteenveto pohjavesialueista on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 7.1 Yhteenveto pohjavesialueista (Valtion ympäristöhallinto).
Luokka kpl Muodostumisalue (km2) Antoisuus (m3/d)
I 24 29,81 20 150
II 28 14,90 10 460
Yht. 52 44,71 30 610
Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Luokka II: vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue

Vedenhankinnassa raakavetenä käytetään pohjavettä, joka hankitaan vesihuoltolaitosten
omilta pohjavedenottamoilta. Ottamoita on käytössä yhteensä 15, joista osa toimii osa-
aikaisesti tai varaottamona. Ottamoista otetaan vettä noin 4 800 m3/d.

Vesihuoltolaitoksen ottamoiden lisäksi kaupungin alueella on useita muita ottamoita.
Kaikki kaupungin alueella sijaitsevat ottamot ja niillä suoritettu vedenkäsittely on esitetty
liitteenä (Liite 2). Seuraavassa taulukossa on esitetty vesihuoltolaitoksen ottamot ja
vedenotto.
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Taulukko 7.2 Raaseporin Veden pohjavedenottamot ja vedenotto 2011-2013.
Vedenottamo Sijainti Lupa (m3/d) 2011 2012 2013
MAASILTA Karjaa 1 800 571 562 574
MELTOLA1 Karjaa 1 100 616 654 770
NYBY Karjaa 800 201 155 175
MJÖLNARBY Karjaa 300 109 118 122
LINDNÄS Karjaa 100 1 1 1
BRÖDTORP Pohja 1 000 544 536 459
KORSNÄS Pohja 500 337 383 437
MANIBACKA Pohja 3 3 3
EKERÖ Tammisaari 2 600 1 554 1 402 1 292
BJÖRKNÄS Tammisaari 2 000 809 750 628
TROLLBÖLE Tammisaari 150* 0 0 0
HARPARSKOG Tammisaari 21* 0 0 0
KANSJERF Tammisaari 38* 31 38 24
FINNÄS Tammisaari 12* 10 8 11
VÄSTERVIK Tammisaari 278 282 347
Yhteensä n. 10 000 5100 4900 4800
1 = Karjaan Veden ja Meltolan sairaalan ottamot yhteensä
* = ei lupaa, arvioitu antoisuus

7.2.2 Vedenkulutus

Vesijohtoverkostoihin oli vuonna 2013 liittynyt noin 24 300 asukasta (6 504 liittymää) ja
liittymisprosentti oli 85 %. Ominaisvedenkulutus oli noin 200 litraa asukasta kohti
päivässä.

Laskutetun veden määrä on noin 3 900 m3/d ja laskuttamattoman veden määrä 940 m3/d
(20%).

Seuraavassa taulukossa on esitetty Raaseporin Veden vesijohtoverkostoihin liittyneet ja
vesimäärät.
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Taulukko 7.3 Raaseporin Veden vedenjakelu 2011-2013.
2011 2012 2013

Asukkaat as 28 959 28 829 28 695

Liittyjämäärä as         24 047* 24 192 24 304

Liittymis -% % 83 % 84 % 85 %
Ominaisvedenkulutus l/as d 211 202 199

Verkostoon pumpattu vesimäärä m3/d 5 063 4 891 4 842

Laskutettu vedenkulutus m3/d 4 013 3 912 3 898

Laskuttamaton vesi + vuotovedet m3/d 1 050 979 944
Laskuttamaton vesi + vuotovedet % 21 % 20 % 20 %
* Vuoden 2011 liittyjämäärä arvioitu. Vuoden 2012-13 liittyjämäärän kasvu laskettu suhteessa liit-
tymien määrän kasvuun. Kiinteistöliittymän on arvioitu vastaavan 2,5 asukasta.

7.2.3 Vesijohtoverkosto

Raaseporin Veden verkosto ja vedenjakelun toiminta-alue kattaa nykyisen jaon mukaan
11 erillistä aluetta (Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan keskustat sekä Antskog, Bromarv,
Finnäs, Fiskars, Harparskog, Mustio, Skåldö ja Tenhola).

Vesijohtoverkoston pituus oli vuonna 2013 yhteensä noin 345 km. Seuraavassa
taulukoissa on esitetty vesijohtoverkon pituuden kehitys.

Taulukko 7.4 Vesijohtoverkoston kehitys 2007-2013.
2007 2009 2010 2011 2012 2013

Vesijohtoverkosto km 315 332 335 339 345 345

Laskuttamattoman verkostoon pumpatun veden osuus on 20 %. Laskuttamaton vesi
kuvastaa hukkavesien määrää ja verkoston kuntoa. Tavoiteltava taso on alle 10 %, mutta
käytännössä toimenpiderajana voidaan pitää 20-25 %. Suomen laitoksilla
keskimääräinen laskuttamaton veden osuus on 19,7 %.

7.2.4 Poikkeusolojen vedenhankinta

Varmuusluokitus (I-III, 0) perustuu siihen, kuinka monta litraa talousvettä asukasta kohti
voidaan toimittaa käyttöön poikkeustilanteessa. Poikkeustilanteeksi määritellään tilanne,
jossa ensisijainen vesilähde on poissa käytöstä. Varaottamon tulee sijaita eri
pohjavesialueelle, jotta se kelpaa luokituksessa huomioiduksi. Luokitus perustuu valtion
ympäristöhallinnon ohjeisiin.

Tarkastelu on tehty verkostokohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjeistuksen
mukaisesti laskettu varmuusluokitus.
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Taulukko 7.5 Vesijohtoverkostojen varmuusluokitus.

Verkosto Liittyneet
(as)

Pääottamo
(m3/d)

Varaottamot
(m3/d)

Poikkeus-
olot,

käytössä
(l/ as d)

Var-
muus-
luokka

Karjaa 6 740 1 800 1 900 282 I
Mustio 810 300 1001 123 I
Pohja 4 030 1 000 500 124 I
Tammisaari 10 490 2 000 2 150+3502 238 I
Harparskog 200 Yhteys kes-

kustaan 213 105 II

Tenhola 710 Yhteys kes-
kustaan 150 211 I

Finnäs 200 14 0 0 0
Bromarv 200 38 0 0 0
Luokkarajat: I (> 120 l/as d), II (> 50 l/as d), III (>5 l/as d), 0 (< 5 l/as d)
1 Lindnäsin varaottamo on Destian käytössä. Kohonneita rauta- ja mangaanipitoisuuksia.
2 Västervikin ottamolta vuonna 2013 pumpattu määrä.
3 Arvioitu ottamon antoisuus

Karjaan keskustan päävedenottamo on Maasillan ottamo. Muut ottamot ovat Nyby ja
Meltola, joista on mahdollista ottaa yhteensä 1 900 m3/d. Poikkeusoloissa on käytössä
282 l/as d. Varmuusluokka on I. Varmuutta lisää yhteys Pohjan vesijohtoverkostoon.

