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FÖRETAL

1 lagen om vattenförvaltningen (15 3/70) har som en av dess centrala uppgifter stadgats att

sörja för en helhetsplanering av vattnens olika användningsformer. Efter det vattenstyrelsen

grundats har man i hela landet börjat uppgöra totalpianer för vattnens användning. För

västra Nylands del påbörjades helhetsplaneringen i siutet av år 1970 sedan vattenstyrelsen

tillsatt en arbetsgrupp för denna uppgift. Arbetsgruppens förslag till totalpian blev färdigt

vren 1976 och den publicerades i två delar i serien vattenstyrelsens meddelanden (med

delande 104, på finska). Förslaget sändes våren 1976 för utlåtande till olika myndigheter

och intressegrupper. Ett sammandrag av utlåtandena samt planeringsgruppens bemötanden

ingår som bilaga.
Föreliggande pubiikation utgör en på basen av arbetsgruppens förslag reviderad totalplan

för vattenanvändningen, vars tgärdsrekommendationer (punkt 7) har behandlats och

godkänts av vattenstyrelsen vid pienum 26.5.1977. Totalplanen för vattenanvändningen
i Västra Nyland har också publicerats på finska (Vattenstyrelsens publikationer 22).

P uppdrag av vattenstyrelsen tillsattes en delegation representerande olika myndigheter,

näringsgrenar och intressegrupper för att följa med planens framskridande, ge den impulser

och framföra synpunkter frn vattenförbrukarnas håII. Delegationen sammanträdde sam

manlagt 11 gånger under den tid planeringsarbetet pågick.
Delegationens sammansättning var följande:

Agrolog Lars Aschan Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
Professor Viljo Castren Ingå, Sjundeå och Sydöstra Lojos vattenskyddsförening

Agronom B. Hiiden Västra Nylands Regionplansförbund
Direktör Caj Hoim Finlands Industriförbund
Regionplanschef
Stig Häggström Västra Nylands Regionplansförbund
Direktör Pentti Rautalahti
(tekn.lic. Jyrki Kettunen)
(direktör Ebbe Sommar) Finlands Skogindustriers Centralförbund
Ingenjör Aarre Salo Västra Nylands Naturskyddsförening
Vattenförvaltningsrådet
R. Savisaari Vattenstyrelsen
Byrchef Pentti Sipilä Vattenstyrelsen
Biträdande distriktsing.
Esko Tamminen Vattenbyrån vid Helsingfors vattendistrikt
Professor Sulo Toivonen Karislojofjärdens vattenskyddsförening
fil.dr. Pekka Tuunainen Vik- och fiskeriforskningsinstitutet

Förbundsfullmäktiges ordförande,
verkst. dir. Veijo Vallenius Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto
Förbundsstyrelsens ordförande,
rektor Kalle Vuorinen Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto
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Kommunerna inom planeringsområdet hördes under hösten 1973, varvid arbetsgruppen
anordnade en konferens med varje konmun beträffande vattnens användning och vård.

Totalplanen har utarbetats av mediemmarna i arbetsgruppen byråingenjör Aaro Haveri
nen, ordförande, byringenjör Pauli Kleemola, agroforstkandidat Hannele Nyroos och
dipl.ing. Heikki Teräsvirta.

Ytterligare har bl.a. följande sakkunniga inom vattenstyrelsen deltagit i utarbetandet av
pianen: byråingenjör Pentti Ahosilta, dipl.ing. Tuomo Aine, limnolog Hannu Jäppinen,
byråforstmästare Aaro Karjalainen, byråingenjör Arvi Kaurila, pol.mag. Matti Koivisto,
tekn.stud. Pertti Luotonen, bitr.ing. Vaito Mustajärvi, dipl.ing. Kalle Noukka, dipl.ing.
Tarja Pyykkö, geolog Esa Rönkä, agroforst lic. Paavo Seppänen och byråbyggmästare Olavi
Vallinkoski. Ritare Paula Launiainen har ritat planens bildmaterial.

Arbetsgruppen har i olika skeden av planeringsarbetet anlitat följande konsulter:
lngenjörsbyrå Jord och Vatten Ab (utredningar som hänför sig till vattenförsörjning,
vattnens användning för rekreationsändamål, vården av vattenlandskap samt reglering och
bevattning), Oy Vesitekniikka Ab (utredningar beträffande vattnets kvalitet), Nevalainen &
Orivuori Ky (utredning av skogsindustrins avloppsvatten) och Kala- ja Vesitutkimus Oy
(utredning beträffande fiskerihushållningen).
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7. INLEDNING

Helhetsplaneringen av vattnens användning har som mäl att skapa sådana ramar och rikt

linjer för beslutsfattningen om skydd och användning av vattnen att besluten blir sä för

mänliga som möjligt för samhället. En totalpian som gäller ett visst omräde och omfattar

en lång tidsperiod är till sin natur riktgivande och kompletteras vid behov mcd ailmän och

projektplanering av vattnens olika användningsformer.

Västra Nylands vattenti11gngar är rikiiga jämförda med vattentillgångarna i övriga

Nyland. Bosättningens och industrins tillväxt samt människornas ökande fritid ger upphov

till kontroversiella målsättningar för användningen av vattnen. Dä sjöarna i området är små

och vattenföringen i vattendragen relativt liten, hänför sig problemen närmast till varten

tillgångarnas tillräcklighet, tryggandet av deras kvalitet och deras användning för rekreation.

Det sönderbrutna kustområdet med sin skärgård utgör ett synnerligen betydelsefullt vatten

område, som med undantag av några begränsade omräden har bibehållits i utmärkt skick.

Vid sidan av vattnens användning för rekreation är fiskerinäringen och flottningen av stor

betydelse i kustområdet. Vattnens användningsformer är av mycket varierande betydelse

i dc olika vattenområdena. Detta har vid planeringen betonats genom att behandia använd

ningsformer, som är viktiga för området eller förorsakar prohlem för vattenanv.ndingen,

grundligare än sädana som är mindre viktiga eller mindre probiematiska.

Då totalpianen omfattar ett vidsträckt område, sträcker sig långt in i framtiden och är av

vägiedande natur, har den begränsats till att behandla de viktigaste riktiinjerna för och lös

ningarna avvattenanvändningen och vattenskyddet inom planeringsområdet. Vid planeringen

av vattenförsörjningen och vattenskyddet har vattenförbrukare som mcd hänsyn till helheten

är smä (mindre tätorter,semesterbyar, industrianläggningar som endast i ringa grad belastar

vattendragen) lämnats utanför den detaljerade granskningen av belastningen. Vattnens an

vändning för rekreation har behandlats bl.a. genom att undersöka vattendragens lämplighet

för olika former av fritidssysselsättning och ailmänna åtgärder för att förbättra möjligheterna

till rekreation, men några detaljerade förslag till åtgärderhar integjorts. Samma begränsning

gäller också dc övriga formerna för användning av vattnen. 1 pianen har framförts ett

fiertal objekt, för vilka en mera ingäende allmänplanering borde igångsättas.

Vattenlagen innehäller inga stadganden om efterföljd av totalplanen för vattnens an

vändning. Det finns dock i princip fiera olika medel att förverkliga totalplanen. Först och

främst iakttar vattenstyrelsen och dess distriktsorganisationer i sin egen verksamhet dc

åtgärdsrekommendationer som dess kollegium fastställer. Detta sker bl.a. genom information

och ut1tanden, genom att dirigera finansieringsstöd och genom egen byggnadsverksamhet

samt därutöver i form av den övervakning som vattenlagen fömtsätter. Å andra sidan

påverkas och förverkligas pianen också genom åtgärder frän vattenförbrukarnas sida,

förutsatt att dessa handiar i enlighet mcd planens förslag och rekommendationer. Total

pianen borde även sammanlänkas mcd och inverka pä övrig samhällsplanering, där jord

dispositionsplaneringcn närmast kommer i beröring mcd vattenanvändningen.
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Föreliggande totalpian för vattenanvändningen i västra Nyland är till sin framställnings
form knapphändigare än arbetsgruppens förslag till totalplan, som finns publicerad i
vattenstyrelsens meddelande-serie. Arbetsgruppens förslag innehåfler utöver granskning av
åtgärder även rikligt med uppgifter om vattnens aktuella användning och övrigt bakgrunds
material till pianen. 1 föreliggande totalpian är tyngdpunkten däremot lagd på en presenta
tion av alternativa och möjliga åtgärder.

Vid utarbetandet av planen har förjande separata utredningar publicerats eller stenci
lerats (på finska):
— Nevalainen & Orivuori Ky:

Utredning om avloppsvattnet från träförädlingsindustrin i västra Nyland (Helsingfors
29.9.1972). Stencil.

— Jord och Vatten Ab:
Utredning beträffande alternativ för vattenförsörjningen och vattenskyddet i västra
Nyland (Vattenstyrelsen 21.2.1973). Stencil.

— Vaito Mustajärvi:
Regionala akernativ för avledning av Lojotraktens avloppsvatten (Vattenstyrelsen
26.2.1973). Stencil.
Kala- ja Vesitutkimus Oy:
Utredning om fiskerihushållningen i västra Nylands vattendrag (Vattenstyrelsen 9.4.1973).
Stencil.

— Ingenjör- och limnologbyrå Oy Vesitekniikka Ab:
Vastra Nylands vattendrags nuvarande tillstånd och kommande utveckling (Vatten
styrelsen 18.6.1973).

— Hannele Nyroos:
Lojo sjös tillstånds utveckling och faktorer som inverkat därpå (vattenstyrelsens med
delande 54, Helsingfors 1973).

— Pertti Luotonen:
Att restaurera en sjö som alternativ åtgärd vid regional planering (Helsingfors 28.5.1975).

— Hannele Nyroos:
Vattenkvalitetens utveckling: i Lojotrakten enligt olika vattenskyddsalternativ (Vatten
styrelsens meddelande 114).

2. PLANERINGSOMRÅDET
2.1 Avgränsning av planeringsområdet

Planeringsområdet kan avgränsas både enligt kommungränserna och enligt vattendragsom
rädena. Till planeringsområdet hör sammanlagt 16 städer eller kommuner i västra delen av
Nylands län med Kyrkslätt och Vichtis längst österut. Inom området befinner sig till sin
största del eller i sin heihet följande städer: Hangö, Karis, Karkkila, Lojo och Ekenäs samt
följande kommuner: lngå, Karislojo, Kyrkslätt, Lojo, Nummis, Pojo, Pusula, Sammatti,
Sjundeå, Tenala och Vichtis.

Till planeringsområdet hör ochså delar av några övnga kommuner, till vilkas områden de
i planen behandiade vattendragsområdena sträcker sig. Beräknad p basen av kommunernas
areal är planeringsomrdets yta 4 229 km2. Planeringsomrdet framgår av bild 1.

Planeringsområdet hör i sin helhet till Nylands län. Hela området tillhör Helsingfors
vattendistrikt som är underställt vattenstyrelsen.

för regionplaneringens vidkommande fördelar sig området på tre skilda regionplans
förbund (bild 1). Den största delen av områdets kommuner hör till Västra Nylands region
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plansförbund, som täcker cirka 55 ¾ av planeringsområdets areal.Till detta regionplansför

bund hör Hangö, Ingå, Karis, Kyrkslätt, Pojo, Sj undeå, Ekenäs och Tenala. Länsi-Uudenmaan

seutukaavaliittos areal täcker 32 % av planeringsområdets totalyta. Dit hör Karislojo, Kark

kila, Lojo, Lojokommun, Nummis, Pusula och Sammatti. Till Helsingfors regionplansför

bund hör Vichtis kommuns andel, som utgör 13 ¾ av planeringsområdets areal.

2.2 Naturförhållanden

Vattentillgångarna i Västra Nyland är rikiiga jämförda med tillgångarna i det övriga Nyland.

På området finns många sjöar, fastän de fiesta av dem är rätt små. Det viktigaste vatten

dragsområdet är Svartån. Dess avrinningsområde omfattar närmare hälften av heta piane

ringsområdet.
Med undantag av kustremsan och skärgården är området en jord- och skogsbrukstrakt.

Inom de mest intnsivt uppodiade delarna i mitten och i norr är 20—30 % av jordarealen

åker. Ungefär 60 % av planeringsområdets areal är skog och cirka 9 % kärr eller myr.

Berggrunden bestr i norr och i mitten främst av kvarts-fältspatskiffer, medan graniten

är förhärskande i de sydiigare delarna. Lojotrakten och dess omnejd är ett känt kalkstens

område. Jordmånen består huvudsakligen av 1cr-, mjäl-, och moränavlagringar.

Västra Nyland är till sin ytbeskaffenhet relativt slätt. Inom området befinner sig den

kännspaka Lojoåsen som sträcker sig i riktningen nordost-sydväst, och som urgör den

östliga vattendelaren för Svartåns vattendrag. Åsen reser sig stälivis till mer än 100 meters

höjd över havsytan. På Lojosens södra sida sjunker rnarknivn s att endast de högsta

backkrönen når upp till 80—90 meters höjd. Norrut stiger terrängen åter. 1 planerings

omrädets nordliga delar är till och med medelhöjden omkring 100 meter.

2.3 Bosättning och näringsliv

Folkmängden i planeringsområdet uppgick i slutet av år 1974 till 123 130 personer. Dc

största bosättningscentra är Hangö, Karkkila, Kyrkslätt, Lojo och Ekenäs.
Enligt dc av regionplansförbunden uppgjorda befolkningsprognoser som valts till bas för

planeringen kommer områdets folkmängd att öka mcd cirka 7 % till år 1980 och mcd

närmare 30% till år 2000,jämfört mcd folkmängden år 1974. Befolkningsökningen kommer

enligt prognosen alIt mera att koncentreras till tätorterna medan landsbygdens folkmängd

minskar.
Regionplansförbundens prognoser beträffande befolkningsutvecklingen i dc kommuner

som befinner sig inom planeringsområdet framgår av tabell 1. 1 början av år 1977 skedde

inkorporeringar 1 några kommuner i västra Nyland. Huvuddelen av Ekenäs landskommun

och Snappertuna kommun inkorporerades mcd Ekenäs stad. En del av Tenala och Bromarv

inkorporerades mcd Hangö stad och den återståendedelen avBromarv mcd Tenala kommun.

Dessa inkorporeringar har inte i det här skedet beaktats i befolkningsprognoserna, eftersom

det skulle förutsätta en behandling av prognoserna tätortsvis.

Dc senaste årtiondena har varit en tid av intensiv industrialisering i västra Nyland sam

tidigt som jord- och skogsbrukets andel som arbetsgivare för befotkningen har minskat.

Jord- och skogsbrukets andel av arbetsplatserna var år 1970 ungefär 20 ¾. År 2000

beräknas den vara endast cirka 5 ¾. Industrins andel av arbetsplatserna var år 1970 cirka

35 %. Enligt prognosen kommer dess andel av arbetsplatserna år 2000 att vara cirka 40 %.

Enligt regionplansförbundens planer kommer dc största centra inom Länsi-Uudenmaan

seutukaavaliittos område att vara Lojo och Karkkila, och inom Västra Nylands region

2 1878055950



Västra Nylands Rcgionplansförbund

B romarv)
Hangö
lngå
Karis
Kyrkslätt
Pojo
Sjundcå
Snappertuna2)
Ekcnäs
Ekenäs landskommun2)
Tenata3)

Totait Total

Helsingfors Regionplansförbund

Vichtis 13677 15500 16500 17500 20000

Hclaområdet 123 130 132450 142 365 152 695 173 725

1) inkorporerad 1.1.1977 mcd Hangö stad och Tenata kommun
2) inkorporerad 1.1.1977 mcd Ekenäs stad
3) delvis inkorporerad 1.1.1977 mcd Hangö stad

plansförbunds område Hangö, Karis och Ekenäs. Också i Kyrkslätt kornmer utvecklingen
att vara intensiv på grund av huvudstadsregionens inverkan.

Inom Länsi-Uudenmaan seutukaavaliittos område kommer industrin att lokaliseras
främst i Lojo5sens riktning längs axeln Virkby-Nummela. Inom Västra Nylands regionplans
förbunds område kommer den att koncentreras närmast till kustområdet. De områden där
industrins tillväxt kommer att vara kraftigast är av allt att döma närmast Btvik-Kopparnäs
omrdet och Ingå.

3. VATTENTILLGÅNGARNA
3.7 Ytvattnen
3.11 Allmän redogörelse över vattendragen

Planeringsområdets största vattendragsområden är Svartåns, Sjundeå ås, Ingarskila s och
fiskars s vattendragsområden. På området finns sammanlagt cirka 770 sjöar som är större
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TabetI 1. Rcgionplansförbundens prognoser bcträffandc befolkningsutvecklingen i kommuncrna.
Tabk 1. Population pmjections by the regional Iand use planning associatioas ofthc’ area.