Mustion verkkoon vesi saadaan Mjölnarbyn ottamosta. Lindnäsin varaottamosta on
mahdollista saada vettä 100 m3/d, jolloin poikkeusoloissa on vettä käytössä 123 l/as d.
Varmuusluokka on I. Lindnäsin ottamo on Destian käytössä ja vettä otetaan
tienpitotarkoituksiin. Käyttöönotettu vesi on ollut sellaisenaan talousvedeksi
kelpaamatonta korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi. Mustion verkko tullaan
yhdistämään Karjaan keskustan verkostoon.

Pohjan keskustan verkoston päävedenottamo on Brödtorpin ottamo. Toisesta ottamosta
Korsnäsistä on mahdollista ottaa 500 m3/d eli 124 l/as d. Varmuusluokka on I. Lisäksi
vettä voidaan toimittaa Karjaan keskustan verkostosta.

Tammisaaren keskusta-alueen verkoston pääottamo on Ekerön ottamo. Muut ottamot
ovat Björknäs, Trollböle ja Västervik. Björknäsin ja Trollbölen ottamoista saadaan vettä
yhteensä 2 150 m3/d. Västervikin ottamolla ei ole lupamäärää. Pohjavesialueen antoisuus
on 90 m3/d. Ottamolta on pumpattu vuonna 2013 vettä noin 350 m3/d. Poikkeusoloissa
käytössä on 238 l/as d. Varmuusluokka on I.

Tenholan taajaman verkosta on yhteys Tammisaaren keskustan verkostoon. Lisäksi
käytetään Tenholan pohjavedenottamoa. Poikkeusoloissa ottamosta voidaan ottaa 150
m3/d eli 214 l/as d. Varmuusluokka on I.

Harparskogin vedenhankinta tapahtuu Tammisaari-Hanko -yhdysvesijohdolla.
Harparskogin pohjavedenottamo toimii varavedenottamona. Poikkeusoloissa ottamosta
voidaan arviolta ottaa 21 m3/d eli 105 l/as d. Varmuusluokka on II.
Finnäsin, ja Bromarvin alueiden verkostoissa on kaikissa vain yksi ottamo. Poikkeusoloja
varten ei ole varaottamoa eikä yhteyttä muihin verkkoihin, joten varmuusluokka on 0.



18 (35)

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

02.12.2014

e25781_raasepori_vhks.docx

7.3 Jätevesien viemäröinti ja käsittely
Jätevedenkeräily ja -käsittely hoidetaan kunnan vesihuoltolaitoksen toimesta. Pohjan
Kirkonkylän, Åminneforsin, Fiskarsin ja Pinjaisten alueiden sekä Karjaan keskustan
jätevedet käsitellään Åminneforssissa sijaitsevassa Karjaa-Pohjan
jätevedenpuhdistamossa, joka aloitti toiminta vuonna 2007. Tammisaaren keskustan
alueen ja Tenholan taajaman jätevedet käsitellään Skeppsholmenin
jätevedenpuhdistamolla. Mustion taajaman jätevedet käsitellään omassa puhdistamossa.
Lisäksi pienempi toiminta-alueen ulkopuolinen puhdistamo on Meltolan sairaalan
puhdistamo, sekä vuoden 2011 elokuussa toimintansa on aloittanut Bromarvin
jätevedenpuhdistamo.

7.3.1 Jätevesien viemäröinti

Keskitettyyn viemäröintiin liittyneiden määrä oli Raaseporissa vuoden 2013 lopussa noin
23 400 asukasta (6 504 liittymää) ja liittymisaste noin 82 %.

Jätevettä johdettiin puhdistamoille käsiteltäväksi noin 8 600 m3/d vuonna 2013.
Laskutetun jäteveden määrä oli 3 600 m3/d ja laskuttamaton jäteveden määrä 4 950 m3/d.
Laskuttamattoman jäteveden osuus oli 58 %. Osuus kertoo viemäriin pääsevistä hule- ja
vuotovesistä, joiden määrä on Raaseporissa keskimääräistä suurempi.

Raaseporin Veden viemäriverkkojen liittyjämäärät, liittymisprosentit ja jätevesimäärät on
esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 7.6 Raaseporin Veden viemäröinti vuonna 2011-2013.
2011 2012 2013

Asukkaat as 28 959 28 829 28 695
Liittyjämäärä as 23 178* 23 323 23 436
Liittymis-% % 80 % 81 % 82 %

Käsitelty jätevesi m3/d 8 416 9 000 8 581
Laskutettu jätevesi m3/d 3 737 3 655 3 625
Laskuttamaton jätevesi m3/d 4 679 5 345 4 956
Laskuttamaton jätevesi -% % 56 % 59 % 58 %
* Vuoden 2011 liittyjämäärä arvioitu. Vuoden 2012-13 liittyjämäärän kasvu laskettu suhteessa liit-
tymien määrän kasvuun. Kiinteistöliittymän on arvioitu vastaavan 2,5 asukasta.

7.3.2 Viemäriverkosto

Raaseporin Veden viemäriverkosto ja toiminta-alueet kattaa nykyisen jaon mukaan 9
erillistä aluetta (Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan keskustat sekä Bromarv, Fiskars,
Harparskog, Mustio, Skåldö ja Tenhola).

Raaseporin viemäriverkkojen kokonaispituus vuonna 2013 oli noin 362 km.

Viemäriverkon pituudet on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 7.7 Viemäriverkoston kehitys 2007-2013.
2007 2009 2010 2011 2012 2013

Viemäriverkosto km 333 351 356 362 362 362

7.3.3 Jätevesien käsittely ja jätevesikuormitus

Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamolla käsitellään Pohjan ja Karjaan keskustan alueen
noin 11 000 asukkaan jätevedet.

Puhdistamon mitoituskuormitus on seuraava:

· liittyjämäärä 13 000 asukasta
· keskimääräinen virtaama 6 500 m3/d
· maksimivirtaama (ennuste) 15 000 m3/d
· maksimivirtaama (2001-2003) 18 000 m3/d
· mitoitustuntivirtaama 450 m3/h
· mitoitusvuorokausivirtaama 10 800 m3/d
· BHK7ATU-kuorma 1 200 kg/d
· fosforikuorma 50 kg/d
· typpikuorma 250 kg/d

Puhdistamolla on varauduttu käsittelemään jatkossa myös Mustion ja Meltolan alueiden
jätevedet, joiden osuus tulisi olemaan 3-5 % kokonaiskuormituksesta.