Kommun
Commune 1974 1980 1985 1990 2000

Länsi-Uudenmaan Scutukaavaljjtto
(basalteniativ):

Karislojo
Karkkita
Lojo
Lojo kommun
N ummis
Pusula
Sammatti

Totait Total

1 331 1 200 1 050 900 600
8 647 9 900 10 300 10 700 11 500

33 700 38 500 43 300 52 900

2 763 2 400 2 100 1 800 1 300
2 827 2 400 2 150 1 900 1 400
1 000 700 600 500 400

45 030 50 300 54 700 59 100 68 100

1 491 1 350 1 200 1 075 825
10311 11500 12250 13200 15000
3780 3900 4025 4200 4400
8 147 8 200 8 300 8 500 8 900

15211 17000 19750 22500 28000
5832 5950 6000 6050 6150
3 509 3 600 3 790 4 000 4 350
1 375 1 350 1 375 1 420 1 500
7384 8000 8550 9100 10200
2 151 2 300 2 400 2 500 2 700
3 232 3 500 3 525 3 550 3 600

64423 66650 71 165 76095 85625
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än 0,01 km2. Av dessa befinner sig över hälften i Svartåns vattendrag. 1 vattendragen kring

Sjundeå å och Fiskars å befinner sig cirka 10 % av sjöarna på omrdet.

Dc största sjöarna inom planeringsområdet, Lojo sjö och Hiidenvesi, hör till Svartns

vattendrag (areal 2 039 km2). Den del av Svartåns vattendrag som befinner sig ovanför

Lojo sjö består av tre huvudförgreningar: Vanjoki vattendrag som rinner ut i Hiidenvesi från

norr och Vichtis ås vattendrag som rinner ut i Hiidenvesi från nordost samt Pusulanjoki

vattendrag som rinner ut i Maikkalafjärden i Lojo sjö. Från Lojo sjö utmynnar vattendra

get under namnet Svartn längst inne i Pojoviken. Vattendragets största fali befinner sig

mellan Lojo sjö och Pojoviken och fyra kraftverk på vägen utnyttjar nästan hela fallhöjden.

Sjundeå ås vattendrag (480 km2) får sin början i Vichtis kommun öster om Lojoåsen.

Vid Björnträsk rinner den lilla Harvsån österifrån ut i Sjundeå ås vattendrag. Vid Sjundeå

kyrkby förenar sig den från väster komiande Kyrkån med huvudgrenen. Sjundeå ås

vattendrag rinner ut i en havsvik som heter Pickalaviken. Den viktigaste sjön i Sjundeå ås

vattendrag är Enäjärvi.
Ingarskila ås vattendrags (166 km2) övre lopp heter Långängsbäcken. Huvudfåran i det

nedre loppet heter Torbacka å. Ingarskila å är i vattenrättslig bemärkelse en bäck.

1 planeringsområdets sydvästra del befinner sig fiskars ås till arealen oansenliga men sjö

rika vattendrag (131 km2), som mynnar ut i Pojoviken. Största delen av vattendraget ligger

inom Pojo kommun. Den största sjön i Fiskars ås vattendrag ar Degersjö. Vattenhöjderna

och vattenföringarna i de fiesta av vattendragets sjöar regleras med olika dammbyggnader.

Vid västra Nylands kust finnes ytterligare ett stort antat smärre vattendragsområden.

De största av dem kan jämte de ovan behandlade vattendragen ses påbild 2. Vattendragens

areal samt hydrologiska uppgifter om dem framgår avtabell 2.Tabell 3 innehåller uppgifter

om de största sjöarna i planeringsområdet.
Planeringsområdets kust har en cirka 3 200 km lång strandlinje. Av strandlinjen är cirka

900 km p fastlandet och 2 250 km på holmar. Holmarnas strandlinje fördelar sig enligt

storlek på följande sätt (Västra Nylands Regionplansförbund 1967):
holmar över 0,50 km2 30 %
holmar mellan 0,0 3—0,50 km2 41 %
holmar mellan 0,002—0,03 km2 18 %
kala kobbar 11 %

Holmarnas användbarhet fördetar sig enligt en klassificering, som Länsi-Uudenmaan seu

tukaavaliitto har uppgjort närmast med tanke på rekreationsbruk enligt följande:

synnerligen lämpiiga 0,9 % av hela strandlinjen

lämpiiga 17,4 % ))

mindre lämpiiga 63,8 % »

olämpiiga 17,9 % »

Inom västra Nylands kustomrde är vattnen för det mesta ganska grunda. Vid Snapper

tunas och västra Ingås kust där det finns rikligt med holmar är djupet mestadeis mindre än

10 meter. Inom Bromarv, Hangö, östra Ing och Kyrkslätt går kurvan för 10 meters djup

däremot i regeln nära kusten. Utanför skärgrdsbältet är finska Vikens vattendjup mestadeis

över 30 meter.
Pojoviken är planeringsområdets viktigaste havsvik. Vid Ekenäs stad är den endast cirka

4 meter djup. På grund härav biidar den del av Pojoviken, som befinner sig norr om staden

och vars djup stälivis är närmare 40 meter, en relativt avgränsad bassäng. Söder om Ekenäs

är havsviken ganska grund ända till höjden av Odensö-Gullö, där dess djup är drygt 10

meter.
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Tabeil 2. Hydrologiska uppgifter om vattendragen i området.
Tabte 2. Hydrologicat data about the different parts of the planning afea.

N Område Areal Sjöarnas andel Medelvatten- Medellåg- MedelIåg
av arealen föring vattenföring avrinning

Catchment area Surface Lake Mean Meeri Mean
area percentage discharge minimun minimum

discharge runoff
km2 km2 % m3/s m3/s lis-km2

23. Svartåns vatrendrag 2 050 12,1
.01 Svartåns nedre område 120 5,7 19,4 7,1 3,5
.02 Lojo sjös område 17,8 4,8 2,5
.03 Hiidenvesi område 8,9 1,9 2,0
.04 Vanjoki område 122 2,4 4,6

.05 Puneliajärvi område 279 10,4

.06 Pusulajärvi område 326 7,7 5,7 1,2 2,0

.07 Nummisäsvattendragsområde 269 6,2 2,5 0,4 1,5

.08 Nuijajoki vattendragsområde 91 9,5

.09 Vichtis ås vattendragsområde 272 6,5 2,5 0,4 1,5

22. Sjundeå ås vattendragsområde 480 5,3 4,6 0,4 0,8
Kyrkåns vattendrag 145 0,8 1,4 0,1 0,5
Sjundeå å ovanför Kyrkåns utlopp 250 8,2 2,4 0,3 1,0

81.041 Humaljärvi vattendrag 88 7,5 0,8 0,1 1,0
81.044 Ingarskilaåsvattendrag 166 0,2 1,6 0,1 0,5

81.046 Ingååsvatrendrag 49 1,4 0,4 0,0 0,5
81.047 Långviks vattendrag 18 15,4 0,16 0,0 2,0
81.048 Bruksträskets vattendrag 47 14,8 0,4 0,1 2,0
81.051 Raseborgs ås vattendrag 73 5,2 0,7 0,1 1,0
82.011 Fiskars ås vattendrag 131 19,6 1,2 0,3 2,5

82.012 Dalkarbybäckensvattendrag 31 5,1 0,3 0,0 1,0
82.013 Kullasjös vattendrag 56 8,9 0,5 0,1 1,5
82.014 Tvärminnes vattendrag 20 7,7 0,19 0,0 1,0
82.015 Gennarbyvikens vattendrag 53 8,2 0,5 0,1 1,5
82.016 Sjöbäckensvattendrag 14 16,5 0,13 0,0 2,0

3.12 Mlmänna hydrologiska drag samt vattendragens tillstnd och vattenkvalitet

Västra Nyland hör till Finlands regnrikaste områden. Den genomsnittliga årliga regnmängden
inom området är 700—750 mm. Av denna mängd faller 25—30 % som snö. Ärsmaximum
för snöns vattenvärde är i medeltal 70—100 mm. Den genomsnittliga årsavrinningen är
300—3 50 mm.

Medeltemperaturen inom omrdet är i juli cirka +17°C och i februari cirka —6°C.
Växttidens längd är i medeltal 180 dygn. Sjöarna fryser vanligen till i början av december
och isama går i slutet av april.

Regelbundet återkommande observationer av vattenföringen och vattenhöjden har vid
några mätningsstationer inom planeringsområdet utförts redan från början av århundradet.
Resultaten är pubticerade i hydrologiska årsböcker (Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
1912—1970 och Vattenstyrelsen 1972a, 1975 och 1976a). Av tabell 2 framgår ytterligare
värdena för vattenföringen inom dc viktigaste vattendragsområdena uträknade på basen av
de genomsnittliga avrinningsvärdena. Systematisk observation av vattenkvaliteten påbörjades
först i början av 1960-talet. Resultaten har publicerats av Lantbruksstyrelsen (1964—1970)
och Vattenstyrelsen (1971, 1972b, 1973). Utöver dessa regelbundet återkommande obser



21

22 sjundeå ås vatlendrag

23 Svartåns vattendrag

Bitd 2
81.041 Humatjärvi vattendrag

61.066 Ingarskitaåns vattendrag Fig. 2

81.066 Ing ås vattendrag

81.068 Bruksträskets vattendrag VaHend ragsområdenas g ränser
81.051 Raseborgs ås vaHendrag Drainage basins 0f
82.011 Fiskars ås vattendrag the ptarining area
82.013 Kuttaanjärvi vattendrag

82.015 Gennarbyvikens vattendrag 1: 650000

_______

0 10 20 30km

Pianeringsområdets Qrä.ns

_____________________________

Baundary line of planning area

Pohjakarjfa® Uaanmjttaushalljtus





23

Tabefl 3. Sjöar med en areal äver 3 km2.

Tablc’ 3. Lakes larger than 3km2.

Vanendragsområde Vattenstånd Areal Volym Medelvattenföring

Cachment area Waterlevel Surface area Volume Mi’anflow

Sjö
Lake mCN43) km2 Mm3 m3/s

Svartåns vattendrag

Punelia 107,1 8,4 53 0,97

Keritty 121,1 5,5 23 0,35

Onkimaanjärvi 110,5 3,6 0,25

Vihtijärvi 86,4 3,3 0,23

Pitkäjärvi 40,7 3,3 2,51

Lojosjö 31,6 88,9 1 124 17,80

Maikkalanselkä 31,7 3,$ 14,80

Hiidenvesi 31,8 30,3 197 8,90

Puujärvi 46,1 6,5 — 0,26

Hormajärvi 32,2 5,1 40 0,15

Valkerpyynjärvi 42,8 4,0 0,08

Kirmustenjärvi 54,2 3,6 0,22

Sjundeå ås vattendrag

Enäjärvi 49,3 5,1 17 0,32

Storträsk-Backträsk 28,9 3,1 12 0,21

fiskars ås vattendrag

Määrjärvi 41,0 5,8 0,37

Degersjö 18,7 5,6 0,82

tivnga vattendrag

Vitträsk 20,9 4,9 46 0,09

Humaljärvi 17,3 4,3 21 0,12

Bruksträsket 24,2 3,3 0,40

Högbensjö 28,7 3,0 0,11

vationer har inom planeringsområdet gjorts en mängd andra hydrologiska och vatten

kvalitets-observationer.

BiId 3 visar klassificeringen av vattendragens användbarhet med tanke på vattenkvaliteten.

Klassificeringen av vattendragen har för insjövattnens del uppgjorts enligt följande bedöm

ningsprinciper:
— Klass 1: Utmärkt

Lämpar sig synnerligen väl för alla ändamfl, också sdana som kräver en hög vattenkvali

tet. Vid användning till vattenförsörjning för samhällen eller övrig användning med

motsvarande kvalitetskrav är mekanisk behandling och desinficering till fyllest.

— Klass 2: God
Lämpar sig väiför alla ändamål, också sådana som kräver en hög vattenkvalitet. Mängden

humus och plankton i de naturvatten som tilihör den här gruppen är dock vanligen så

stor att användning till vattenförsörjning för samhällen eller motvarande förutsätter

kemisk behandling av råvattnet. På områden där avloppsvatten influerar kan vattnets

användbarhet för fiske och rekreation vara något försämrad. Däremot lämpar sig de

naturvatten som hör till den här klassen utmärkt väl för dylika ändamål.

— Klass 3: Nöjaktig
Lämpar sig endast begränsat för ändamål som kräver en hög vattenkvalitet. Vattnets

hygieniska eller estetiska kvalitet kan heit utesluta vattnets användning t .ex för simning

eller som dricksvatten för boskap, fastän vattnet allmänt taget väl lämpar sig för dessa

ändamål. Också till bevattning lämpar sig vattnet vanligen väl. Användbarheten för fiske
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har på grund av förändringar i fiskstammens Iivsmiljö och härav föranledda artförändrin
gar avsevärt försämrats. Vattnet kan användas till vattenförsörjning för samhäflen eller
motsvarande endast om vattnet renas verkligt effektivt och dess kvalitet fortiöpande
kontro ileras.

— Klass 4: försvarlig
Lämpar sig i ailmänhet endast för ändamål där kraven på vattnets kvalitet är låga. Vattnet
kan exempelvis användas för vissa kylningsändamål, för genomgångstrafik, flottning och
energihushållning. Vattnet kan lämpa sig för bevattning, under förutsättning av att det
inte innehåller skadliga kvantiteter salter eller gifter eller är hygieniskt oanvändbart.
Vattnets estetiska egenskaper minskar också tidvis och särskllt under sensommaren
avsevärt strändernas värde för friluftsliv.

— Klass5:Dålig
Lämpar sig illa för de fiesta ändamål och är oanvändbart för alit sådant bruk som är
beroende av vattnets kvalitet. Beroende på föroreningens art kan vattnet dock för det
mesta användas till genomfart och transporter.
De kemiska och fysikaliska gränsvärdena mellan klasserna framgår av vattenstyrelsens

publikation (1976b). Vid klassificeringen av den kvalitativa användbarheten av havsvattnet
i omrdet har till tillämpliga delar använts samma principer som för insjövattnen. Klassi
ficeringen baserar sig på läget år 1975.

Största delen av sjöarna inom planeringsområdet tifihör användbarhetsklasserna 2 och 3.
Vid sidan av avloppsvattenbelastningen minskar också diffusionsbelastning (se punkt 5.23)
från avrinningsområdena sjöarnas användbarhet. Havsområdet är mcd undantag för de inre
vikarna av utmärkt kvalitet.

Svartåns vattendrag

Vattenföringen i Svartåns vattendrag är i medeltal 17,8 m3/s vid Lojo sjös utlopp samt
19,4 m3/s där ån urmynnar i havet. 1 vattendragen finns ett tjugotal sjöar vilkas vattenstånd
regleras eller är försedda med anordningar, som åstadkommer uppdämning.

Vattendraget har sin början i mistan obebyggda skogstrakter, varför vattenkvaliteten
i vattendragets övre lopp är synnerligen hög, mestadeis klass 2. Användbarheten försämras
av den diffusionsbelastning som förorsakas av det intensiva jordbruket i Vichtis ås nedre
lopp, i Nummis ås vattendrag samt i Pusula ås vattendrag nedanom Pusulajärvi (klass 3).

1 den del av Vanjoki som ligger nedanom Karkkila minskas användbarheten av Karkkila
stads avloppsvattenbelastning (klass 4 och 5).

Vattendragets övre lopp, Keritty, Punelia och Sakara liksom även Hiidenvesi regieras för
Hetsingforsregionens vattenförsörjning. Skillnaden mellan Hiidenvesis högsta och lägsta vat
tenstånd får vara högst 1 ,25 meter. Regleringsföreskriften för Hiidenvesi framgår av bild 4.

Kirkkojärvi som befinner sig i nordöstra ändan av Hiidenvesi har starkt eutrofierats av
avloppsvatten från Vichtis kyrkby samt genom inverkan av diffusionsbelastning från
Vichtis å (klass 4). Ocks sjöns stomdel är i viss mån eutrofierad (klass 3).

Dc sjöar som direkt utrinner i Lojo sjö har en utmårkt ellergod användbarhet.
Vattenståndet i Svartåns vattendrags centrala sjö, Lojo sjö, regleras för energihushåll

ningens behov. Skitlnaden mellan det högsta och det lägsta vattenstndet får vara högst
1,1 meter under förutsättning av att givna maximiavtappningar icke överskrides. Reglerings
förskriften för Lojo sjö framgr av bild 5.

Aurlahti i Lojo sjö har tidigare varit kraftigt förorenad på grund av influens från skogs
industrins och Lojo stads avloppsvatten (klass 4 och 5). Avloppsvattnets inverkan har
sträckt sig också till Isoselkä (klass 3 och 4) och visat sig speciellt i form av en försvagad
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syrehait. Aurlahtis estetiska och hygieniska egenskaper har dock på senaste tid i viss mån

förbättrats efter det Lojo stad börjat behandia avloppsvattnet samtidigt som skogsindustnns

belastning med fast substans har minskat. Den belastning som avloppsvattnen tiliför viken

är dock fortfarande så stor, att varken dess eller Isoselkäs användbarhet kan väntas bii

märkbart bättre än för närvarande. Karstunlahti i sjöns västra del kan anses befinna sig

nästan i naturtillstånd. Användbarheten minskas endast av vattnets färgvärden (klass 2).

Nedre delen av Lojo sjö har förorenats av spillvatten från Metsäliiton Teollisuus Oy. Spill

vattnets utssläppsområde hör till användbarhetsklass 5. Hål1snäsfjrden norr om utssläpps

området hör till klass 4 och Kyrkofjärden sydväst därom till klass 3.

Övre delen av Svartån hör med undantag av lugnvattensjöarna till användbarhetsklass

3. Dessa hör liksom åns nedre lopp till klass 4. Användbarheten förminskas av bosättningens

och industrins avloppsvatten samt av det intensiva jordbruket i trakten. Svartån är reglerad

nästan helt med tanke på energihushållningens behov.

Pojoviken i vilken Svartån utmynnar har varit föremål för vetenskaplig forskning ända

sedan seklets början. Vikens användbarhetsklass är 2, med undantag för vattnen i närheten

av Ekenäs. Genom inverkan av stadens avloppsvatten har användbarheten sjunkit till klass

3 i Ekenäs omgivningar.

Sjundeå ås vattendragsområde

Sjundeå ås vattenföring är vid dess mynning i medeltal 4,6 m3/s och dess lågvattenföring

i medeltal 0,4 m3/s. Sjundeå å flyter genom intensivt uppodiade jordbmksområden, och

därför är de fiesta av vattendragets sjöar eutrofierade (vanligen klass 3). 1 åns västra gren

(Kyrkå vattendrag) har användbarheten genom avloppsvattnens inverkan minskat till

klasserna 4 och 5. Avloppsvattenbelastningen har lett till en minskad användbarhet också

i sydvästra delen av Enäjärvi (klass 4).
Vikträsk i vattendragens nedre lopp regieras med tanke på Oy Nokia Abs och Finska

Socker Abs vattenförsörjning.

Ingarskila ås vattendrag

1 åns övre iopp är användbarheten klass 3 och i nedre loppet klass 4.

Ingarskila ås vattendrag saknar nästan helt sjöar. Dess lågvattenföring är praktiskt taget

noli. Vattendragets användbarhet har minskat genom den rikiiga diffusionsbelastning som

ån har utsatts för. Den obetydliga vattenföringen bidrar ytterligare till att minska använd

barheten. Åns övre lopp tillhör användbarhetsklass 3 och dess nedre lopp klass 4.

fiskars ås vattendrag

Vattenföringen i Fiskars ås vattendrag är i medeltal 1,2 m3/s vid dess utlopp i havet.

Vattendragets övre del är glest bebyggd karg skogsmark, varigenom vattenkvaliteten i

sjöarna i åns övre lopp har bibehållit en utmärkt eller god användbarhet. 1 åns nedre lopp

har vattnets kvalitativa användbarhet på grund av avloppsvattenföroreningar minskat till

klass 4.
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Planeringsområdets övriga vattendrag

På kustområdet finns utöver de ovannämnda vattendragen ett fiertal mindre vattendrags
områden, vilkas vattenföring i medeltal r under 1 m3/s. Nedangenomgås i korthet de vik-
tigaste av dem.

Gennarbyvikens och Kulla sjös vattendrag har bibehållits i relativt gott skick (använd
barhetsgrad 2). Den smala Gennarbyviken som är en fortsättning på avrinningsområdet är

en gammal havsvik, som har uppdämts till en sötvattensbassäng. Den regieras med tanke på
vattenförsörjning. Skillnaden mellan vikens högsta och lägsta vattennivå får vara maximum
1,4 meter (undantagsvis 1,8 meter).

Sjöarna vid Humaljärvi vattendrags övre iopp är i relativt gott skick (användbarhets
klasserna 1 och 2). Däremot har användbarheten minskat i vattendragets nedre lopp på
grund av att sjöarna har grott igen och vattenföringen i ån varit liten (användbarhetsklass 5).

Raseborgs å och Ingå å är typiska småvattendrag, vilkas användbarhet har minskat
genom intensivt jordbmk och obetydlig vattenföring (användbarhetsklass 3). Också fierta
let av sjöarna i Bruksträsk vattendragsområde hör till användbarhetsklass 3. Mankåns vastra
gren hör till användbarhetsklass 2—3.

Kustvattnen

Vid Hangö har det högsta vattenståndet enligt märningar åren 1926—1955 varit +90 cm
och det Iägsta —80 cm mätt från normalvattenståndet. Medekalet för årsmaximum har varit
+44 cm och för årsminimum —40 cm.

Vid kustområdet är den förhärskande vindriktningen sydvästlig. Cirka 34% av alla vindar
blåser från söder eller sydväst. Motsvarande siffra för stormarna är nästan 50 %.

Tidpunkterna då det bestående istäcket lägger sig respektive går varierar starkt i piane
ringsområdets kusttrakter. Enligt utförda mätningar har isarna åren 1931—1960 lagt sig
mellan mediet av december och mediet av februari. Isarna har gått mellan mediet av mars
och siutet av april.

Havsvattnets temperaturväxlingar framgår av följande mätningar som utförts i Tvärminne
åren 1948—1957:

Om 5m lOm 20m 30m

absolutmaximum 21,0 19,8 18,7 17,8 16,2

medelmaximum 16,4 16,0 13,6 9,8 8,5
medelvärde 6,7 6,2 5,5 4,6 3,9
medelminimum 0,0 —0,1 —0,1 0,0 0,2

absolut minimum —0,2 —0,2 —0,2 —0,2 —0,2

Ytvattnets temperatur uppnår sitt maximum i augusti.
Vattenkvaliteten inom planeringsområdets kusttrakter är i stort sett utmärkt (användbar

hetsklass 1) med undantag av till arealen obetydiiga nedsmutsningsområden (bild 3). Dessa
begränsas till områden där vattnets cirkulation och blandning är svaga, såsom inre havsvikar
och av holmar omgivna små fjärdar, vilka utsätts för avloppsbelastning. Vattnets cirkulation
är effektivast utanför Porkala udde och Hangö udd där kraftig vgbrytning förekommer.

Den väster om Obbnäs udd belägna Pickalavikens användbarhet (klass 2) påverkas
förutom av avloppsvattnet från Kyrkslätt centrum och Obbnäs garnison även av belastning
från Oy Nokia Ab och Finska Socker Ab, varigenom vattnets kvalitet varierar betydligt
beroende på årstid och mätningsplats. Också vattenkvaliteten i Sjundeå å inverkar tidvis på
Pickalavikens användbarhetsgrad.
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Inverkan av avloppsvatten från Ingå kyrkby kan konstateras i Kyrkfjärden på ett rätt
begränsat område nära Ingå ås mynning.

Kyl- och spillvattnen från Imatran Voima Oy:s värmekraftverk rinner ut i Fagervik
Norrfjärd väster om Kyrkfjärden. Ännu finns inte tillräckligt långvariga måtningsserier
till förfogande för att bedöma deras inverkan.

Pojovikens vattenkvalitet har behandlats i samband med Svartå vattendrag.
Den största nedsmutsningen av havsvattnet västr om Hangö udd förorsakas av Oy Visko

Ab s konsttarmfabrik. Vattnets cirkulation är svag vid den plats där avloppsvattnet rinner
ut. På grund härav har avloppsvattnet som innehåller rikligt med näringsämnen minskat
användbarhetsgraden på utsläppsområdet till klasserna 4 och 5.

3.2 Grundvattnen
3.21 Grundvattenförekomsterna och deras avkastning

Inventeringen av grundvattnen inom planeringsområdet baserar sig huvudsakligen på en av
lantbruksstyrelsen (1967) gjord utredning, vilken i regeln har upptagit endast sådana före
komster som producerat minst 250 m3/d. Utredningen har sedermera kompletterats i
samband med totalpianeringen.

Största delen av de tekniskt användbara gmndvattenresurserna mom planeringsområdet
förekommer i sand- och grusavlagringar, som har bildats genom inverkan av det forntida
istäckets smältvatten.

De inventerade grundvattenförekomsterna inom planeringsområdet framgår av bild 6.
De numrerade områden där grundvattnen samiat sig samt förekomsternas beräknade
avkastningsförmåga finns publicerade kommunvis i samband med försiaget till totalplan
(Vattenstyrelsen 1976c). Alla de uppräknade förekomsternas användbarhet kan dock icke
mcd säkerhet fastställas på basen av den allmänna inventeringen, utan fömtsätter att prov
pumpningar utförs.

Den sand- och grusareal som ingår i planeringsområdets grundvattenförekomster uppgår
sammanlagt till cirka 170 km2. Förekomsternas beräknade grundvattenföring, van ingår
avkastningen från redan undersökta vattentäkter, är sammanlagt 116 000 m3/d. De under
sökta vattentäkternas avkastningsförmåga är cirka 62 000 m3/d, vilket motsvarar 53 % av
den totala vattenföringen. Av grundvattentillgångarna användes i slutet av år 1974 cirka
16 800 m3/d av vattenverk med mer än 200 invånare anslutna.

3.22 Grundvattnets kvalitet

Den utredning som gjorts beträffande grundvattnets kvalitet hade till sitt förfogande
upgifter om 53 grundvattenprov. På basen av proven är grundvattnet i regein mjukt och
med undantag av lokalt förekommande tämligen hög järnhalt av god kvalitet och hygieniskt
felfritt.

Av observationerna framgr att sområdenas grundvatten är det kvalitativt bästa. Härav
kan dragas siutsatsen att majoriteten av de ännu oundersökta vattentillgångarna är kvalitativt
användbar. 1 de fiesta fallen torde enbart alkalisering räcka till som behandling av råvattnet.
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4. MÅLSTTNINGEN FÖR VATTNENS ANVÄNDNING OCH SKYDD

1 det följande presenteras den ailmänna målsättningen för vattnens olika användnings

former inom hela planeringsområdet. De har utarbetats p basen av vissa givna utgångs

punkter, vilka uppstått som resultat av samhälleligt beslutsfattande, samt på basen av de

behov som förefunnits för vattnens användning.
Utgngspunkter som utgör resultat av samhälleligt beslutsfattande är:

— samhällets ekonomiska politik
— samhällets miljöpolitik
— aflsidigt bevarande och utökande av vattentillgångarnas användbarhet

— samhällets lokaliseringspolitik
— strävan till samhällsekonomisk lönsamhet (omfattar samtliga, äVen i pengar omätbara,

samhälleliga nyttigheter och kostnader)
— realiserandet av vattenkonsumenternas rättsskydd
— lagstiftningen

1 samband mcd utarbetandet av totalpianen har den ailmänna målsättningen ytterligare

preciserats i form av mera detaljerade specifika mål gällande delområden, vilka presenteras

i försiaget till totalplan. 1 punkterna 5 och 6 är avsikten att genom jämförelse mellan olika

alternativ finna sdana lösningar som bäst förverkiigar den målsättning, som ställts för

vattnens användning och skydd.

4.7 Vattenförsörjningen

Det primära målet för vattenförsörjningen är att för bosättningen trygga tillgången på
bruksvatten av god kvalitet. Bosättningens vattenförsörjning bör om möjligt ordnas från

gmndvattentillgångar. Vid jämförelse mellan akernativ för vattenförsörjningen beaktas

utöver kostnaderna även vattnets kvalitet, vattenverkens driftsäkerhet och vattenför

sörjningen i krislägen.
För bevattningen är målsättningen att trygga tillräcklig tillgång till vatten inom dc

omrden som är i behov av bevattning.

4.2 Vattnens belastning och vattenskyddet

För vattenskyddets del kan som en allmän målsättning hållas dc mål som framlagts i princip

programmet för vattenskydd (vattenstyrelsen 1974) och vitka man försöker tiliämpa på

förhållandena inom ptaneringsomrdet. Målet är att förhindra att vattendragens tilIstnd

och vattnets kvalitet förändras i negativ riktning. 1 vattendrag som kraftigt belastas mcd

avloppsvatten strävar man till att minska dc förorenade områdenas storlek. Man strävar att

bibehålla alla vattendrag som en hygieniskt och estetiskt duglig livsmiljö. Dc förorenade

vattendragens kvalitet försöker man förbättra genom vattenskyddsåtgärder så att den

uppfyller dc kvalitetskrav som vattnens olika användningsformer ställer.
För att uppnå dc mål som uppställts för vattnens kvalitet och användbarhet granskas

nedan minskning av avloppsvattenbelastningen, vaI av utsläppspunkt och restaurering av

vattendragen samt dc mål som bör ställas för dessa. Dc tgärder som här biir föremål för

granskning är inte alternativa utan kompletterar varandra.
Målet för minskningen av belastningen är att avloppsvattnet i samtliga samhällen vid

utgången av 1970-talet skulle behandias mcd en effekt, som motsvarar åtminstone simultan
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utfällning eller kemisk utfällning. Behandiingen bör verkställas särskilt effektivt ifail
avloppsvattnets kvalitet, utsläppsvattendragets egenskaper eller vattnens användning sä
kräver.

för 1980-talet är målsättningen att effektivera behandiingen av avloppsvattnet med
bästa förefintiiga metoder och samtidigt beakta den nytta som kan uppmis och de kostna
der som åtgärderna medför.

Industrianläggningarnas spillvattenbelastning minskas med bästa i praktiken tillämpiiga
metoder. Belastningen minskas både mcd processtekniska åtgärder och genom erforderlig
yttre behandiing av spilvattnen. Utsläpp avgifter, oljor och övriga skadliga ämnen i vatten
dragen hindras sä noggrant som möjligt, liksom även tilifälliga läckage och funktionsstör
ningar. Av nyanlagd industri eller övrig verksamhet som belastar vattnen förutsättes bästa
praktiskt realiserbara milj öskyddsteknik för att minska belastningen.

för diffusionsbelastningens del strävar man till att dess skadliga verkningar, trots att
funktionerna ökar, åtminstone inte skall växa från nuvarande nivä.

Beträffande vai av utsläppspunkt är mälet, att avloppsvattnet efter reningen ledes till ett
sådant vattendrag eller del därav, att det gör sä liten skada som möjligt på vattnens använd
ning eller användbarhet.

Man strävar till att vid behov förbättra vattnens användbarhet genom restaurerings
åtgärder som inriktas direkt pä vattendraget.

4.3 Vattnens rekreationsbruk

Mälet är att trygga möjligheterna att använda vatten- och strandområdena till mängsidig
rekreation. Detta innebär bl.a. att en del av strandlinjen bevaras obebyggd och anvisas
för allmänt bruk medan semesterbosättningen koncentreras pä därför lämpliga områden
och uppkomsten av olägenheter pä grund av eventuelit övernyttjande förhindras.

Genom planering strävar man till att specieflt i närheten av tätorter och inom övriga
områden mcd goda trafikförbindelser anvisa sädana platser för friluftsliv, utfärder, sim
ning och fritidsfiske som är Iämpliga mcd hänsyn till vattnens utnyttjande och använd
barhet. För turistservice försöker man anvisa för ändamälet lämpade tillräckligt vidsträckta
enhetliga omräden. För att minska dc olagenheter som bättrafiken förorsakar övriga former
för användning av vattnen och samtidigt fylla dess behovav service,strävar man till att leda
den längs bestämda farleder samt till att skapa smäbätshamnar som tjänar båtlivets behov.

Möjligheterna att lokalisera semesterbosättning med egen strand undersökes med hänsyn
till nedsmutsningen av vattendragen och till omrädesbehovet för andra rekreationsformer.
Man strävar till att minimera dc olägenheter som förosakas av rekreationsbruk och samtidigt
öka möjligheterna därtill genom olika vattenförbättrande åtgärder, till vilka hör exempelvis
restaurering.

4.4 Fiskerihushållningen

för yrkesfiskets del är mälet att befrämja fisket särskilt pä därför lämpliga havsomrden.
Ett ytterligare mäl är att befrämja husbehovs- och fritidsfisket bäde pä insjö- och havs
områdena samt speciellt i tätorternas närvatten. En central mälsättning för planeringen har
varit att genom vattenskyddsätgärder förbättra vattnets kvalitet till en nivå som skapar
förutsättningar för utövande av fiske. Samtidigt är mälet att övriga användningsformer inte
skall försvåra fisket.
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4.5 Vattenkrafthushållningen

Vattenkraft användes och kommer också i framtiden i alit högre grad att användas för att

täcka energibehovet vid tiden för elförbrukningstoppar. 1 det enda för vattenkrafthushåll

ningen beaktansvärda vattendraget inom planeringsområdet, Svartån, är det i kraftförsörjnin

gens intresse att sträva till en effektivare korttidsreglering och en ökning av den nuvarande

byggnationsgraden. Härvid bör man dock beakta dc krav som vattnens övriga användnings

former ställer. Samtidigt bör regleringsåtgärderna revideras och pianeras s att olägenheterna

för miljön biir så små som möjligt.