Puhdistamo on jaettu kolmeen osaan: esikäsittely, biologis-kemiallinen yksikkö ja
jälkikäsittely-yksikkö. Biologinen vaihe on jaettu denitrifikaatio- ja nitrifikaatiovaiheeseen
väliseinillä. Fosforia poistetaan sekä väliselkeytyksessä että jälkikäsittelyssä. Biologisesti
käsitelty jätevesi ja ohitusvedet pumpataan hiekkapikasuodattimille. Puhdistettu jätevesi
johdetaan purkuputkella mereen, Pohjanpitäjänlahden Skuruvikeniin. Prosessista
poistettu liete sakeutetaan ja kuivataan lingolla. Puhdistamolla on erillinen valvomo- ja
huoltorakennus.

Puhdistamolla muodostui kuivattua lietettä 2 003 t vuonna 2013. Sako- ja
umpikaivolietteitä vastaanotettiin 18 190 m3. Kuivattu liete kuljetetaan Biovakka Suomi
Oy:lle Turkuun.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt puhdistamolle ympäristöluvan
18.2.2005. Lupaehdot on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 7.8 Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamon lupaehdot.
Pitoisuusarvo Käsittelyteho

BHK7ATU <10 mg O2/l >95 %
Fosfori <0,3 mg P/l >95 %
Kokonaistyppi >70 %
CODCr <60 mg O2 /l >90 %
Kiintoaine <10 mg/l

Puhdistamolla saavutettiin neljännesvuosien keskiarvoille asetetut raja-arvot kaikilla
näytteenottokerroilla. Jätevettä käsiteltiin keskimäärin eniten huhtikuussa (n. 7 230 m3/d).
Märimpinä aikoina jätevesimäärä nousee suuremmaksi kuin puhdistamon mitoitus.
Typenpoiston osalta saavutettiin sille asetetut raja-arvot.

Puhdistamolle tuleva ja lähtevä jätevesikuormitus vuosina 2008-11 on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Taulukko 7.9 Jätevesien määrän ja tulokuormituksen kehitys Karjaa-Pohjan puhdistamol-
la (2008-13).

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Virtaama m3/d ka 5 160  3 680 3 930 4 750 4 800 4 440

max 13 525 12 700 15 900
Ohitukset ka 306
Kuormitus
kg/d
Tuleva BHK 7ATU 480 600 650 610 630 620

Kok. P 21,0 25 25 25 25 24
Kok. N 130,0 160 160 170 160 160

Lähtevä BHK 7ATU 16 9,5 11 35 8,2 7,0
Kok. P 1,3 0,72 0,96 2,6 0,82 0,78
Kok. N 40 24 29 40 32 30

Poistoteho BHK 7ATU 97 % 98 % 98 % 94 % 99 % 99 %
Kok. P 94 % 97 % 96 % 90 % 97 % 97 %
Kok. N 69 % 85 % 82 % 76 % 80 % 81 %

Mustion puhdistamo sijaitsee Mjölnarbyssä. Puhdistamolla puhdistetaan Mustion
taajaman ja Mustion Ruukin alueen noin 800-850 asukkaan ja yritystoiminnan jätevedet.
Puhdistamo on biologinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistettu jätevesi johdetaan
Mustiojokeen. Puhdistamon mitoitusvirtaama on arviolta 288 m3/d ja mitoituskuorma
BHK7ATU 64 kg O2/d .

Mustion puhdistamolle viemäröidyt jätevedet tullaan aikanaan johtamaan Karjaa-Pohja -
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Arvio on, että puhdistamo jää pois käytöstä 2015-
2017.
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Mustion puhdistamolla kertyvä liete kuljetetaan tankkiautolla Karjaa-Pohjan
jätevedenpuhdistamolle. Kuljetettu määrä oli 2 360 m3 vuonna 2013.

Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä vuonna 2013 keskimäärin 187 m3/d. Puhdistamon
voimassaolevat lupaehdot (L-SVO) ovat BHK7ATU:n osalta <15 mg/l ja >90% ja fosforin
osalta <0,7 mg/l ja > 90%. Molempien osalta ehdot ovat täyttyneet hyvin.

Puhdistamon jätevesikuormitus ja puhdistustulos on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 7.10 Mustion puhdistamolle tuleva kuormitus ja puhdistustulos 2007-13.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Virtaama m3/d ka 188 194 152 161 188 204 187
max 470 475 368 598 511 481 593

Ohitukset ka 0,2 0 0,4 0,0055 0,62 1,13 0,79
Kuormitus
kg/d

Tuleva BHK 7ATU 23 33 32 33 33 30 30
Kok. P 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6
Kok. N 7,7 9,7 9,1 9,6 9,4 9,8 10

Lähtevä BHK 7ATU 2,6 2,6 2,1 1,9 2 3,8 2,3
Kok. P 0,09 0,08 0,06 0,081 0,071 0,13 0,075
Kok. N 6,8 8,5 7,8 8,9 9,0 8,6 7,7

Poistoteho BHK 7ATU 89 % 92 % 93 % 94 % 94 % 87 % 92 %
Kok. P 93 % 95 % 96 % 95 % 95 % 90 % 95 %

Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamolla käsitellään Tammisaaren keskusta-alueen,
Dragsvik-Langanbölenin, Trollbölenin, Österbyn ja Tenholan noin 12 000 asukkaan
jätevedet. Horsbäckin ja Björknäsin teollisuusalueelta tulee puhdistamolle esikäsiteltyä
teollisuuden jätevettä. Puhdistamo on rakennettu vuonna 1968. Puhdistamoa on
parannettu 1987 ja 1994 sekä laajennettu vuonna 1999, jolloin kapasiteetti
kaksinkertaistettiin. Tammisaaren läntisten osien jätevesiä alettiin johtaa puhdistamolle
vuonna 2002.

Puhdistamon mitoitus on
· Jätevesimäärä 5 600 m3/d
· BHK7ATU 1 300 kg/d
· kok. P 42 kg/d
· kok. N 230 kg/d

Puhdistamolla muodostui kuivattua lietettä 1 639 t vuonna 2013. Sako- ja
umpikaivolietteitä vastaanotettiin 14 580 m3. Kuivattu liete kuljetetaan Biovakka Suomi
Oy:lle Turkuun.

Puhdistamolla on voimassa oleva ympäristölupa, jonka puhdistusvaatimukset tulivat
voimaan vuoden 2006 alusta. Lupaehdot on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 7.11 Skeppsholmenin puhdistamon lupaehdot.
Pitoisuusarvo Käsittelyteho

BHK7ATU <10 mg O2/l >95 %
Fosfori <0,3 mg P/l >95 %
Kokonaistyppi >60 %,>70% kun T>12ºC (>70 % alkaen

1.1.2010)

Skeppsholmenin puhdistustulos saavutti neljännesvuosien keskiarvoille asetetut raja-
arvot vuonna 2013. Typenpoiston vuosikeskiarvo oli 65 % ja tulos ei saavuttanut raja-
arvoa. Typenpoistoa rasittaa eniten jäteveden alhainen lämpötila talvisin ja kylmien
hulevesien vaikutus.