4.6 Flottning och trafik till sjöss

Inom planeringsområdet utövas flottning endast längs kusten i form av knippflottning.

Målet är att befrämja flottningens ekonomi och funktion. Samtidigt bör o ckså minimeringen

av flottningens e’entuelta olägenheter för annan anvandning av vattnen beaktas.

En central målsättning för sjöfarten inom planeringsområdet är att få till stånd ett 9

meter djupt farledsnät längs sydkusten, som kan användas för vintertrafik. Ett mål är också

att öka säkerheten för bl.a. oljetransporter. Genom att försöka koncentrera farlederna och

hamnarna till för dem lämpade områden undviker man att sjöfarten förorsakar störningar

och olägenheter inom övriga omrden.

4.7 Översvämningsskydd och torrläggning

Beträffande skyddet mot översvämningar och torrläggningen av land är målsättningen att

uppn och uppehålla en nivå som svarar mot de krav, som den rådande lantbrukstekniken

och skogsvården ställer i dessa hänseenden.

4.8 Vård och skydd av vattenmiljö och vattenlandskap

Målsättningen för vården och skyddet av vattenmiljön överenssträmmer till stor del med den

tidigare nämnda mlsättningen för vattenskyddet samt delvis också med målsättningen

för vattnens fritidsbruk. Det primära målet är att skydda vattenmiljön för aktiviteter som

förändrar den. Vid planering av övriga former för nyttjandet av vattnet bör man beakta

behovet av områden för naturskydd och -forskning.
Till den centrala målsättningen för vården och skyddet av vattenlandskapet hör att

skydda orörd natur, att bevara och förbättra särdragen i både obebyggt och bebyggt

Iandskap, att rätta till skador som tillfogats landskapet samt att pianera ny bebyggelse,

trafikleder mm. på ett sätt som anpassar sig till naturen.

5. PLANERINGEN AV VATTNENS OLIKA ANVÄNDNINGSFORMER

SAMT VATTENSKYDDET
51 Vattenförsörjningen
5.11 Samhällena
5.111 Nuvarande vattenförbrukning och dess utveckling i framtiden

1 slutet av år 1974 var den mängd av befoikningen inom planeringsområdet som hade

3 1878055950
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anslutning till gemensamma vattenverk cirka 72 400 personer, vilket var 5$ % av områdets
befolkning. Bosattningens och den till gemensamma vattenverk anslutna industrins vatten
förbrukning var härvid sammanlagt 22 700 m3/d. Av denna mängd var 71 % grundvatten
och 29 % ytvatten. Den genomsnittliga vattenförbrukningen var säledes 313 liter i dygnet
per invånare.

Av tabeil 4 framgår prognosen för utvecklingen av samhällenas vattenbehov under
planeringsperioden framställd tåtortsvis. För hela planeringsområdet har samhällenas
vattenbehov beräknats öka som följer:

1974 1980 2000

antal anslutningar 72400 100 500 154 000
vattenförbrukning m3/d 22 700 36 500 $0 300

Vid sidan av folkmängdens procentuella tillväxt och antalet anslutningar till vatten
ledningsnätet har också ökningen avden specifika förbrukningen inverkat påden beräknade
utvecklingen av vattenbehovet. Prognosen för utvecklingen av den specifika förbrukningen
baserar sig på en utredning som vattenstyrelsen publicerat år 1972 (Vesihallitus 1972c).
Numera är uppfattningen den, att prognoserna i ifrågavarande utredning är klart överdimen
sionerade. Om sä är fallet skulle också ovanstäende prognos beträffande utvecklingen av
vattenbehovet i samhällena inom planeringsområdet vara överdimensionerad. En dylik
uppfattning stödes bl.a. av erfarenheter från Sverige samt den utveckling som har skett i de
största tätorterna i vårt eget land.

Prognosen har dock inte i detta skede justerats, emedan det inte är nödvändigt med
hänsyn till den exakthet, som totalplanens behandling förutsätter. Eftersom användningen
av vatten i varje fail ökar inom områdets tätorter, blir det fråga om att förskjuta tidschemat
för åtgärderna, men inte om att ändra riktiinjerna för dem.

5.112 Ordnandet av vattenförsörjningen

Största delen av vattenbehovet i tätorterna inom planeringsområdet har tryggats, och
kommer också i framtiden att kunna tryggas, frän lokala grundvattenförekomster, såframt
förbrukningen inte väsentligt kommer att överstiga prognoserna. Dylika tätorter är Bromarv,
lngå, Karis och Svartä, Karislojo, Karkkila, Lappvik, Nummis och Saukkola, Pojo kyrkby
och Åminnefors, Pusula, Sammatti, Sjundeå tätorter, Tenala och Vichtis kyrkby. Också
vattenbehovet i Fiskars tätort kan i framtiden tiligodoses med grundvattentillgångar genom
anslutning till Pojo kommuns nät. På grund av grundvattnets goda kvalitet inom planerings
området förslår enbart alkalisering i de flesta fali som behandling av råvattnet för dc tät
orter som använder grundvatten. Antalet grundvattentäkter måste dock utökas sä att
utöver dc förekomster som nu är i användning också de i tabeil 4 nämnda nya grundvatten
förekomsterna tas i bruk under planeringsperioden. Dc grundvattenförekomster som
kommer att tas i bruk under planeringsperioden framgår också av bild 6.

Till vattenförsörjning för bosättning inom planeringsområdet användes numera ytvatten
endast i Obbnäs garnison, Finska Socker Abs, Oy Nokia Ab, Pargas KaIk Abs och Oy
Lohja Abs bostadsomräden samt i fiskars tätort och inom Lojo kommun i Virkby tätort.
Vattenförsörjningen till Lojo stad och Kyrkslätt sker delvis från ytvattentillgångar. 1 det
följande behandias utöver ovannämnda tätorter som använder ytvatten också ordnandet av
vattenförsörjningen till sädana tätorter, vilka har eller i framtiden kan komma att få probiem
mcd tilträcklig tillgång pä vatten.
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labeli 4. Utvecklingen av samhlllenas vattenbehov samt grundvattenförekomster. som är eller kommer

att Las i användning.

Tahte 4. Projection of water demand in the communities and the ground water resources.

Kommun Vattenförbrukning Grundvattenförekomster Grundvattenförekomster

Tätort som är i användning samt som eventuelit Las i användning

deras avkastning under planeringsperioden samt

deras avkastning

Commune Water consumed Aquifers in current use Aquifers that may be exploited

Population center m and their yietds by the year 2000 and

theiryietds

1974 1980 2000 m3/d m3/d

Hangö 2 250 3 800 6 800 0lF,100A,1O1A/4900 01J/2300,1800B/2200
(l800I3200))

Lappvik 123 260 500 1800A/2500 f1700A/1100,1800A/2500)
Koverhar Ab 33 50 70 1700B/500

Jnga 147 250 700 203A/l000 200A/500
Karis

centrum 1 764 2 700 5 000 302A och B/2100 303B/900,303C/1800
304/1 700,305/400

Svartå station 200 400
Mjölbollstad sjukhus 151 160 160 303A/800

Karislojo 120 160 400/500
Karkkila 1 234 2 100 3 800 504A och B/1900 507/2000(505/800,506/500,

508/3 50,509/300)
Kyrks]ätr

centrum 1 082 4000 8600 601A/300,602A/400
Obbnäs 1 400 2 300 605/850
Obbnäs gamison 995 ]
Masaby-Bobäck 620 2 300
Veikkola 300 880 603/500
Båtvik-Kantvik 600 600 1 600
Pargaskalk 192

Totait 2 869 6 920 15 680

Lojo
staden 5 400 9 500 700A/1000, 701A/1000
Virkby 2 000 5 200
Vols 1 000 4 600 805D/2000, 805E/1000
Paloniemi 900 2 800 se textdelen
Stationsbyn 1300 4 000 805A/1000,805B/1000

Totait 6798 10600 26100

Nummis
kyrkby 52 150 200 1001A/1100
Saukkola 100 150 1000A/400

Pojo
kyrkby 274 560 1 300 J1O1A/500 1001B/600, 1102-1106/2450
Fiskars 457 540 600 från Pojo kyrkbys nät
Bilinäs 320 600 från Karis köpings nät
Åminnefors 160 210 från Pojo kyrkbys nät

Pusula 70 100 1203/450
Sjundeå

Stationsbyn 147 200 300 1402A/800 (1401A/600,1403/750,
1404/350)

Sammatti 70 100 1301A/250,1300A/300
Ekenäs 3 443 5 290 7 900 1600A/800,1600B/1200,

1 IOOA/2000,1701A/220,

Tenala
1702/5 50 se textdelcn

kyrkby 78 120 260 1812/300 1805/400,1807/450,1813/300
Vichtis

kyrkby 247 700 1 600 1901A/800 1905/2000
Nummela 975 2 300 8 000 1903A/2000 1904/500
Ojakkala 19058/1300,1906/950
Tervalampi arbcts
inrättning 99 110 110

1) förekomsterna inom parentes tas i användning endast i det fali att ifrågavarande tärorts vattenförbrukning
ökar mera än beräknat
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Fiskars tätort

Vattenförbrukningen 1 Fiskars tätort har beräknats öka till 600 m3/d till år 2000. Denna
vattenmängd kan såsom nu sker fås från Kvarnsjön. En annan möjlighet är anslutning till
kyrkbyns vattenledningsnät, varvid man skulle få kvalitativt bättre vatten. Ocks för
Åminnefors tätort är det ändamålsenligt att ordna vattenanskaffningen frn Pojo kyrkbys
vattenledningsnät. Härvid skulle den gemensamma vattenförbrukningen 1 Pojo kyrkby samt
Fiskars och Åminnefors områden år 2000 vara drygt 2 100 m3/d. Den till buds stående
mängden grundvatten, 3 700 m3/d, skulle väl räcka till för att täcka det beräknade vatten
behovet.

Hangö stad

De grundvattentäkter som Hangö stad för närvarande utnyttjar (förekomsterna 100, 101,
och 01 f) har en sammanlagd avkastningsförmåga om cirka 4 900 m3/d. Vattenförbruk
ningen år 2000 har beräknats vara 6 800 m3/d. Stadens egen prognos är 12 000 m3/d.

Behovet av tillskottsvatten kan åtminstone 1 begynnelseskedet täckas med grundvatten
tillgångar från förekomsterna 01 ] och 1800 B, vilkas avkastning är 2 300 m3/d respektive
2 200 m3/d. Totalavkastningen skulle då vara 9 400 m3/d, de nuvarande vattentäkterna
medräknade. Ifall förekomst 1811, vars avkastning är cirka 3 000 m3/d, inte användes för
Ekenäs stads behov, lämpar sig också den för att tagas i bruk för Hangö. Om Hangös vatten
förbrukning ökar i enlighet med stadens egen prognos blir man eventuellt i stutet av plane
ringsperioden tvungen att ty sig till ytvatten frn Gennarbyviken, där staden har rätt att
upptaga 5 000 m3Id. Råvattnet kan alternativt antingen före användningen infiltreras till
konstgjort grundvatten eller undergå kemisk behandling. Till frgan om Hangös vatten
försörjning hänvisas o ckså i punkt 5.122 i samband med behandiingen av vattenförsörjningen
för industrianläggningarna inom Hangö-Lappvik området.

Ingå kyrkby

Vattenbehovet för Ingä kyrkby har beräknats växa till en kvantitet om 700 m3/d till år
2000. Ingå hör dock till huvudstadsregionens influensområde, varför det är skäl att vara
beredd på en större folkmängdsökning och industritiHväxt än beräknat. 1 så fail kan vatten
behovet avvika betydligt från prognosens siffror.

Den mängd grundvatten som står till Ingå kommuns förfogande har uppskattats till
1 500 m3/d. Mängden tillbuds stående grundvatten skulle i någon mån öka om Tricol Oy:s
industrianläggning skulle övergå till att använda ytvatten. Vatten till Tricol Oy kunde
Uragas från vattentiligängarna i Marsjön-Bruksträskets sjöområde, som också skulle kunna
användas till vattenförsörjning för bosättningen i kyrkbyn, ifail dess grundvattenföre
komster 1 framtiden skulle visa sig otillräckliga.

Kyrkslätt

Vattenbehovet i Kyrkslätt centrum beräknas år 1980 till cirka 4 000 m3/d och år 2000 till
cirka 8 600 m3Id. För bosättningen i Kyrkslätt kommuns södra del har det totala vatten
behovet år 2000 beräknats till cirka 16 000 m3/d. Kyrkslätt kommun har anslutit sig som
aktionär till Päijänneprojektet, varifrån en vattenmängd på 19 000 m3/d har reserverats för
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Kyrkslätt. Med nuvarande anordningar för vattenförsörjningen finns cirka 2 500 m3/d att

tillgå för Kyrkslätt centrum. För att leda vattnet från Päijännetunnein har byggts en ansiut

ningsledning till Esbo stads nät, genom vilken Kyrkslätt kan få tillskottsvatten redan förrän

Päijännetunnein biir färdig. Ifali vattenbehovet märkbart överskrider prognosen, vilket

speciellt för Kyrkslätts del är möjligt, kan behovet av tillskottsvatten tryggas genom att öka

uttaget från Päijänne eller genom att regiera Vitträsk, Juusjärvi och Tampaja. Genom att

regiera sjöarna inom ramen för de naturliga variationerna i vattenståndet kan man från dem

fä 11 000 m3/d. Till Kyrkslätt centrums vattenledningsnät borde i framtiden också Båtvik

Kantvik industriernas bostadsomrde ansiutas, liksom även de små tätorter i söder, vilkas

anslutning är möjlig.
Vattenförbrukningen i Obbnäs tätort överskrider redan för närvarande den mängd

vatten som under torrtid kan fås från Valkolampi sjö, vilken för närvarande str för dess

vattenförsörjning. 1 det första skedet kunde man taga i bruk grundvattenförekomst 605,

vars avkastning är cirka 850 m3/d. Hämtöver kan tillskottsvatten fås från Niittylampi sjö

som är belägen bredvid Valkolampi och varifrån dit kan pumpas 1 800 m3/d, vilket räcker

till för att trygga det beräknade vattenbehovet år 2000.

Vattenbehovet för Veikkola tätort kommer att överskrida avkastningen från den nuva

rande täkten (603), som är 500 m3/d. Behovet avtillskottsvatten kan mest ändamMsenligt

tryggas genom att åstadkomma konstgjort grundvatten från Lamminjärvi finfiltrering frn

sjöns östra sida) eller Kalljärvi (infiltrering 1—2 km väster om sjön). Från Lamminjärvi

kunde infiltreras cirka 1 500 m3/d och från Kalljärvi åtminstone 700 m3/d. Området vaster

om Kailjärvi är fördelaktigare, om man beaktar möjligheterna att skydda infiltrations

området och grundvattnet.

Lojo stad och kommun

Avkastningen från vattentäkterna i Lojo stad är cirka 2 000 m3/d. Utöver grundvatten

användes för närvarande ytvatten från Lojo sjö för vattenförsörjningen. För ytvattnets

del har en riklig alghalt tidvis försvårat Lojo stads vattenförsörjning. Algerna är till förfång

för vattenreningen och inverkar menligt på vattnets smak och lukt. De nuvarande grund

vattentäkterna befinner sig dessutom inom ett tätortsområde, varvid risk föreligger att

grundvattnet kan förorenas. Vattenförbrukningen i Lojo stad, Paloniemi och Routio

områdena medräknade, har beräknats vara 12 300 m3/d år 2000.

Då Lojo stads framtida vattenförsörjning skall ordnas är alternativen antingen att

fortsätta att använda ytvatten ssom för närvarande, varvid ytvattenverket måste utvidgas,

eller att heit elter delvis övergå till att använda konstgjort grundvatten av bättre kvalitet,

som skulle infiitreras från Lehmijärvi eller Hiidenvesi.

Vattentillgångarna i Asemakylä i Lojo kummun är tillräckliga för att trygga bosätt

ningens vattenbehov, under förutsättning av att vattenförbrukningen utvecklas enligt progno

serna (4000 m3/d år 2000). Industrin på området, eller den industri som eventuelit kommer

att etableras där, kan dock komma att behöva tillskottsvatten ännu under planeringsperioden.

Detta behov kan tryggas genom att infiltrera konstgjort grundvatten från Lehmijärvi eller

Hiidenvesi.
För vattenförsörjningen till Virkby och Vols omrden i Lojo kommun användes ytvat

ten som levereras av Lojo Kalkbruk. Med beaktande av den mängd vatten som för närva

rande finnes att tillgå är områdets behov av tillskottsvatten r 2000 cirka 7 000 m3/d. Vid

ordningen av vattenförsörjningen i framtiden är alternativen antingen att fortsätta att

använda ytvatten, varvid en ny ytvattentäkt måste byggas och sedermera utvidgas, eller

att helt der delvis övergå till att använda konstgjort grundvatten av bättre kvalitet som
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skulle infiitreras ur vattnet 1 Lojo sjö.
Tabeli 5 visar 1 huvuddrag alternativen för ordnandet av vattenförsörjningen i Lojo

trakten.
Vid jämförelsen mellan ovanstående alternativ beaktas i det följande förutom de kost

nader som förorsakas av dc olika alternativen också vattenledningsvattnets njutbarhet. Ifali
ett samhälles vattenförsötjning baserar sig på grundvatten av hög kvalitet, räknas vid värde
ringen av råvattnet mcd en specifik förmån om 0,10 mk/m3. Dä vattenförsörjningen base
rar sig på råvatten av kvalitativ miniminivå är den specifika förmånen 0 mk/m3 (Vatten
styrelsen 1972d).

Av tabeil 6 framgår byggnads- och driftkostnaderna för dc olika alternativen samt den
värderingsförmån, som fås genom förbiittring av råvattnets kvalitet. Värdena är enligt
kostnadsnivån i början av år 1974.

Med beaktande av vattenförsörjningen vid kris- och störningstillstånd kan alternativ 3,
som baserar sig på användning av grundvatten och konstgjort grundvatten, anses som det
säkraste. En mera detaljerad jämförelse mellan akernativen framgår av förslaget till totalplan
(Vattenstyrelsen 1976c).

Tabeit 5. Atternativen för Lojotraktcns vattenförsörjning.

Ptanera1 vattenförsörjning

Alternativ Staden och Asemakylä-Muijala Virkby-VoIs
Raurio-Paloniemi

la, b1) ytvatten (Lojo sjö) grundvatten (805 A,B,D,E) ytvarten (Lojo sjö)
lc, d2) n ytvatten (Lojo sjö) och

konstgjort grundvatten (Lojo sjö)

2 yrvatten (Lojo sjö) och grundvattcn (805 A,B,D,E) ytvattcn (Lojo sjö) samt tillskotts
konstgjort grundvatten och konstgjort grundvatten vatten från stadens näe
(Lchmijärvi elter Hiiden- (Lehmijärvi eller Hiidenvesi)
Vesi)

3 konstgjort grundvatten grundvatten (805 A,B,D,E) konstgjort grundvatten (Lojo sjö)
(Lehmijärvi etler Hiiden- och konstgjort grundvatten same tiliskotesvatten från stadens nät
Vesi) (Lehmijärvi eller Hiidenvesi)

1) a och b realiseras enligt olika tidsschema
2) c och d realiseras cnligt olika tidsschema -

Tabeil 6. Förmåner och kostnader för Lojotraktens olika vattenförsörjningsalternariv i nuvärden.

Alternativ Byggnads- Drifts- Värderingsförmån genom Kostnader
kostnader kostnader förbättring av råvattnets sammanlagt

kvalitet
Mmk Mmk Mmk

la 2,84 10,91 - 13,8
lb 2,82 10,91 - 13,7
lc 2,72 10,02 1,4 11,3
ld 2,76 9,74 1,6 10,9
2 3,75 10,36 1,0 13,1
3 5,14 7,87 4,4 8,6
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Ekenäs stad

Avkastningen frn vattentäkterna i Ekenäs stad torde bii otillräckliga före 19$0-talet. År

2000 är behovet av tillskottsvatten redan cirka 3 000—4 000 m3/d beroende på bosätt

ningens tillväxt och utvecklingen av industrins vattenförbrukning. Också grundvatten

skyddet utgör ett probiem, eftersom vattentäkterna befinner sig inom tätortsområdet. Om

sådan verksamhet som äventyrar grundvattnets kvalitet, såsom bosättning, industri eller

trafik, förlägges till de nu i bruk varande grundvattenområdena, bör man beakta detta i

pianerna för vattenförsörjningen och förbereda sig p ett cirka 5 000 m3/d större varten

behov år 2000 än det beräknade.
för ordnandet av vattenförsörjningen i Ekenästrakten har framlagts följande alternativ:

Alternativ 1. Att infiitrera konstgjort grundvatten på Ekerö område. Det erforderliga

råvattnet tages från Raseborgs ås vattendrag.

Alternativ 2. Ett fullständigt utnyttjande av grundvattentillgångarna och ett eventuelit

samarbete med Hangöområdet, varvid det kan bii fråga om att infiltrera

konstgjort grundvatten frn Gennarbyvikens vatten.

Alternativ 3. Att taga yrvatten från Grabbskogs Storträsks vattendrag.

1 alla alternativ antages att en del av vattenförsörjningen kommer att skötas med hjälp

av nuvarande grundvattenförekomster, vilkas avkastning är knappt 5 000 m3/d.

Av tabeli 7 framgår byggnads- och driftkostnaderna för de olika alternativen för varten

försörjningen. Värdena är enligt kostnadsnivån i början av år 1974.

Tabeil 7. Kostnadema för Ekenästraktens olika vatteiiförsörjningsaltcrnativ.

Alternativ Byggnadskosrnadernas Driftskostiadernas Sammanlagt

nuvärde nuvärdc

Mmk Mmk Mmk

1 1,40 2,33 3,7

2 2,23 2,24 4,5

3 2,02 3,53 5,6

1 alternativ 1 har ngot behov av eventueli förbehandling för det råvatten som skall

infiltreras inte beaktats. Ifali detta visar sig behövligt, kan alternativ 1 bli betydligt dyrare

än alternativ 2, eftersom kostnaderna för en behandlingsanläggning är 0,8—1,5 Mmk

beroende på behandlingsmetoden. Om man beaktar den värderingsförmn, som til&ommer

för ett bruksvatten av högre kvalitet, ökas fördelarna av alternativ 1 och 2 jämfört med

alternativ 3. En förbättring av ytvattnets kvalitet till grundvattnets kvaIitetsniv, vilken

kan åstadkommas genom infiltrering genom jorden, skulle förorsaka 0,4—1,0 Mmk tillläggs

kostnader. En dylik åtgärd är behövlig, såframt höga krav ställes på vattnets smak- och

luktegenskaper.

Vichtis

Vattenförbrukningen i Nummela tätort inom Vichtis kommun överskrider enligt prognosen

på 1980-talet avkastningen frtn områdets naturliga grundvattentillgångar. År 2000 beräknas

behovet av tillskottsvatten redan vara cirka 5 000 m3/d.

Behovet av tillskottsvatten för Nummela tätort kan tryggas genom att infiitrera konst

gjort grundvatten från Hiidenvesi. Infiitreringen kan utföras på grundvattenförekomst 1904

A:s område. Härvid kunde också Ojakkala anslutas till Nummela vattenledningsnät. En
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sammankoppling av näten skulle öka vattenförsörjningssystemets funktionssäkerhet i
händelse av olika tekniska störningar eller brister i vattnets kvalitet.

Undet siutet av 1970-talet biir man ocksåtvungen att utvidga det nuvarande systemet för
vattentiliförsel till Vichtis kyrkby. Det biir härvid fråga om att taga i bruk förekomst 1905.
Då samma förekomst är lämplig att användas också för Ojakkalas vattenförsörjning, skulle
den fungera som föreningspunkt för vattenledningsnäten i Vichtis kyrkby och Ojakkala
samt eventuelit även Nummela.

En möjlighet att trygga vattentillgången för Vichtis kyrkby skulle vara att taga vatten
från Kirkkojärvi i Hiidenvesi. Kostnaderna för reningen skulle dock bii höga och vattnets
kvalitet skulle bii högst varierande.

5.12 Industrin
5.121 Den nuvarande vattenförbrukningen och dess framtida utveckling

Den kvantitet process- och socialvatten, som industriaiiläggningarna inom planeringsområ
det förbrukar,va’ enligt uppgifter som insamlats i början av 1970-talet 98 000 m3/d, varav
knappt 5 % var grundvatten. För kylning användes $63 000 m3/d, varav det av Imatran
Voima Oy:s ägda Ingå kraftvcrks andel var 700 000 m3/d. Cirka 820 000 m3/d av det
vatten som användes för kylning var havsvatten.

Beträffande utvecklingen av industrins vattenförbrukning kan man cndast göra en rikt
givande uppskattning. Om man antar, att de inom planeringsområdet för närvarande befint
liga industriernas sötvattenförbrukning ökar i samma takt som samhällenas vattenför
brukning, eller 2 % per år, resulterar det för industrins vattenförbruknings del i följande
prognos (exklusive skogsindustrin):

1970 1980 2000
vattenförbrukning m3/d 50 000 60 000 96 000

En uppskattning av denna art ger en uppfattning om industrins vattenförbrukning inom
hela planeringsområdet, men den kan naturligtvis inte tagas till bas för behandlingen av de
enskilda industrianläggningarna.

Eftersom dc framlagda prognoserna för vattenbchovet endast kan anses vara riktgivande,
har i samband med totalpianen ocks bchandlats möjtigheterna att trygga ett större vatten
behov än det som prognosen anger.

5.122 Ordnandet av vattenförsörjningen

Vattenbehovet för ett fiertal av industrierna inom ptaneringsområdet kan ockst i framtiden
tryggas frin sdana källor för vattenförsörjningen som redan nu är i bruk, huvudsakligen
med ytvattentillgångar. 1 det följande granskas därför endast ordnandet av vattenför
sörjningen för sådana industrianläggningar eller omrden, där en tillräcklig tillgång på vatten
i framtiden kommer att bii problematisk.

Båtvik-Kantvik industriområde

Oy Nokia Ab s och finska Socker Ab s industrianläggningar använder Sjundeå äs vatten
för sin vattenförsörjning. Också det atomkraftverk, som eventuellt kommer att byggas i
Kopparnäs i Ingå, skulle bii tvunget att taga sitt sötvatten från Sjundeå å. Vatten från
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Sjunde å användes ytterligare för bevattning. Enligt prognoserna för vattenbehovets tillväxt

skulle behovet för de industrianläggningar, som använder Sjundeå s vatten, och behovet för

bevattning senast vid siutet av 1980-talet sammanlagt överskrida den mängd vatten, som kan

fäs från nuvarande källor för vattenförsörjningen.

1 det följande framlägges i korthet olika möjligheter att trygga en tillräcklig tillgng på

varten i Sjundeå ås nedre lopp. Alternativa möjligheter har behandlats mera ingående i

samband med försiaget till totalpian. Möjligheterna att öka vattenmängden har granskats

närmast med tanke på att regiera sjöar och att leda tillskottsvatten från Svartåns vatten

drag.
Eftersom sjöbäckcnen i Sjundeå s vattendrag är små, är också deras regleringsmöjligheter

relativt sm.. 1 den undersökning som gjorts i generalpianen för Helsingforsomrdets vat

tenförsörjning (Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1968) skulle vattendragets nedersta sjö,

Vikträsk, huvudsakligen komma att tjänstgöra som vattentäkts- och utjämningsbassäng,

medan Björnträsk skulle bii den egentiiga regleringsbassängen. Då lagervolymen i Vikträsk

och Björnträsk är förbrukade skulle även lagervolymen i Palojärvi, Poikkipuoliainen och

Enäjärvi tagas i bruk. Enligt pianen skufle en vattenmängd om cirka 73 000 m3/d finnas att

tillgå under 10 månaders tid också under torra år.

Som en andra möjlighet att öka lågvattenföringen i Sjundeå ås nedre lopp har framförts

införsel av vatten från Svartån. Härvid kommer följande alternativ i fråga:

1. Vatten pumpas från Hiidenvesi till Enäjärvi.

2. Vatten pumpas från Pappilanselkä i Lojo sjö till Munkkaanoja.

3. Hiidenvesitunneln tas i bruk när Helsingforsregionen upphört att taga vatten därifrån.

4. En tunnel eller rörledning byggs genom Lojo ås sydväst om Virkby.

Vid sidan av ovanstende möjligheter kan det också bii fråga om att trygga vattenför

sörjningen under perioder av lågvattenföring genom att på området bygga lagerbassänger,

som skulle fyllas under vårens och höstens vattenrika perioder.

För att få fram det fördelaktigaste alternativet för vattenförsörjningen till de industri

anläggningar som använder Sjunde s vatten samt för att trygga tillgngen för bevattning

kräves ytterligare utredningar. Med sikte härpå pågr som bäst på vattenmyndigheternas

försorg utarbetandet av en generalpian för vattenförsörjningen kring Sjunde s nedre lopp.

Industrin i lngå hamnområde

Den viktigaste vattenförbrukaren inom Ingå hamnområde är lmatian Voima Oy:s ångkraft

verk, som utbyggt till fuli kapacitet behöver cirka 1 750 m3/d sötvatten. Med beaktande av

de produktionsanläggningar som Lojo Kalkverks Ab och Oy Alko Ab eventueHt kommer

att bygga påområdet stiger den beräknade vattenförbrukningen år 2000 till 3000—4000 m3/d.

Om industriernas vattenförbrukning och lngå kyrkbys vattenbehov ökar snabbare än

beräknat, kan man enligt preliminära kalkyler med nuvarande reglering från Marsjön f

1 800 m3/d utöver den vattenmängd för vilken tillstånd beviljats, och som är 3 000 m3/d.

för att noggrannare utreda möjligheterna förutsättes dock mera ingående undersökningar.

från Bruksträsk vattendrag väster om Marsjön kunde man uppskattningsvis få cirka

13 000 m3/d vatten med en reglering som iakttar de naturliga variationerna i vattenståndet

i Högbensjön och Bruksträsket (0,6 m). Det tekniskt enkiaste sättet vore att leda vattnet

frn Bruksträsket genom Buseträsket till den cirka 2,5 meter lägre belägna Marsjön och

därifrån vidare till förbrukning genom nuvarande system. En eventueil tidvis inträffande

tappning av tillskottsvatten till Marsjön förutsätter dock en noggrannare utredning av bda

sjöarnas hydrologi. Samtidigt borde regleringsåtgärdernas inverkan på vattendragens övriga

användning och skydd utredas.
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En möjlighet att skaffa tillskottsvatten för industrin vid Ingå kustområde vore också
att leda vatten frn Lojo sjö via Långängsbäcken till Ingå å.

lndustrianläggningarna i Hangö-Lappvik omrdet

Oy Koverhar Abs vattenbehov kan ocks i framtiden tiltgodoses på samma sätt som
för närvarande genom att regiera Gennarbyviken. För att trygga ett större behov av varten
än det beräknade har man undersökt möjligheterna att öka lågvattenföringen till Gennarby
vikens bassäng. Det kan bli fråga om att leda Kulla sjös vatten till Gennarbyviken eller att
leda tillskottsvatten från Kiskonjoki vattendrag.

Vattenförsörjningen till Oy Visko Ab, Rautaruukki Oy samt Finska Forcit-Dynamit Ab
baserar sig för närvarande på grundvatten. Om deras vattenförsörjning skulle inriktas p
att använda Gennarbyvikens ytvatten eller delvis havsvatten, skulle uppskattningsvis
6 000 m3/d högklassigt grundvatten frigöras för bosättningcns bruk, varvid Hangö stad
inte heller i framtiden skulle behöva använda ytvatten från Gennarbyviken för sin vatten
försörjning.

för att ordna vattenförsörjningen för hela bosättningen och industrin pä Hangö udd på
mest ändamålsenligt sätt kräves en mera ingående planering av densamma. Särskilt om ny
industri, som nyttjar rikligt mcd vatten, etableras på områdct, uppgr det beräknade vatten
behovet till samma mängd som de vattentiligängar som står till förfogande vid siutet av
plancringsperioden.

5.13 Avkastningen från de små vattendragen vid kusten

Vid ptancringsområdets kust befinner sig många små vattendrag, vilkas lågvattenföring är
nära noil. Den industri som finns på området och den som eventuellt etabieras där samt
jordbruket behöver likväl vatten. 1 samband mcd totalplanen har man undersökt detekniska
möjligheterna att öka lågvattcnföringen i dc små vattendragen vid kusten genom att i någon
mån rcglera sjöbäckenen. Dc vattenmängder som finns att tillgå och regleringshöjderna
framgår av bild 7.

Vattenmängden i dc undersökta tillgångarna kan anses vara rän liten mcd tanke på
ctablering av sädan verksamhet som kräver rikligt mcd vatten. Ur vattenförsörjningens
synpunkt sett borde industri som eventuellt etableras vid kusten och som förbrukar söt
vatten helst placeras 1 Ingå och Kyrkslätt.