Puhdistamolle tuleva ja lähtevä jätevesikuormitus vuosina 2007-13 on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Taulukko 7.12 Skeppsholmenin puhdistamolle tuleva kuormitus ja puhdistustulos 2007-
13.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Virtaama m3/d ka 3 780 4 140 3 130 3 230 3 790 3 940 3 940
min 2 691 2 333 2 476 1 916 2 700 2 732 2 630
max 13 049 9 658 10 018 11 519 12 609 11 111 14 664

Ohitukset ka 2,3 1,9 0,36 1,21 6,73 6,84 4,88
Kuormitus
kg/d

Tuleva BHK 7ATU 940 650 820 920 740 760 900
Kok. P 32 29,0 27 31 25 24 29
Kok. N 180 150,0 170 200 160 160 190

Lähtevä BHK 7ATU 10 8,9 6,7
Kok. P 0,4 0,27 0,29
Kok. N 59 67 % 67 %

Poistoteho BHK 7ATU 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %
Kok. P 99 % 99 % 98 % 99 % 99 %
Kok. N 73 % 67 % 62 % 58 % 65 %

Bromarvin jätevedenpuhdistamolla käsitellään Bromarvin viemäriverkostoon
liittyneiden noin 140 kiinteistön jätevedet. Puhdistamo on otettu käyttöön elokuussa 2011
ja alueen jätevesiverkon laajennustyöt ovat valmistuneet syykuussa 2012. Puhdistamo on
bioroottoripuhdistamo, jonka AVL (asukasvastineluku) on 500 ja mitoitusvirtaama 80
m3/d. Puhdistetut jätevedet puretaan Västervikenin lahteen.

Puhdistamolla syntyvä liete kuljetetaan Skeppsholmenin puhdistamolle käsiteltäväksi.
Vuonna 2013 lietettä syntyi 250 m3.
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Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Bromarvin jätevedenpuhdistamolle ympäris-
töluvan vuonna 2009. Ympäristöluvan lupaehdot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 7.13 Bromarvin puhdistamon lupaehdot.
Pitoisuusarvo Käsittelyteho

BHK7ATU <44 mg O2/l >90 %
Fosfori <2,1 mg P/l >85 %
Kokonaistyppi <53 mg P/l >40 %

Lupaehdot täytettiin vuonna 2013.

Bromarvin puhdistamon tarkkailu on aloitettu vuoden 2012 alusta. Seuraavassa taulukos-
sa on esitetty vuosien 2012-2013 tuleva ja lähtevä jätevesikuormitus.

Taulukko 7.14 Bromarvin puhdistamolle tuleva kuormitus ja puhdistustulos 2012-13.
2012 2013

Virtaama m3/d ka 25 32
Ohitukset ka 0 0
Kuormitus kg/d
Tuleva BHK 7ATU 7 3,9

Kok. P 0,32 0,31
Kok. N 1,7 1,4

Lähtevä BHK 7ATU 0,13 0,055
Kok. P 0,0086 0,0078
Kok. N 0,98 0,78

Poistoteho BHK 7ATU 98 % 99 %
Kok. P 97 % 97 %
Kok. N 42 % 44 %

7.3.4 Puhdistamolietteet

Karjaa-Pohjan ja Skeppsholmenin puhdistamolla puhdistamolietteet kuivataan
linkoamalla ja kuljetetaan Turkuun Biovakka Oy:n lietteenkäsittelylaitokseen.

Mustion puhdistamon puhdistamolietteet kuljetetaan Karjaa-Pohjan puhdistamolle.

Bromarvin puhdistamon puhdistamolietteet kuljetetaan Skeppsholmenin puhdistamolle.

Yhteensä kuivattua puhdistamolietettä toimitettiin jatkokäsittelyyn n. 6 400 m3 vuonna
2013.
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Taulukko 7.15 Puhdistamoilla syntyvän lietteen määrät.
Puhdistamo 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bromarv m3/a - - - - 130 250
Karjaa-Pohja m3/a 1702 1910 1963 1960 1937 2003
Mustio m3/a 1 758 1 664 2 107 2 392 2 446 2 360
Skeppsholmen* m3/a 2 098 1 949 1 983 2 013 1886 2049

RAASEPORI m3/a 5 558 5 523 6 053 6 365 6 269 6 412
* Lietemäärät raportoitu tonneina. Muutettu kertoimella 1,25 t /m3.

7.4 Hulevedet
Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta
poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös perustusten kuivatusvedestä käytetään
nimeä ”hulevesi”. Tiiviisti asutuilla alueilla, joilla hulevesiä ei pystytä hallitusti
käsittelemään tonteilla, hulevedet johdetaan viemäriin. Sekaviemäröinnissä hulevedet
johdetaan jätevesiviemäriin, jolloin hulevedet päätyvät jätevedenpuhdistamolle.
Hulevedet aiheuttavat haittaa puhdistusprosessille, kuten turhaa kuormitusta, suuria
virtaamavaihteluita ja veden lämpötilan alenemista. Erillisviemäröinnillä tarkoitetaan
jätevesien johtamista jätevesiviemärissä ja hulevesien johtamista hulevesiviemärissä.
Tällöin hulevedet eivät päädy jätevedenpuhdistamolle, vaan ne puretaan hallitusti
maastoon.

Vanhoilla asuinalueilla ei yleensä ole erillisviemäröintiä, vaan hulevedet johdetaan
jätevesiviemäriin. Uusille asemakaava-alueille rakennetaan aina erillisviemäröinti.

Raaseporissa hulevesiverkkoa on rakennettu keskustaajamiin. Verkon pituus vuonna
2005 oli yhteensä 81 km.

Taulukko 7.16 Hulevesiverkon pituus 2005.
Kunta Yhteensä
Karjaa km 34,4
Pohja km 0,7
Tammisaari km 46,1
RAASEPORI km 81,2

7.5 Alueellinen yhteistyö
Hangon, Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren alueille on laadittu vesihuollon yleissuunnitel-
ma (2000). Pohja ja Karjaa olivat mukana Hiiden alueen vesihuollon yleissuunnitelmassa
(2005).
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8 KEHITYSENNUSTEET

8.1 Vedenkulutus ja vedenhankinta
Arvioitaessa keskitettyyn vesijohtoverkkoon liittyneiden määrän kehitystä on oletettu uu-
sien asukkaiden liittyvän vesijohtoverkoston piiriin. Liittymisprosentin ennustetaan kasva-
van nykyisestä 85 %:sta noin 86 %:iin vuoteen 2040 mennessä. Näin ollen vesijohtover-
kon piiriin tulee mitoitusvuoteen mennessä noin 3 000 uutta liittyjää.

Vedenkulutusennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisvedenkulutuksessa (l/as/d)
ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Ominaisvedenkulutukseksi on kaikkien liittyjien
osalta arvioitu 200 l/as/d vuonna 2020 - 2040 (tällä hetkellä 199 l/as/d). Olettamuksena
on, että vuotovesien määrää pystytään vähentämään nykyisestä. Teollisuuden vedenku-
lutus on sisällytetty ennusteeseen.

Vedenkulutuksen ennustetaan olevan vuonna 2040 noin 5 500 m3/d. Vedenkulutus kas-
vaa nykyisestä noin 14 %.

Taulukko 8.1 Vesijohtoverkon liittyjämääräennusteet ja vedenkulutusennuste vuoteen
2040.

2013 2020 2030 2040
Asukasmäärä as 28 695 29 927 31 174 32 063
Liittyjämäärä as 24 304 25 536 26 783 27 672
Liittymisprosentti % 85 % 85 % 86 % 86 %

Kokonaisvedenkulutus m3/d 4 842 5 100 5 400 5 500
Kokonaisvedenkulutus m3/a 1 767 000 1 861 500 1 971 000 2 008 000

Huippuvuorokausikulutus, HQd
1 m3/d 9 100 9 600 10 200 10 300

Huipputuntikulutus, HQh
2 m3/h 660 700 740 750

1 Vuorokausikulutuskertoimena käytetty arvio 1,88
2 Huipputuntikulutuskertoimena käytetty arvoa 1,75

8.2 Jätevesikuormitus ja –puhdistus
Arvioitaessa keskitettyyn viemäriverkkoon liittyneiden määrän kehitystä on oletettu uusien
asukkaiden liittyvän viemäriverkkojen piiriin.

Liittymisprosentin ennustetaan kasvavan nykyisestä 82 %:sta 84 %:iin vuoteen 2040
mennessä. Näin ollen viemäriverkoston pariin tulee mitoitusvuoteen mennessä noin 3
400 uutta liittyjää.

Jätevesimäärän arvioimiseksi on muodostettu kolme skenaariota riippuen siitä, kuinka
paljon hule- ja vuotovesiä pystytään vähentämään. Mikäli hule- ja vuotovedet eivät
vähene, on jätevesimäärä 9 800 m3/d vuonna 2040 (kasvua 14 % nykyisestä).
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Mikäli hule- ja vuotovesien osuutta pystytään vähentämään 50 %:iin on puhdistamolle
tuleva jätevesimäärä 8 500 m3/d. Mikäli hule- ja vuotovesien osuus vähenee 40%:iin on
tuleva vesimäärä 7 100 m3/d vuonna 2040.

Verkoston saneeraaminen ja erillisviemäröinnin lisääminen vähentää laskuttamattoman
veden määrä. Laskuttamattoman veden väheneminen kompensoi liittyjämäärän
lisääntymisen ja vähentää puhdistamoille tulevaa jätevesimäärää nykyisestä.

Puhdistamoille tuleva kuormitus kasvaa liittyjämäärän kasvun myötä. Orgaanisen aineen
kuorma ja fosfori- ja typpikuorma nousevat vuoteen 2040 mennessä 9 - 16 %.

Liittyjämäärän, jätevesimäärän ja kuormituksen ennusteet on esitetty seuraavassa
taulukossa.

Taulukko 8.2 Viemäriverkoston liittyjämääräennuste, jätevesimäärä ja kuormitusennuste
vuoteen 2040.

2013 2020 2030 2040
Asukasmäärä as 28 695 29 927 31 174 32 063
Liittyjämäärä as 23 436 24 668 25 915 26 804
Liittymisprosentti % 82 % 82 % 83 % 84 %

Jätevesimäärä (vuotovedet nykyinen 58%) m3/d 8 581 9 000 9 500 9 800
Jätevesimäärä (vuotovedet 50%) m3/d 7 900 8 300 8 500
Jätevesimäärä (vuotovedet 40%) m3/d 6 600 6 900 7 100
Kuormitus
BHK7ATU kg/d 1 554 1 600 1 700 1 800
kok. P kg/d 55 60 60 60
kok. N kg/d 361 380 390 400
1 Liittyjämäärän lisääntyminen kerrottu: BHK7ATU 60 g/ as d, kok. P 1,8 g/as d, kok. N 12 g/as d

8.3 Vesihuollon toimivuus ja riskit
Vedenhankinnan ja jakelun toimintavarmuus on hyvä keskustaajamissa. Vedenottoa
varten on käytössä riittävästi ottamoita, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. Kuitenkin
pohjavesialueilla sijaitsee paljon toimintoja, mikä on riski pohjaveden pilaantumiselle.

Mustion, Finnäsin, ja Bromarvin alueiden vesijohtoverkot ovat ilman kunnollista
varavedenottamoa. Harparskogin vedenhankinta on varmistettu Tammisaari-Hanko -
yhdysvesijohdolla. Mustio-Karjaa -yhdysvesijohto varmistaa Mustion vedenhankintaa
tulevaisuudessa. Myös Finnäsista on suunnitteilla yhdysvesijohto Tammisaaren
verkostoon.

Vedenhankinnan kannalta suurin riski on pohjavesialueiden ja ottamoiden pilaantuminen.
Vedenhankinnan kannalta tärkeimmille pohjavesialueille on sijoittunut riskiä lisääviä toi-
mintoja, kuten asutusta, teollisuutta ja liikennettä. Asutusjätevesien puutteellinen käsittely
lisää riskiä pohjaveden pilaantumiselle.
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Karjaan ja Pohjan kohtalaisen suuri laskuttamattoman veden osuus kertoo verkon heikos-
ta kunnosta, mikä edistää putkirikkojen ja toimituskatkosten syntymistä ja vuotovesien
lisääntymistä.

Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta mahdollisesti äärisääilmiöiden esiin-
tyminen on yleisempää. Vedenhankinnalle aiheuttavat ongelmia pitkät kuivat kaudet.

Jätevesiverkostossa ja jätevedenpuhdistamoilla riskejä aiheuttavat erilaiset häiriötilanteet,
joissa jätevettä joudutaan ohijuoksuttamaan. Ohijuoksutuksesta on aina haittaa ympäris-
tölle ja sen lisäksi se on mahdollisten korvausvaatimusten kautta taloudellinen haitta vie-
märilaitokselle.

Ilmastonmuutoksen myötä lyhytkestoiset rankkasateiden vaikutukset ovat voimakkaam-
mat. Viemäreiden tulviminen aiheuttaa haittaa omaisuudelle ja ympäristölle, ja on talou-
dellinen riski vesihuoltolaitoksille.