5.14 Vattenförsörjningcn 1 krislägen

Mcd beaktande av vattenförsörjningen i kristid kan dc erforderliga åtgärderna frän vatten
vcrkcns sida dclas i två grupper. Till den ena gruppen hör åtgärder som tar sikte pä att
minska möjlighcterna till kris och att förmildra olägenheterna och till den andra dc åtgärder,
mcd vilka en tillräcklig tillgång på bruks- och släckningsvatten tryggas.

Till den förstnämnda gruppen åtgärder hör att biida skyddsområden kring vattcntäk
tcrna, att effektivt förverkiiga behövliga skyddsåtgärder, att övervaka verksamheten på
skyddsområdena och kontrollcra vattncts kvalitct i tillgångarna samt en tillräcklig beredskap
för att avvärja plötsliga faror som kan drabba vattentillgängarna, cxempelvis oljeskador.
Om en råvattenkälla blir nedsmutsad kan skadorna minskas genom att vattenvcrkct har
flere skilda rävattenkällor i bruk, kopplade till samma fördclningsnät.
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1 Västra Nyiand baserar sig samhällenas vattenförsörjning huvudsakligen på användning

av grundvattentillgångar, vilket minskar möjligheterna till kriser och störningar. Vattenför

sörjningssystcmets driftsäkerhet kan ökas genom att koppia vidsträckta sammanhängande

områden till ett gemensamt vattenförsörjningsnät. Detta är möjligt bl.a. på Lojosen, där

tätorterna på området beroende på de knappa rvattentillgångarna är tvungna att samar

heta med varandra.

5.15 Skydd av grundvattenförekomster som behöves för vattenförsörjningen

För vattentäkter som är i bruk eller skall tagas i bruk borde skyddsområden biidas och

för dessa sökas vattendomstolens tillstånd, eller på något annat sätt tillses att tillräckliga

skyddsområden fås till stånd. Planerna för skyddsområden bör utarbetas i ett så tidigt

skede som möjligt, varvid man kan följa med och övervaka utvecklingen av verksamhets

former som äventyrar grundvattnets kvalitet, och vid behov inlämna plancrna till behand

ling i vattendomstolen. Vid sidan av de möjligheter som vattenlagen ger kan skyddet av

grundvattentäkterna tryggas också i samband med planeringen. fastän en pian inte har

rättslig grund förrän den fastställts har dock pianer för att skydda grundvattnet, sam

uppgjorts på regionplans- och generalplansnivå, en styrande inverkan på markanvänd
ningen. Detta gäller också övriga icke fastställda planer för skyddsområden. Mcd hjälp

av stads- och byggnadsplaner kan man återigen effektivt påverka lokaliseringen av olika
verksamhetsformer, såsom bosättning, industri och trafik. Genom särskilda bestämmelser

i pianen kan man därtiil förelägga begränsningar för sådan verksamhet som kan inverka på

grundvattnets kvantitet eller kvalitet.
Ailmänna anvisningar rörande skyddsområden för grundvattnct ges i Stadsförbundets

pubiikation 8 37, i vilken bl.a. definieras de begränsningar sam ställs på verksamhet inom
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skyddsområden för grundvatten. Anvisningarna lämpar sig för användning vid planering av
åtgärder för att skydda grundvattnet inom planeringsområdet.

De grundvattenförekomster, som under planeringsperioden kommer till användning för
vattenförsörjningen, samt de omrden där de biidas, framgr av bild 6.

5.16 Bevattning
5.161 Behovet av bevattningsvatten

Det genomsnittliga nederbördsunderskottet (skillnaden mellan potentieli avdunstning och
nederbörd) varierar beroende på område, jordmån och odlingsväxt. 1 Finland är under
skottet vanligen störst i juni, under vilken tid också den största delen av åkerarealens
bevattning utföres. 1 synnerhet för sädesväxterna begränsar sig bevattningsperioden till
juni medan åter behovet av bevattning för rotfrukterna, potatisen samt betes- och ensilage
vallarna fortsätter in i juu. Ungefär 2/3 av vattnet för åkerbrukets bevattning behövs under
tre veckors tid från mediet avjuni framåt.

En lämplig mängd för engångsbevattning med sprinkler är enligt utförda undersök
ningar i finska förhållanden med tät jordmån 30 mm per gng. De som utfört sprinkler
bevattningsproven rekommenderar en förnyad 30 mm s bevattning efter cirka 10 dygn,
om inga regn av betydelse har fallit. Eftersom avdunstningen vid sprinklerbevattning är
i medeltal 15 % per gång fås enligt detta ett beräknat vattenbehov under bevattnings
perioden om 70 mm eller 700 m3/ha.

Om man antar att ett område som är i behov av samtidig bevattning ges 30 mm be
vattning under 10 dygns förtopp, f.r man ett genomsnittligt vattenbehov av 0,35 lis per
hektar.

för att beräkna planeringsområdets behov av bevattningsvatten har man inventerat de
för detta ändamål viktigaste vattendragen och de odlingsmarker som befinner sig längs
dem, varvid högst 0,5 km har tagits som ett genomsnittligt gränsavstånd vid beräkningen.
1 enskiida fali kan ett lönsamt bevattningsavstånd vara större. Åkrarna omkring ett antal
isoterade sjöar och små vattendragsområden (nedre gräns cirka 20 km2) har icke beaktats.
Arealen av de åkrar som kräver bevattning har beräknats till cirka 150 km2. Detta är dock
mindre än den totala åkerareal inom planeringsområdet som lämpar sig för bevattning,
och motsvarar 19 % av hela åkcrarealen inom planeringsområdet (närmare 800 km2).

Vattenbehovet har beräknats under antagandet att 15 % av åkerarealen i närheten av
vartendragen bevattnas. Detta värde kan uppnås redan omkring år 1980. Ar 1969 bevatt
nades inom planeringsomrdet sammanlagt 5,3 km2 åker med sprinkler. Antalet bevattnings
anläggningar beräknas år 1980 ha ökat till 3,5-faldigt jämfört med situationen år 1969.
Härvid skulle knappt 20 km2 inom planeringsområdet bevattnas. Detta skulle innebära
närmare 14 % av åkerarealen tängs de vattendrag som undersökts.

Den erforderliga vattenmängden har beräknats på basen av värdet 0,35 t/s, vilket mot
varar 30 mms bevattning under 10 dygns topp. Den totala vattenförbrukningen för be
vattning inom planeringsområdet skulle därvid vara 700 l/s eller 60 000 m3/d.

1 tabeli 8 har behovet för bevattning beräknats inom de vattendragsområden där vatten
tillgången kan bii kritisk.

Uppskattningen av bevattningsbehovet och antalet sprinklcranläggningar liksom även
de beräknade medellågvattenföringarna är kalkylvärden, som i detaljplaneringen borde
beräknas noggrannare på basen av undersökningar på varje område skilt för sig.
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Tabeil 8. Varrenbehovet för bcvatrning inom vattendragsområden där tillgången på vatten är kritisk.

Table 8. Need of irrigation water in 1980 in river basins uith smatl tow flows.

Vattendrag Avrinnings- Bevattnings- Vatten- Största Medel- Sprinkler

område areal bchov vattenbehov lågvatten- an]äggningarnas
föring antat är 1980

River basin Area of Imgated Need of Max.need MNQ Number of

river basin area water ofuater imgation
equipments

km2 km2 lis lis lis ja 1980

Svartåns vattendrag
Hirvijoki 79,2 1,15 40 120 60 24

Krabbäcken 24,0 0,40 14 40 40 8

Sjundeå ås vattendrag
Risubackaån 43,3 0,20 7 20 20 4

Kyrkån 66,3 1,10 39 110 30 22

Harvsån 61,2 0,70 25 70 90 14

llvriga vattendrag
Estbyn 87,7 0,80 28 80 100 16

Torbackaån 113 1,85 65 190 70 38

Solbergsbäcken 33 1,00 35 100 20 20

lngå å 49,2 0,70 25 70 30 14

Dalkarbybäckcn 31,3 0,80 28 80 30 16

Svenskbybäckcn 32,9 0,85 30 90 20 12

5.162 Alternativ för att trygga vattenbehovet för bevattning

Hirvijoki

Inom vattendragets övre topp finns sjöar, i vilka vatten kan magasineras för att öka lgvatten

fönngen i den nedre delen av vattendraget. Bäst lämpar sig för detta ändamål Hiirlampi

(A=0,32 km2). Genom att regiera Rausjärvi (A=0,62 km2) kan Iågvattenföringen likas

ökas, men sjön är mindre fördelaktigt belägen än Hiirlampi.

Krabbäcken

Inom vattendragets övre iopp finns fiere smä sjöar som kan regieras eller restaureras för att

säkra tillgången på bevattningsvatten. För detta ändamål borde man undersöka möjlighe

terna att höja exempelvis den lägst belägna Tulijärvi (Björnsjö). Dess areal är för närvarande

cirka 0,10 km2 och dess avrinningsomrde 12,6 km2. Genom att höja sjöns vattennivå

cirka 1,5 meter kan där lagras cirka 200 000 m3 vatten. Eftersom sjön är viktig ocks för

skyddet av vattenmiljön och fågelbeståndet, bör även detta tagas i beaktande vid jämförel

sen mellan för- och nackdelarna av olika akernativ, då man överväger om det lönar sig att

använda sjön som lagerbassäng för bevattningsvatten.

Dalkarbybäcken

Sjöarnas avrinningsområden är i förhållande till jordbruken belägna så att man inte genom

reglering 1 någon högre grad kan säkra titlg.ngen på bevattningsvatten. Vatten kunde

synbarligen mest förmånligt fås genom att pumpa det från Borgbyträsket. Tryckledningens

längd skulle vara cirka 500 meter och lyfthöjden 20 meter.
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Lempanså (Sjundeå å)

Vid övre loppet avMunkkaanoja som rinner ut i Lempansån finns vissa områden där det är
tekniskt möjligt att uppdämma vatten (bild 8). Av de pianerade bassängakernativen är
områdena kring Kruotinoja och Kekoniitty skog samt Perässuoområdet skog och åker. På
basen av observationer som utförts med hjälp av grundkartan kan följande uppgifter om
bassängerna ges:

Kruotinoja Kekoniitty Perässuo
bassäng bassäng bassäng

avrinningsområde (km2) 6,0 1,4 1,1
uppdämningshöjd (m) +44,00 +60,00 +76,00
areal (km2) 0,29 0,31 0,30
bassängvolym (M m3) 0,7 1,5 0,9
fördröjning(a) 0,4 4,2 3,2
dammjordmassor (m3) 25000 75000 11000
kostnader (Mmk) 0,63 1,62 0,36

Kostnaderna anges här liksom i senare beräkningar enligt kostnadsnivån i början av år
1974. Lösningar mcd hjälp av bassänger skulle räcka till för att säkra tillgången på bevatt
ningsvatten ocksä i Kyrkåns nedre del.

Preliminära undersökningar av akernativen visar att Kruotinoja bassäng till sina hydro
logiska egenskaper är förmånligare än de andra bassängerna. Dess volym skulle räcka till
för att säkra en minimivattenföring om 0,1 m3/s i Munkkaanoja. En ökning av lgvatten
föringen skulle ocks för vattenskyddets del vara nyttig. Från Perässuo bassäng kunde man
leda vatten också till Risubackaåns avrinningsområde.

Då vattenbehovet för bevattning av åkrarna kring Kruotinoja, Munkkaanoja och Lem
pansåns samt Kyrkåns nedre lopp år 2000 beräknas vara cirka 420 000 m3 skulle Kruotin
oja bassäng räcka till för bevattning avjordbruksjorden längs dessa vattendrag.

Kyrkåns övre lopp (Sjundeå )

Lågvattenföringen kan enligt preliminära undersökningar ökas genom att reglera P]sträsket
eller Hemträsket eller genom att bygga en bassäng p Kokkila-omrdet.

Pålsträskets avrinningsområde är 0,81 km2 och dess areal 0,11 km2. Genom att regiera
träsket inom 0,5 meters gränser kan där lagras cirka 55 000 m3 vatten. Regleringsmöjlighe
terna begränsas av bosättningen vid träskets norra strand. Hemträskets areal är 0,12 km2
och dess avrinningsområde 7,92 km2. Genom att reglera träsket 0,5 meter kan där lagras
cirka 60 000 m3 vatten.

Beträffande Kokkila bassäng som varit föreml för undersökn.ing kan man genom att
studera kartan fä fram följande uppgifter:

avrinningsområde (km2) 0,9
uppdämningshöjd (m) +40,00
areal (km2) 0,14
bassängvolym (M m3) 0,45
fördröjning (a) 2
dammjordmassor (m3) 16000
kostnader (Mmk) 0,43

Av alternativen för att säkra bevattningsvatten till åkerjorden längs Kyrkåns övre lopp
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och längs Maksjoki bör en reglering av Hemträsket anses vara ett fördelaktigare alternativ
är en reglering Pålsträsket. De viktigaste orsakerna är Hemträskets hydrologiska egenskaper
och ett bättre läge i förhållande till bevattningsområdena. Vattnet i Hemträsket skulle
räcka fram till 1980-talet. Därefter bör tillskottsvatten skaffas antingen genom att reglera
Pålsträsket,genom att leda tillskottsvatten frånKruotinoja bassäng eller genom att bygga en
bassäng i Kokkila. Av dessa alternativ verkar det mest realistiska vara att leda tillskottsvat
ten från Kruotinoja bassäng.

Risubackaå (Sjundeå å)

För att bevattna åkrarna i Nummenkylä vid bäckens övre iopp är det möjligt att få vatten

exempelvis från Perässuo bassäng (jmfr ovan Lempanså), genom att dämma upp mindre

bäckar (exempetvis Arvola bäck i Muijala), eller med hjälp av hävert från Iso-Myllytampi. 1

det mellersta loppet som går genom skog kan bevattningsvatten vid behov lagras i bäckfåran.
Vattenbehovet för bevattning av åkerjorden längs Billskogsbäcken som utmynnar i

Vikträsket kan bäst tiligodoses genom att trygga tillgången i Solbergsbäcken längre söderut,
varvid vatten från Solbergsbäcken kan pumpas till Billskogsbäckens övre lopp.

Solbergsbäcken

Avrinningsområdet är i det närmaste fritt från sjöar. Vid det mellersta loppet befinner sig
det lilla Maggaträsket, vars areal är 0,08 km2 och avrinningsområde 0,57 km2. Stränderna
kring träsket är obebyggda. Där kan lagras 40 000—50 000 m3 vatten. Kopparträsket vid
det övre loppet har en areal om 0,09 km2 och ett avrinningsområde om 1,22 km2. Träskets
stränder är obebyggda.

En höjning av vattennivån i Flytträsket vid Solbergsbäckens övre iopp med cirka en
meter ger möjligheter att bevattna åkrarna omkring det tidigare sänkta träsket.

För att få bevattningsvatten kan också lågvattenföringen ökas genom att bygga en
bassäng i ett kärr som kallas Stora Lekmossen. Beträffande denna bassäng kan man genom
att studera kartan få fram följande uppgifter:

avrinningsområde (km2) 0,6
uppdämningshöjd (m) +45,00
areal (km2) 0,16
bassängvolym (M m3) 0,3
fördröjning (a) 2
dammjördmassor (m3) 10000
kostnader (Mmk) 0,3

Från de vid vattendelarna belägna små sjöarna, Pålsträsket och Djupträsket, som rinner
ut i grannvattendragen, är det möjligt att till relativt rimliga kostnader leda tillskottsvatten
till Solbergsbäcken. Den vattenmängd som kan fås genom att bygga bassänger för bevatt
ningsvatten i bäckfåran och genom reglering av Kopparträsket och Maggaträsket skulle
räcka för att trygga tillgången på bevattningsvatten fram till medlet av 1980-talet. Genom
att bygga en damm vid Flytträskets utlopp kan man lagra vatten i utfallsdikena på området
och på så sätt få bevattningsvatten för ett relativt stort åkeromrde. Som en preliminär
uppdämningshöjd kan hållas +24,80 meter. Då behovet av bevattningsvatten ökar borde
man undersöka om Flytträskets vattennivå ytterligare kan höjas. En höjning av vattennivån
begränsas dock av de låglänta åkrarna omkring sjön samt av områdets ansenliga värde för
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fågelbeståndet och som landskap. 1 detaljplaneringen borde man klargöra ovannämnda
värdens betydelse jämförda med den nytta som kan fås avbevattningen. 1 detta sammanhang
borde även utredas om de låglänta åkrarna omkring flyttrasket kan skyddas genom terras
sering.

Mternativt kan man tänka sig att bygga en Iagerbassäng i Stora Lekmossen eller på ngot
annat ställe.