9 KEHITTÄMISTARPEET

9.1 Vedenhankinta ja –jakelu
Nykyisin käytössä olevilta ottamoilta saatava vesi riittää myös tulevaisuuden
vedentarpeisiin. Vuonna 2040 vedenkulutuksen ennustetaan olevan 5 500 m3/d, kun
nykyisten ottamoiden yhteenlaskettu lupamäärä on 10 000 m3/d. Vaikka
huippuvuorokauden mukainen kulutus 10 300 m3/d ylittääkin laskennalliset vesivarat, niin
huippuvuorokausikulutusta vastaava vesimäärä pystytään vedenottamoilta ottamaan.
Ottamoiden ottolupien mukaiset vesimäärät ovat vuosikeskiarvoja, mikä sallii hetkellisesti
lupamääräyksiä suuremman vedenoton.

Vedenhankintakäytössä olevista tärkeistä pohjavesialueista Björknäsille, Ekerölle ja
Karjaalle sijoittuu paljon riskitoimintoja. Pohjavesialueille on sijoittunut asutusta,
teollisuutta ja alueiden läpi kulkee valtatie. Varsinkin Björknäsin ja Maasillan
vedenottamoiden sijainti on riskialtis. Vaikka ottamoiden kapasiteetti on riittävä ja
ottamoita on useita, tulee uusia pohjavesialueita ottaa käyttöön varmistamaan
vedenhankintaa. Pohjavesialueiden suojelemiseksi on laadittu pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmat.

Varmuusveden toimittamiseksi tulisi selvittää paine-erot eri verkostojen välillä.

9.2 Jätevedenkäsittely
Skeppsholmenin puhdistamon mitoitusvirtaama on 5 600 m3/d. Kapasiteetin puolesta
nykyinen keskivirtaama voi nousta 40 %. Karjaa-Pohjan puhdistamon mitoitusvirtaama on
6 500 m3/d. Kapasiteetti riittää 30 %:n jätevesimäärän lisääntymiseen nykyisestä, kun
mukaan lasketaan myös Mustion ja Meltolan jätevedet. Bromarvin puhdistamon
mitoitusvirtaama on 80 m3/d. Kapasiteetti sallii jätevesimäärän 2,5-kertaistuvan vuoden
2013 virtaamasta.
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9.3 Lietteet
Puhdistamolietteiden jatkokäsittely on ulkoistettu alueella toimiville jätehuoltolaitoksille ja
yksityisille toimijoille. Lietteiden käsittelemiseen ja hyödyntämiseen ollaan kehittelemässä
usealla taholla erilaisia alueellisia ratkaisuja. Raaseporin kaupungin ja vesihuoltolaitoksen
on syytä aktiivisesti osallistua keskusteluihin, koska niiden tulokset ovat pitkäaikaisia
ratkaisuja.

9.4 Verkoston saneeraus
Runsaat vuotovedet Pohjan ja Karjaan vesijohtoverkostoissa kertovat saneeraustarpees-
ta. Viemäröinnin ongelmana on runsaiden vuoto- ja hulevesien pääsy puhdistamoille.
Ennusteen mukaan koko Raaseporin jätevesimäärä tulee kasvamaan vuoteen 2040
mennessä 14 %. Puhdistamoiden kapasiteetin pitäisi riittää, mutta ohijuoksutusten
estämiseksi ja puhdistustulosten saavuttamisen sekä edullisempien käyttökustannusten
vuoksi verkoston saneeraukseen ja erillisviemäröintiin tulee panostaa tulevina vuosina.
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C-OSA KOKO KUNNAN ALUE

10 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
Vesihuoltolain 7 § mukaan jokaiselle vesihuoltolaitokselle on määriteltävä toiminta-alue,
josta laitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen sisältyy määritellyt alueet
vedenjakelulle ja viemäröinnille, jotka voivat olla erikokoisia. Vesihuoltolain mukaan
toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon
kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun
vuoksi. Toiminta-alueita määritettäessä tulee myös huomioida suurehkon asukasjoukon
tarve sekä terveydelliset ja ympäristönsuojelulliset syyt.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja
viemäriin. Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä liittämiskohta kaikille toiminta-alueella
sijaitseville kiinteistöille. Liittymiskohdasta eteenpäin kiinteistö vastaa
vesihuoltolaitteistaan ja niiden yhteensopivuudesta verkostoon.

Ennen toiminta-alueen päivityksen hyväksymistä kunnassa on toiminta-alueesta pyy-
dettävä lausunto alueelliselta ELY-keskukselta. Lisäksi alueen kiinteistöillä on oltava
tilaisuus tulla kuulluksi.

Toiminta-alueen päivittämisen yhteydessä tehdään tavoitteellinen aikataulu viemäri- ja
vesijohtoverkoston kattaman alueen laajentamisesta. Tätä aikataulua voidaan
tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kaavoitusaikataulun muuttuessa tai muun perustellun
syyn vuoksi. Aikataulun perusteella kuntalaisten on pystyttävä arvioimaan, milloin heillä
on mahdollisuus (ja velvollisuus) liittää kiinteistö verkostoon.

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet (luonnos) on esitetty liitteenä olevissa kartois-
sa (kartat 102 ja 103).

11 KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Suunnitellut kehittämistoimenpiteet on esitetty taulukkomuodossa liitteenä (Liite 3) sekä
suunnitelmakartassa (kartta 101).  Taulukossa on esitetty hanke, sijainti, tavoitteellinen
toteutusajankohta ja vastuutaho. Verkoston rakentamishankkeille on esitetty vesijohdon
ja viemäröinnin piiriin tulevat kiinteistöt.

Esitetty taulukko on tavoitteellinen. Sen perusteella voidaan ajoittaa kehittämishankkeita
ja varautua rahoitusjärjestelyihin.

11.1 Vedenhankinta
Vedenhankinnan varmistamiseksi tutkitaan ja selvitetään uusia kaivojen ja
vedenottamoiden paikkoja.

11.2 Vesijohto- ja viemäriverkosto
Vesijohto- ja viemäriverkkoa rakennetaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti (uudet
asemakaava-alueet). Lisäksi kaava-alueiden ulkopuolisia kyliä ja asutuskeskittymiä
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liitetään verkkoon siellä, missä se on asutuksen tai ympäristön kannalta tarpeellista ja
rakentamiskustannukset ovat kohtuulliset. Verkostojen väliset yhdyslinjat pyritään
suunnittelemaan siten, että niiden varrella oleva asutus pystytään liittämään verkostoon.

Verkoston rakentamishankkeet on jaettu kolmeen luokkaan:

1. Tulevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
· Vastuutaho kunnan vesihuoltolaitos tai maankäyttösopimuksen mukaan
· Nykyisiä ja tulevia asemakaava-alueita

2. Tavoitteelliset vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
· Vastuutaho kunnan vesihuoltolaitos

3. Yhteisen vesihuollon kehittämisalueet
· Vastuutahona kiinteistönomistajat tai vesiyhtymä (esim. osuuskunta)
· Haja-asutuksen asutuskeskittymiä, joissa olisi edellytykset yhteisen

vesihuoltoverkon rakentamiseksi
· Uusia kaava-alueita, joiden vastuutaho toteutukseen määräytyy

maankäyttösopimuksen mukaisesti.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty hankkeet, joista muodostuu tulevat ja tavoitteelliset
toiminta-alueet. Muut hankkeet on esitetty liitteessä (Liite 3).