Ingarskilaå

För att trygga tillgången på bevattningsvatten kan man överväga att bygga följande alter
nativa lagerbassänger:

Krämars Kalasbergets Djupträskets
bassäng bassång bassäng

avrinningsomrde (km2) 1,4 2,1 1,2
uppdämningshöjd (m) +5 2,50 +20,00 +40,00
areal (km2) 0,20 0,28 0,22
bassängvolym(Mm3) 0,35 0,28 0,5
fördröjning (a) 1 1 1,7
dammjordmassor(m3) 17000 5000 23000
kostnader (Mmk) 0,45 0,24 0,56

Krämars bassängområde är skog och Kalasbergets bassängomräde kärr. Djupträskets
bassängomrde omfattar utöver själva träsket också kärr. Alternativa bassäng-och rcglerings
möjligheter framgår av bild 9.

Bild 8. Altcrnativa möjligheter att rrygga till
gängen till bevattningsvatten i Kyrkåns vattendrag.
fg. 8. Alternative possibilities to secure the
suppty of irrigation uater in the Kyrkå River
basin.

Bild 9. Alternativa möjlighetcr stt trygga till
gängen till bevattningsvatten i lngarskilaå och
Solbergsbäcken.
Fg. 9. Alternative possibilities to secure the
supply of irrzation water in the Ingarskitaå and
Solbe.’gsbäcken River basins.
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För att säkerställa tillgången pä bevattningsvatten för jordbruksjorden kring Ingarskilaån

kan vatten som en första tgärd lagras i åns fära. 1 början av 1980-talet torde det dock bii

aktuellt att bygga bevattningsbassänger. Ps grund av sitt förmånliga läge lämpar sig Krämars

bassäng att byggas först. Därifrn kan mcd måttlig reglering fs cirka 100 000 m3 vatten

för bevattning. 1 siutet av århundradet kan ytterligare antingen Kalasbergets eller Djupträs

kets bassäng byggas.

lngå

Tillgången p bevattningsvatten kan säkerställas genom att regiera Linkullasjön vid åns

övre iopp. Sjöns avrinningsomrde är 14,$ km2 och dess areal 0,62 km2. Genom en halv

meters reglering kan cirka 300 000 m3 vatten lagras i sjön.

Raseborgs å

På området finns några sjöar (Läppträsket, Gälisjön, Kvarnträsket och Källträsket), genom

vilkas reglering tillgången på bevattningvatten inom området kan säkerställas. Av åkrarna

är största delen betägna längs Raseborgsns huvudfåra och i Antby längs ldbacken. För att

öka lågvattenföringen i Idbäcken är det möjligt att leda tillskottsvatten från Käliträsket till

dess övre iopp. Lyfthöjden är 5—6 meter och den erforderliga tryckledhingens längd 200

meter. Behovet av bevattningsvatten för krarna längs huvudfåran kän tryggas genom

reglering av Lappträsket eller Gålisjön. 1 samband mcd detaljplaneringen bör dock under

sökas om en eventueil reglering är ändamålsenlig mcd tanke på vattnens övriga användnings

fo rmer.

Kulla sjös vattendrag

En tillräcklig mängd bevattningsvatten kan tryggas genom att lagra vatten i någon av vatten

dragsområdets många sjöar (t.ex. Kulla sjö).

Svenskbybäcken

Den största sjön på området är Storträsk (A0,16 km2). På grund av det obetydliga avrin

ningsomrtdet är möjligheterna att regiera sjön begränsade. Förutom mcd lokata lagerbas

sänger torde tillgången på bevattningsvatten säkrast tryggas genom att pumpa vatten från

Tuulijärvi i Kiskonjoki vattendrag till Svenskbybäckens övre lopp. Lyfthöjden är cirka 10

meter och den erforderliga tryckledningens längd 150 meter.

Ovannämnda möjligheter att bygga konstgjorda bassänger och att reglera sm sjöar

baserar sig på tanken att dessa bassänger också kan användas till annat än att lagra bevatt

ningsvatten. Exempelvis har vid beräkningen av vattenmängderna fluktuationen i bassänger

nas vattennivå av hänsyn till rekreationsbruk håflits relativt liten. Därför har också kostna

derna för att bygga bassängerna biivit förhållandevis höga. Alternativr kunde tillgången på

bevattningsvatten ärminstone till en böijan tryggas förmånligare mcd lokala, rent av lägen

hetsvis utförda, lösningar genom att dämma upp vattnet i fåror eller små bassänger. En

lösning av denna typ skulle dock inte trygga tillgången p vatten för alla som behöver det

och skulle inte heller befrämja vattenskyddets mJsättning atr öka lågvattenföringen

vattendragets nedre lopp.

4 1878055950
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5.2 Vattnens belastning och vattenskyddet
5.21 Samhällena
5.211 Nuläget och belastningsutvecklingen

1 siutet av år 1975 var cirka 73 800 invånare eller cirka 62 % av befoikningen i Västra
Nyland anslutna till gemensamma avloppsanläggningar. Genom dem leddes sammanlagt
cirka 26000 m3/d avloppsvatten, varav obehandiat inalles cirka 7 800 m3/d.

Situationen för samhällenas avloppsvattenbehandling i siutet av år 1976 framgår av
tabeli 9.

Tabeil 9. Behandiingen av avloppsvattnet från samhätlcna 1 siutet av år 1976.
Table 9. Municipat wastewater treatmeflt at the end of 1976.

Behandlingsmetod för avloppsvattncr Treatment method

Kommun Efterfäilning Simultan- Kemisk Biologisk tngen
Tätort fälJning fällning behandling Behandling

Cornmune Post-preci- Simultaneous Chernical Biotogicat No treatrnent
Population center pitation precipitation precipitation treatment

Ilangö
centrum x
Lappvik x

Ingå kyrkby x
Karis

köping x
Svartä x
Mjölbolsta sjukhus x

Karislojo x
Karkkila x
Kyrkslätt

centrum x
Obbnäsgamison x

Lojo stad x
Lojo kommun

Ascmakylä x
Virkby x

N ummis
kyrkby x
Saukkola x

Pojo
kyrkby x
Fiskars x
Aminnck)rs x

Pusuja x
Sammatti x
Sjundeä stationsby x
Fknäs

ccntrum x
tisterby, Ilögkulla och TroIIböIe x

Tenala kyrkby . x
Veikkoja
Vichtis

kyrkby x
Nummeja x
Ojakkala x

1) Avloppsvattnir från en bebyggclsc pä 1 400 personer Iuddestbehandlat ut 1 vattendraget
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Beträffande de tillstånd som beviljats kon-imunerna att siäppa ut avloppsvatten var laget

inom ptaneringsomrdet i siutet av år 1976 fötjande:
Vattendomstolens tiltstånd för utsläpp av avloppsvatten innehades av Hangö, Karis,

Svart., Karislojo, Lojo stad och kommun, Obbnäs garnison och bostadsområdc, Ekenäs

stad och Vichtis kyrkby samt Nummela tätort i Vichtis kommun. Beträffande avlopps

vattnet från Karkkila stad, Kyrkslätt centrum, Lappvik tätort, Pojo kyrkby, Stationsbyn

i Sjundeå samt Trollböle, Högkulla och Österby tätorter inom Ekenäs stad pgår behand

lingen av ansökningarna om tillstånd som bäst i vattendomstolen. Pojos ansökan gäller

också avloppsvatten frn fiskars område, som man har för avsikt att leda till reningsverket

i Pojo kyrkby.
Vattenstyrelsen har på basen av förhandsanmälningar funnit att vattendomstolens

tillstånd att leda avloppsvatten inte tilis vidare behövs för Ing och Tenala kyrkbyar,

Mjölbolsta sjukhus samt Veikkola tätort i Kyrkslätt kommun.
Av tabeil 10 framgår tätortsvis utvecklingen av avloppsvattenbelastningen i kommunerna

inom planeringsområdet. Uppskattningen grundar sig på en beräkning som har gjorts på
basen av antalet invånare som har kommunait avlopp och på den specifika belastningen
(Vattenstyrelsen 1972c). Av tabeil 11 framgår 1 sammandrag den beräknade utvecklingen

av belastningen från bosättningens avloppsvatten på kustvattnen och insjövattendragen

inom planeringsområdet. Värdena visar belastningen före reningen. Bild 10 visarbelastnings

utvecklingen före och efter det reningsåtgärder vidtagits.

5.212 Åtgärder för att minska olägenheter förorsakade av avloppsvattnet
5.212 1 Behandling av avloppsvattnet

Vid pianeringen av effekt och tidtabelt för kommunernas avloppsvattenbehandling har man
avstått från att förutsäga behandlingsmetodernas eventuella utveckling,och tagit dc metoder
som för närvarande är i bruk till grund för beräkningen. Den antagna effekten för dc olika

behandlingsmetoderna framgår av tabeil 12.
Vid bestähningen av avtoppsvattnets behandlingsnivå har man beaktat åtgärdens inverkan

på vattendragen samt de krav som recipientens övriga användning ställer på behandiingen.
En speciellt effektiv avloppsvattenbehandling rekommenderas för tätorter som har stora
kvantiteter avloppsvatten eller en recipient som lätt förorenas, samt tätorter där vatten
användningen ställer speciella krav på recipienten.

Tidpunkten när avloppsvattenbehandlingen påbörjas och effektiveras varierar för olika
tätorter beroende på ovannämnda omständigheter samt också bl.a. på reningsverkets
planeringsskede och olikheter i avloppsnätets art. 1 ailmänhet sker effektiveringen av avlopps
vattnets behndling i samband mcd en utvidgning av reningsverkets kapacitet.

Utgångspunkten för behandiingen av kommunait avloppsvatten är att alit avloppsvatten
före siutet av 1970-talet behandias mcd en effekt som åtminstone motsvaiar simultan
fällning ellcr kemisk fällning. 1 behandlingsåtgärderna borde åtminstone under badsäsongen
desinficering ing, liksom även d vatten från recipienten användes till hushJtsändamål
der som dricksvatten för boskap. 1 dc största tätorterna och i sådana mindre tätorter,
vilkas recipienter iän förorenas elier kräver specieila skyddsåtgärder, borde avloppsvattnet
före siutet av 1970-talet behandtas mcd en effekt som motsvarar efterfällning. Före mediet
av 1980-talet borde största delen av det avioppsvatten som ieds via avioppsiedningar be
handias mcd en effekt som motsvarar efterfäiining.

1 det föijande har behovet av en effektivare avloppsvattenbehandiing 1 dc ohka tätorterna
granskats mcd beaktande av ovanstående principcr.



54

Tabeil 10. Prognos över belastningsutvecklingen i tätorterna. Värdena gäller obehandiat av]oppsvatten.
Tahte 10. Growth of waste T.vater Ioad frorn the greatest poputation centers before treatment.

Kommun År Antal Belastning Poltution toad
Tätort ansiurningar kg!d

Commune Year Poputation served BS7 P N
Population center by seuerage BOD7 P N

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hangö
centrum 1975 10 300 770 70 250

1980 11 800 1 000 30 160
2000 15000 1 800 70 250

Lappvik 1975 235 35 1 6
19801) 1 400 90 4 17
20001) 1 700 160 7 26

Koverhar 1975 465 35 1 6
Ingä

kyrkby 1975 1 050 45 3 9
1980 1100 70 3 15
2000 2 100 200 8 30

Karja
centrum 1975 6020 350 21 130

1980 9600 800 30 130
2000 12000 1400 50 200

Svartå 1975
1980 700 40 2 10
2000 1 200 110 5 20

Mjölbotsta sjukhus 1975 450 34 3 13
1980 550 30 2 10
2000 550 50 2 10

Karislojo
kyrkby 1975

1980 500 30 2 5
2000 500 40 2 7

Karkkjla 1975 6900 340 17 80
1980 6 900 600 20 90
2000 8 400 700 40 140

Kyrkslätr
ccntrum 1975 5 500 600 17 77

1980 10000 850 30 130
2000 14000 1600 60 240

Obbnäs 1975 1170
1980 1000 65 3 15
2000 1300 120 5 20

Obbnäsgarnison 1975 1170 130 6 27
1980 2 500 180 7 30
2000 2 500 240 10 40

Masaby-Bobäck 1975
1980 2 500 180 7 30
2000 5 000 500 20 80

Veikkola 1975 200 5 1 2
1980 1 300 90 4 15
2000 2 500 240 10 40

Båtvik-Kantvik 1975 1 400 130 4 22
1980 1200 80 3 15
2000 2 800 280 10 40

Lojostad 1975 14800 950 46 190
1980 15300 1400 50 210
2000 19000 2 300 85 320
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lojo kommun
Virkby 1975 5 100 380 15 44

1980 5 700 440 20 75
2000 10 300 1100 45 160

Vois 1975
1980 2 800 200 8 35
2000 9 100 1 000 40 150

Paloniemi 1975 145 10 1 2
1980 2 500 180 7 30
2000 5 500 600 25 90

Asemakylä 1975 1 900 150 7 48
1980 3 800 280 15 50
2000 7 900 900 35 130

Nummis
kyrkby 1975 125 9 1 2

1980 600 40 2 7
2000 600 50 2 10

Saukkota 1975
1980 400 20 1 5
2000 400 30 2 5

Pojo
kyrkby 1975 1 050 70 3 10

19802) 3 500 260 10 45
20002) 4000 450 18 70

Fiskars 1975 500 38 2 6
Pusula

kyrkby 1975 310 23 1 4
1980 300 15 1 4
2000 300 30 1 4

Sammatti
kyrkby 1975

1980 300 15 1 4
P2000 300 30 1 4

Sjundcå
stationsby 1975 600 45 2 7

1980 800 50 2 10
2000 1 000 90 4 15

Ekenässtad 9753) 8500 430 23 95
1980 9 $00 800 30 130
2000 12 300 1 400 55 200

Tenala
kyrkby 1975 380 30 1 5

1980 600 40 2 7
2000 800 60 3 10

Vichtis
kyrkby 1975 1460 72 5 19

1980 3600 260 11 45
2000 4 500 460 20 70

Nummela och Ojakkala 1975 4450 330 13 54
1980 4800 370 15 50
2000 13 200 1 450 59 215

Tervalampi
arbetsinrättning 1975 210 35 1 5

1980 260 35 1 5
2000 260 35 1 5

Heta områdct
sammanlagt 1975 74 390 5 046 223 983

1980 106 110 8 510 323 1 384
2000 159010 17425 695 2601

1) innefattar saniretsvattnct från Koverhar
2) innefattar också Fiskars tätort
3) innefattar också Ekenäs kommun
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BiId 10. Uwccklingen av BS7 och fosforbelastningcn i kommunait avloppsvatten.
Fig. 10. Development ofBOD7 and P-toad in municipal waste waters.

Tabeli 11. Den rotala utvecklingen av belastningen från samhällcnas avloppsvatten före renmgstgärder.
Tabte 11. Projection of the total pollution toad before treatment.

1972 1980 2000

BS7 N P BS7 N P BS7 N P
BOD7 N P BOD7 N P 30D7 N P
kg/d kgld kg/d kg/d kgld kg/d kgld kg/d kgld

Kustvattnen 1 600 293 67 3 500 550 125 7 100 1 050 290
Sea area

Insjövattncn 3 100 507 118 5 000 800 190 9 900 1 500 410
Inland waters

Sammanlagr 4 700 800 185 $ 500 1 350 315 17 000 2 550 700
Total

Lojo stads reningsverks effekt bör före början av 1980-talet ökas till att motsvara efter
fällning. Ocks i Ekenäs stad och Obbnäs garnison bör behandlingen av avloppsvattnet fs
effektivare, speciellt beträffande reduktion av näringsämnen.

Behandiingen av avloppsvattnet borde i medlet av 1980-talet i Asemakylä i Lojo
kommun, 1 Kyrkslätt och i Stationsbyn i Sjunde uppnå en effekt som motsvarar efter
fällning. för Ekenäs avloppsvatten bör detta samordnas med utvidgningen av reningsverket,
men dock senast före siutet av 1980-talet. 1 det fali att märkbara olägenheter av avlopps
vattnet uppträder inom utsläppsområdet bör under 1980-talet en effektivering av behand
lingen till en nivå som motsvarar efterfällning övervägas i följande tätorter: Hangö, Ingå,
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Tabeil 12. Effekten av olika metoder att behandia avloppsvatten.

Tabte 12. Effectiveness of äifferent treatment methods of waste waters.

Bchandlingsmetod Symbol Reningseffekt, %

Metbod oftreatment Syrnbot Effcctiveness oftreatrnent reductioa,%

BS7 P N

BOD7 P N

Efterfällning B+K >90 >90 30

Förfällning K+B 90 90 30

Simultanfällning BK 90 85 30

Kemisk (direkt) fällning K 60 85 20

Biologisk (aktivslam) behandling B 90 30 30

Effektiverad rening i damm KL 75 70 30

Karislojo kyrkby, Lappvik, Svartå, Nummis kyrkby, Pojo kyrkby, Saukkola, Tenala och

Veikkola.
Ifail det också efrer det ovannämnda åtgärder vidtagits förekommer betydande olägen

heter av avloppsvattnet inom utsläppsområdet, borde man för följande tätorters del på

grund av recipientens karaktär överväga att under 1990-talet vidtaga ännu effektivare

åtgärder bcträffande BS och fosfor än efterfällning: Karis, Karkkila, tätorterna i Lojo

trakten, Nummela och Ojakkala, Pojo kyrkby, Ekenäs och Vichtis kyrkby.