Toimenpidesuunnitelma edustaa asetettua tavoitetilaa. Suunnitelman mukaisesti viedään
hankkeita eteenpäin, mutta toteutuminen ja ajankohta riippuvat mm. kaavahankkeiden
etenemisestä, kunnan talouden suunnittelusta ja asukkaiden aktiivisuudesta. Aikataulu ei
ole kuntaa tai vesihuoltolaitosta sitova.

Taulukko 11.1 Tulevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet.
Toimenpide Ajankohta Vastuutaho
Billnäs Alueen viemäröinti ja vesijohtolinjojen rakentaminen 2014 -  kunnan vh.laitos
Egnahemsallén Alueen viemäröinti ja vesijohtolinjojen rakentaminen 2014 -  kunnan vh.laitos
Dragsviksstranden/
Dragsvikinranta

Uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja viemäröinti 2014 -  maankäyttösop.
mukaan

Karis västra tätort /
Karjaan läntinen
taajama

(Osayleiskaava) Vedenjakelu ja viemäröinti *   kunnan vh.laitos

Tallåker Uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja viemäröinti *   kunnan vh.laitos
Gumnäs-
Klockarudden

Uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja viemäröinti *   kunnan vh.laitos

Bromarvvägen
(Tenala)/ Bromarvintie
(Tenhola)

Uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja viemäröinti *   kunnan vh.laitos

Båssastranden Uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja viemäröinti *   kunnan vh.laitos
Gammelbodastranden/
Gammelbodanranta

Alueen viemäröinti ja vesijohtolinjojen rakentaminen *   kunnan vh.laitos

Kärrby Uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja viemäröinti *   kunnan vh.laitos
Österby-Rävnäs Alueen viemäröinti ja vesijohtolinjojen rakentaminen * kunnan vh.laitos

* Suunnittelu aloitetaan, kun kaavaehdotus asetetaan nähtäville.



31 (35)

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

02.12.2014

e25781_raasepori_vhks.docx

Taulukko 11.2 Tavoitteelliset vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet.
Toimenpide Ajankohta Vastuutaho
Basarängen-Tallbacka-
Getberget

Fiskarsin uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja
viemäröinti

2015 -  kunnan vh.laitos

Stubbängen-
Riddarmansberget

Fiskarsin uusi asemakaava-alue, vedenjakelu ja
viemäröinti

*   kunnan vh.laitos

Finnäs centrum/
Finnäsin keskusta

Finnäs keskusta, viemäröinti   kunnan vh.laitos

Näseudden Näseudden, vedenjakelu ja viemäröinti   kunnan vh.laitos

* Suunnittelu aloitetaan, kun kaavaehdotus asetetaan nähtäville.

11.3 Yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit
Yhdysvesijohtoja rakennetaan mahdollistamaan verkostojen välinen veden toimittaminen
normaali- ja poikkeustilanteissa sekä vedenottamoiden liittämiseksi verkostoon.
Siirtoviemäreillä jätevedet johdetaan puhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemärien varrelta
on mahdollista liittää asutusta viemäriin.

Mustion jätevedenpuhdistamo lopetetaan ja jätevedet johdetaan Karjaa-Pohja -
jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin rinnalle rakennetaan vesijohto. Siirtoviemäriin on
mahdollista liittää asutusta ja erityisesti Meltolan sairaalan alue.

Karjaan ja Tammisaaren vesijohtoverkostot yhdistetään.

Finnäsin alueelta rakennetaan yhdysvesijohto ja siirtoviemäri Tammisaaren verkostoon

Taulukko 11.3 Yhdysvesijohtojen ja siirtoviemärien rakentamishankkeet.
Toimenpide Ajankohta Vastuutaho

Mustio-Meltola-Karjaan keskusta -
siirtoviemäri ja yhdysvesijohto

2014 - kunnan vesihuoltolaitos,
valtio?

Karjaa-Tammisaari vesijohdon
rakentaminen

2016 - kunnan vesihuoltolaitos,
valtio?

Finnäsin yhdysvesijohto 2020 - kunnan vesihuoltolaitos

11.4 Jätevedenpuhdistamot

Strömsön saarelle rakennetaan jätevedenpuhdistamo, joka palvelee asutuksen lisäksi
majoitustoimintaa. Hankkeen toteuttaja on yksityinen.

Taulukko 11.4 Jätevedenpuhdistamoiden rakentamishankkeet.
Toimenpide Ajankohta Vastuutaho

Strömsön jätevedenpuhdistamo 2014 - yksityinen
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11.5 Verkoston saneeraus
Laaditaan verkostojen saneerausohjelma ja varataan riittävästi resursseja saneeraustyö-
hön. Rakennetaan hulevesiverkostoa.

12 SUUNNITELMAN TOTEUTUS

12.1 Suunnitelman hyväksyminen
Kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu virkamiestasolla. Suunnitelmaluonnos esitel-
lään tekniselle lautakunnalle, jonka jälkeen se asetetaan korjattuna nähtäville kunnassa.
Samalla suunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot naapurikunnilta, alueelliselta
ELY-keskukselta, kunnan ympäristö- ja terveysviranomaiselta ja alueen vesihuoltolaitok-
silta. Tämän jälkeen suunnitelma viedään yhdessä annettujen lausuntojen kanssa Raa-
seporin kaupungin järjestelytoimikuntaan, joka hyväksyy ja vahvistaa suunnitelman.

12.2 Suunnitelman tarkentaminen ja muuttaminen
Suunnitelman tarkentamisesta ja muuttamisesta vastaa kunnan vesihuollosta vastaava
viranhaltija.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa toteutettaessa laaditaan jokaisesta hankkeesta
yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden yhteydessä tarkistetaan esitettyjen hankkeiden
(esim. vesijohtojen, siirtoviemäreiden ja laitosten) mitoitukset. Tässä yhteydessä
kehittämissuunnitelmaan tehdään tarvittaessa tarkistuksia.

Suurten vesihuoltohankkeiden osalta käynnistetään neuvottelut eri osapuolten välillä
riittävän aikaisin, jotta hankkeiden eteneminen sujuisi aikataulujen mukaisesti. Samalla
aloitetaan hankkeiden rahoituksen suunnittelu (valtion vesihuoltotyöt, EU-avustukset
jne.).

12.3 Suunnitelman ylläpito, valvonta ja tiedottaminen
Kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään kunnassa kunnanvaltuuston määräämällä tavalla.
Suunnitelman valvonnasta vastaa kunnan vesihuollosta vastaava virkamies sekä
vesihuoltolaitos.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuollolle asetetut tavoitteet tarkistetaan
vähintään kerran valtuustokaudessa. Tarkoituksena on, että kehittämissuunnitelma
vastaa kunnan vesihuollon tilaa ja kehittämistarpeita riittävällä tarkkuudella.

Kehittämissuunnitelman toteutumisesta ja muuttamisesta tiedotetaan kunnan virallisilla
ilmoitustauluilla sekä vesihuoltolaitoksen ilmoituksissa.

Asianosaiset voivat jättää muistutuksia kunnan virallisiin päätöksiin tai ilmoituksiin kunnal-
lislain mukaisesti.
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13 TIIVISTELMÄ
Raaseporin vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää vesihuollon
nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Suunnitelmassa on otettu
huomioon vesihuolto kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä
vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon
alueelliseen yleissuunnitteluun.

Vuoden 2013 lopussa Raaseporin väestömäärä oli yhteensä 28 695. Raaseporin
kaupungin ennuste on 32 063 asukasta vuonna 2040, jota käytetään myös vesihuollon
mitoituksessa.

Talousvesi

Vesijohtoverkostoihin oli vuonna 2013 liittynyt noin 24 300 asukasta (6 504 liittymää) ja
liittymisprosentti oli 85 %. Vettä pumpataan verkostoon keskimäärin 4 800  m3/d  .
Laskutetun veden määrä on noin 3 900 m3/d ja laskuttamattoman veden määrä 940 m3/d
(20%). Ominaisvedenkulutus oli noin 200 litraa asukasta kohti päivässä.

Liittymisprosentin ennustetaan kasvavan nykyisestä 85 %:sta noin 86 %:iin vuoteen 2040
mennessä. Vedenkulutuksen ennustetaan olevan vuonna 2040 noin 5 500 m3/d. Veden-
kulutus kasvaa nykyisestä noin 14 %.

Raaseporin pohjavesivarat ovat hyvät. Alueella on yhteensä 52 luokiteltua
pohjavesialuetta, joista 24 on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi alueeksi
(luokka I). I-luokan pohjavesialueilla muodostuu pohjavettä arviolta 20 150 m3/d.

Vedenhankinnassa raakavetenä käytetään pohjavettä, joka hankitaan vesihuoltolaitosten
omilta pohjavedenottamoilta. Ottamoita on käytössä yhteensä 15, joista osa toimii osa-
aikaisesti tai varaottamona. Ottamoista otetaan vettä noin 4 800 m3/d ja kapasiteetti on
noin 10 000 m3/d.

Nykyisin käytössä olevilta ottamoilta saatava vesi riittää myös tulevaisuuden
vedentarpeisiin. Pohjavesialueille sijoittuu kuitenkin paljon riskitoimintoja.

Runsaat vuotovedet Pohjan ja Karjaan verkostoissa kertovat saneeraustarpeesta.

Vesijohtoverkostojen ulkopuolella asuu 15 % Raaseporin asukkaista eli noin 4 400
asukasta. Saaristossa ja meren ranta-alueilla vedenlaatua heikentää suola. Ranta-alueille
on kaavoituspainetta ja nykyisten vapaa-ajan kiinteistöjen varustelutaso tulee
nousemaan. Jatkossa sään ääri-ilmiöt tulevat mahdollisesti voimistumaan ja kuivat
kaudet haittaamaan vedenhankintaa. Haja-asutuksen vedenhankintaa voidaan parantaa
levittämällä alueille vesijohtoverkostoa.

Jätevesi

Keskitettyyn viemäröintiin liittyneiden määrä oli Raaseporissa vuoden 2013 lopussa noin
23 400 asukasta  (6 504 liittymää) ja liittymisaste noin 82 %. Jätevettä johdettiin
puhdistamoille käsiteltäväksi yhteensä 8 600 m3/d vuonna 2013. Laskutetun jäteveden
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määrä oli 3 600 m3/d ja laskuttamaton jäteveden määrä 5 000 m3/d. Laskuttamattoman
jäteveden osuus oli 58 %. Osuus kertoo viemäriin pääsevistä hule- ja vuotovesistä, joiden
määrä on Raaseporissa keskimääräistä suurempi.

Liittymisprosentin ennustetaan kasvavan nykyisestä 82 %:sta 84 %:iin vuoteen 2040
mennessä. Mikäli hule- ja vuotovedet eivät vähene, on jätevesimäärä 9 800 m3/d vuonna
2040 (kasvua 14 % nykyisestä). Mikäli hule- ja vuotovesien osuus vähenee 40%:iin on
tuleva vesimäärä 7 100 m3/d vuonna 2040.

Viemäröinnin ongelmana on runsaiden vuoto- ja hulevesien pääsy puhdistamoille.
Saneeraukseen ja hulevesiviemäröintiin tulee panostaa tulevina vuosina.

Kunnallisten jätevesiviemäriverkostojen ulkopuolella on 18 % Raaseporin väestöstä eli
5 300 asukasta. Lisäksi vapaa-ajan asuntoja on yhteensä 6 400 kappaletta.
Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen voimaan tulon myötä jätevesijärjestelmiä tulee
parantaa. Rakennettavilla kiinteistöillä asetus vaatii heti vaaditun järjestelmän
rakentamista. Vanhoilla kiinteistöillä siirtymäaika on vuoden 2016 maaliskuuhun asti.

Kehittämistoimenpiteet

Vedenhankinnan varmistamiseksi tutkitaan ja selvitetään uusia kaivojen ja
vedenottamoiden paikkoja.

Vesijohto- ja viemäriverkkoa rakennetaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti (uudet
asemakaava-alueet). Lisäksi kaava-alueiden ulkopuolisia kyliä ja asutuskeskittymiä
liitetään verkkoon siellä, missä se on asutuksen tai ympäristön kannalta tarpeellista ja
rakentamiskustannukset ovat kohtuulliset. Verkostojen väliset yhdyslinjat pyritään
suunnittelemaan siten, että niiden varrella oleva asutus pystytään liittämään verkostoon.

Yhdysvesijohtoja rakennetaan mahdollistamaan verkostojen välinen veden toimittaminen
normaali- ja poikkeustilanteissa sekä vedenottamoiden liittämiseksi verkostoon.
Siirtoviemäreillä jätevedet johdetaan puhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemärien varrelta
on mahdollista liittää asutusta viemäriin.  Tärkein vesihuoltolinja on Mustio - Karjaan
keskusta -siirtoviemäri ja vesijohto.

Saneeraukseen ja erillisviemäröintiin panostetaan tulevina vuosina.

Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota
voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-
alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2040
saakka ja sitä tulisi päivittää vähintään neljän vuoden välein.
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