Reduktion av kväve bör enligt behov övervägas skilt för varje tätort.

Genom inverkan av de behandlingsmetoder som pianen rekommenderar kommer rest

belastningen från samhällenas avloppsvatten att utvecklas enligt bild 10. BS7-belastningen

kommer mellan åren 1972 och 1980 att minska med cirka 70 % och fosforbelastningen

närmare 80 %. Belastningen har minskat kraftigast i mediet av 1970-talet, vid vilken tid

punkt de viktigaste tätorterna inom planeringsområdet började behandia sitt avloppsvat

ten. Efter 1980-talet kommer BS7- och fosforbelastningen något att öka. Detta beror p
att, som motvikt till den effektivare behandlingen av avloppsvattnet, den specifika belast

ningen väntas öka samtidigt som folkmängden i hela omrklet ökar, och därmed också sådan

verksamhet som belastar vattnen. Kvävebelastningen kommer att öka under hela planerings

perioden eftersom man med nuvarande behandlingsteknik endast lyckas reducera i medeltal

cirka 30 ¾ av kvävet. Det är dock möjligt att behandlingstekniken för avloppsvatten också

beträffande kvävereduktionen utvecklas under planeringsperiodens förlopp.

5.212.2 Utsläppsarrangemang

För att minska de olägenheter som avloppsvattnet förorsakar har i pianen vid sidan av

åtgärder för behandling av avloppsvattnet för några tätorters del ocks undersökts möjlig

heterna att bättre regiera utsiäppen. Målet är att leda restbelastningen till ett sådant vatten

drag eller del av ett vattendrag, där den åsamkar minsta möjliga olägenheter för vattnets

användning eller användbarhet.
1 det följande granskas tätortsvis de utsläppsarrangemang som eventuellt kan komma

i fråga.

Hangö stad

Efter det reningsverket biivit färdigt kommer Hangö stads avloppsvatten att ledas 1,5 km ut



58

i havet öster om Norr Andeiskär. Ifail avloppsvattnet förorsakar betydande olägenheter
inom utsläppsomrädet, biir man i framtiden tvungen att vid sidan av en effektivare avlopps
vattenbehandling också kompiettera anordningarna för utsiäppet. Lappvik tätorts utsläpps
område är relativt öppet och vattnet biandas där effektivt. Pt grund av de rätt sm mängder
na torde det effektivt behandiade avloppsvatten som ledes dit inte förorsaka någon märkbar
eutrofiering. Ifali olägenheter ändå skulle visa sig på utsläppsområdet borde man överväga
att i framtiden leda avloppsvattnet i riktning mot Hangö udd.

Ingå kyrkby

För att utreda piatsen för det nya reningsverk som före siutet av 1970-talet eventuelit
kommer att byggas 1 Ingå kyrkby samt för avloppsvattnets utsläppsområde bör en detaljpla
nering igångsättas i brådskande ordning. Avloppsvattnet bör ledas till ett område där det
utspädes så mycket som möjligt.

Tätorterna i Kyrkslatt

Behandlingseffekten för avloppsvattnet 1 Båtvik-Kantvik bostadsområde i Kyrkslätt kommun
borde ökas i mediet av 1980-talet. Detta kan ske genom att leda avloppsvattnet till av
loppsnätet i Kyrkslätt centrum, dit också bl.a. avloppsvattnet från de kring Vitträsk belägna
turist- och kurscentra och från den spridda bosättningen kring träsket troligen kommet att
ledas. Samtidigt borde ockst behovet av och möjligheterna till att leda avloppsvattnet
längre ut i havet undersökas.

Avloppsvattnet från Veikkola tätort ledes tillsvidare till Kalljärvi. Eftersom sjöarna på
området på grund av övrig användning inte lämpar sig som recipienter för avtoppsvatten,
borde det ledas nedanom Aspsjö (Haapajärvi). Som en lösning av avloppsproblemet kan
också komma i fråga en anslutning till Kyrkslätt centrums avloppsnät tillsammans med
Lappböle tätort. För Kyrkslätts mindre tätorters del blir vattenförsörjningens utveckling
beroende av deras tillväxt.

Nummis kyrkby och Saukkola tätort

1 samband med totalplanen har man jämfört alternativen att behandla Nummis och Sauk
kolas avloppsvatten separat eller tillsammans. Kostnaderna för en gemensam behandling,
varvid avloppsvattnet från Nummis kyrkby skulle ledas till Saukkola, skulle dock, driftkost
naderna medräknade, bii ansenligt större än för separat behandling. För vattenkvaliteten
i Nummis å kan akernativen allmänt taget anses räat Iikvärda. En fördel med gemensam
behandling vore dock, att de otägenheter som avloppsvatrnet för med sig skulle försvinna
mellan Saukkola och Nummis.

Pusula kyrkby

För Pusula kyrkbys del borde man överväga att i samband med ökningen av reningsverkets
kapacitet senast i mediet av 1980-talet fiytta utsläppspunkten till Pusulanjärvis utlopp.
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Tätorterna i Sjundeå

Den enda av tätorterna i Sjundeå som tilis vidare har ett avloppsnät är Stationsbyn. Då ett

avloppsnät för kyrkbyn, Vesterby tätort samt de semester- och kurscentra, som pianeras

omkring Tjusträsk, byggs är det med tanke på Tjusträsks centrala betydelse skäl att leda

avloppsvattnet söder om träsket till Stationsbyns avloppsnät och siäppa ut det i Sjunde

å nedanom Stationsbyn. för att effektivare skydda Vikträsk och Sjunde ås nedre lopp

kunde man i framtiden sträva till att leda avloppsvattnet från Stationsbyn i riktning mot

Pickalaviken, antingen för att separat utsiäppas i Pickalaviken eller för att behandias i

Kyrkslätts reningsverk tillsammans med avloppsvattnet från B åtvik-Kantvikomrdet.

Ekenäs stad

Ekenäs avloppsvatten kommer också i framtiden att behandlas i det reningsverk som

byggts på Skeppsholmen. För att behandla avloppsvattnet från Österby, Högkulla och

Trollböle tätorter finns det två alternativ:

1. Att bygga ett eget reningsverk vid stranden av Stadsfjärden i Pojoviken.

2. Att pumpa avloppsvattnet till Skeppsholmens reningsverk, vars kapacitet åtminstone

till en början torde räcka till också för avloppsvattnet från de västra tätorterna.

Investeringarna för det första skedet av alternativ 1 (byggandet av reningsverket) be

räknas till cirka 0,56 Mmk och för akernativ 2 till cirka 0,22 Mmk fOsterby pumpstation,

en tryckledning, utvidgning av pumpstationerna i staden). Kostnadskalkylerna baserar

sig på kostnadsnivån i början av år 1974. Eftersom driftskostnaderna och dc framtida

kostnaderna för att öka reningsverkets kapacitet och effekt blir större vid separat behand

ling (alternativ 1) än vid gemensam behandling (alternativ 2), är det senare ekonomiskt

fördelaktigare.
Det är ändamålsenligt att leda också avloppsvattnet från Langansböle bostadsområden

samt det avloppsvattnet som för närvarande kommer till reningsverket i Björknäs till

Ekenäs stads reningsverk.
Vattenskyddsmyndigheterna uppgör som bäst en plan för Pojovikens vattenskydd i

samband mcd vilken bl.a. behovet av effektivare vattenskyddsåtgärder för Ekenäs stad

samt eventuella utsläppsarrangemang för avloppsvattnet är föremål för utredning.

Tenala kyrkby

Avloppsvattnet från Tenala kyrkby kommer att ledas till Gennarbyviken utanför Vikby.

Eftersom vattnets cirkulation i utsläppsvattendraget är dålig, är viken olämplig som recipient

för avloppsvatten. Behandiat avloppsvatten kunde alternativt pumpas norrut för att infiltre

ras i Stormossen, varifrån det skulle strömma vidare cirka 4 km innan det mynnar ut i

Ornviken 1 Hölklötfjärden. Åtgärden skulte leda till eutrofiering i Örnviken. 1 jämförelse

mcd dc fördelar som uppnås genom ett effektivare skydd av tätortens närvatten kan dock

olägenheterna av eutrofieringen anses vara förhållandevis små.

Vichtis kyrkby och Nummela-Ojakkala

Avloppsvattnet från Vichtis kyrkby ledes till Kirkkojärvi i Hiidenvesi. IfalI ett effektt

vare skydd av kyrkbyns närvatten anses ändamålsenligt kan man sträva till att leda det
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renade avloppsvattnet till en lämpligare utsläppspunkt utanför Kirkkojärvi. En möjlig
het vore att släppa ut avloppsvattnet i Sulkavansuo varifrån det genom Vanjärvi skulle
strömma vidare till Hiidenvesis stamdel. En annan möjlighet vore att infiitrera avlopps
vattnet i Irjalansuo, varvid restbelastningen skulle rikta sig mot Koikkalanlahti i Hiiden
vesi.

Avloppsvattnet från Nummela och Ojakkala ledes till Risubackaän som urmynnar i
Björnträsket. Ifali avloppsvattnet börjar förorsaka olägenheter i Björnträsket kan hela Risu
backan med relativt obetydliga åtgärder ledas förbi trasket.

5.22 Industrin
5.221 Nuläget och belastningsutvecklingen
5.221.1 Skogsindustrin

Dc viktigaste skogsindustrierna inom planeringsområdet är Joutseno Pulp Oy :5 Lojo fabriker
(cellulosa- och pappersfabrik) och Metsäliiton Teollisuus Oys Gerknäs fabriker (pappers
fabrik). Utöver dessa finns följande fabriker för mekanisk träförädling p omrdet: Oy
Mahogany (skivor av björk och ädelträ, tunnfaner och sgade ädelträvaror) och Metsäliiton
Teollisuus Oys Lojo fabriker (faner och spånplattor). De sistnämndas betydelse ur vatten
skyddssynpunkt är dock obetydlig. Samtliga ovannämnda fabriker befinner sig vid stranden
av Lojo sjö, och deras läge framgår av bild 11. Är 1974 var Joutseno-Pulp Oys cellulosa
produktion 35 800 ton och dess pappersproduktion 35 900 ton. Produktionen av papper
vid Metsälijton Teollisuus lys Gerknäs fabriker var år 1974 179 000 ton. Av tabell 13
framgår skogsindustrins avloppsvattenbelastning år 1974.

Tabeli 13. Avloppsvattcnbclastningen från skogsindustricrna inom planeringsomrädet år 1974.
Table 13. Loadfrom pulp and paper industry jo the planning area in 1974.

Anläggning Iast substans BS7 P
Ptant Suspended sotids BOD7 P

t/d t02/d kg/d

joutscno-PuIp Oys Lojo tabriker 5,4 6.0 6
Metsäliiton Teollisuus Oy Gerknäs fabrikcr 3,0 2,4 8

Sammanlagt 8,4 8,4 14
Total

Symbolerna i bild 11:
Symhots offigure 11:

1 = livsmedelsindustri, food-processing industry
K = kemisk industri, chcrnkal industry
Ka = gruvindustri, mining industry
L = läkemedelsindustri, medical industry
M metallindustri, metal industry
Metsä = skogsindustri, wood-pro cessing industry
S = säg, sawmill
SLK = tillverkning av keramik-, glas- och mineralprodukter, minerat-processing industry

(glass, cerarnics, asbestos ctc.)
T = textilindustri, textite industry
V = kraftverk, powc’r ptant
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5.221.2 Övrig industri

Jämförd med belastningen frn skogsindustrins avloppsvatten är den övriga industrin av

relativt liten betydelse mcd tanke på belastning som påverkarvattnets syreekonomi. Den

viktigaste branschen vid sidan av skogsindustrin är metallindustrin, vars oljor och tunga

metaller medför vissa olägenheter.
Av bild 11 framgår de inom planeringsområdet befintiiga industrianläggningarnas läge.

Den nuvarande belastningen har i försiaget till totalpian behandlats anläggningsvis. Av

tabeit 14 framgår i sammandrag industrianlaggningarnas produktion, belastning och avlopps

vattenbehandling enligt situationen år 1974.

5.222 Åtgärder för att minska de olägenheter som avloppsvattnet förorsakar

5.222.1 Skogsindustrin

Avloppsvattnet från skogsindustrianläggningarna vid Lojo sjö har tillsammans mcd avlopps

vattnet från bosättningen konstaterats leda till en avsevärd församring av sjöns vatten

kvalitet och -användbarhet. Därför har man i samband med totalpianen utrett atternativa

möjligheter att minska de olägenheter som avloppsvattnet förorsakar och samtidigt jämfört

deras inbördes kostnader. Olika antaganden beträffande utvecklingen av skogsindustrins

avloppsvattenbelastning samt olika alternativ för utsläppsarrangemang granskas noggrannare

i punkt 6.1.
Att minska avloppsvattenbefastningen frn Joutseno Pulp Oy:s Lojofabriker kommer att

bii kostnadskrävande, eftersom anläggningen är gammalmodig och relativt liten. Ett alter

nativ vore att bygga en ny fabrik, varvid dc krav som vattenskyddet ställer kunde beaktas

i så hög grad som möjligt.
Avloppsvattnet från Metsäliiton Teollisuus Oy:s Gerknäs fabriker behandlas för när

varande kemiskt. Avloppsvattnets BS7-belastning kan ytterligare minskas genom biologisk

behandling. Den antagligen billigaste behandlingen skulle vara en dammanläggning och ett

effektivare men dyrare alternativ en behandling enligt aktivslammetoden.

5.222.2 5vrig industri
5.222.21 Behandlingen av avloppsvattnet

Avloppsvattenbelastningen från övriga industrianIägningar pä området bör minskas mcd

bästa i praktiken realiserbara metoder. Belastningen kan minskas genom interna åtgärder

i processen, exempelvis effektivering av vattnets cirkulation, tilivaratagande och återan

vändning av avfall samt styrning och rcglering av produktionsprocesserna. Ytterligare bör

erforderlig extern behandling genomföras mcd användning av mekaniska, kemiska och

biologiska metoder eller kombinationer av dcssa. Sådant avloppsvatten som lämpar sig

för sambehandling borde bchandlas gemensamt mcd det kommunala avloppsvattnet. Före

sambehandlingen bör erforderlig förbehandling ske. 1 samtliga industrianläggningar bör

sä noggranna åtgärder som möjligt vidtagas för att hindra att oljor och giftiga ämnen kom

mer ut i vattendragen ens vid driftstörningar. 1 det följande genomgås kommun- och

anläggningsvis dc principer som kan komma i fråga för att minska avfallsbelastningen.



64

Tabeli 14. Dc inom planeringsområdet belägna industrianläggningamas produktion, belastning och
avloppsvattenbehandling med undantag av skogsindustrin år 1974

tndustrianläggning Produktion Belastning kgld eller Avloppsvattenbehandling
belastningskarakreristika

Fermion Oy, Hangö syntetiska 8S7 220, på en del avloppsvatten utföres
antibiöter fast substans 140 neutratisering och avskiljning av

kväve 10 fast substans
fosfor 2

Finska Forcit- Sprängämnen fast substans 200,
Dynamit Ab, Hangö plastdispersioner kväve 70, BS7 100

Oy Koverhar Ab, halvfabrikat fasr substans 4000 stålfabrikens gaser renas genom
Hangö av stål, tackjärn fosfor 3 torrt eifilter, oljeavskiljning och

cyanid 0,35 sedimentering

Rautaruukki Oy, stålrör kyl- och sanitersvatten
Etnarör-fabrikerna, värmepannor
Hangö

Oy Visko Ab, Hangö konsttarmar ammoniumsulfat 460 En kristalliseringsanläggning för
totalkväve glaubersalt, sanitetsavloppsvattnet

behandtas i ett mindre reningsverk
Imatran Voima Oy , elencrgi kylvatten, sanitetsavloppsvatrnet biologiskt
tngå aska kemiskt

Tricot Oy, Ing textilindustri färg- och tvättmedel mekanisk rening fEmscherbrunn)

Kymmene Ab:s Hög- gjuteriprodukter kytvatten sanitetsavtoppsvattnet behandias
fors fabrik, Karkkila i Karkkila stads reningsverk

Oy Nokia Ab, kablar av koppar oh tast substans 50 processplllvattnet mekaniskt
Kyrkstätt aluminium, lättme- koppar 3 kemisk, en del neutraliseras,

tallprofiler och nitrat 55 sanitetsavloppsvattnet biotogiskt
deras avledningar svavel 30 kemiskt

oljor 10

Finska Socker Ab, bit-, kristall- och BS7 processpiltvattnet och sanitets
Kyrkslätt flytandc sockcr samt KMnO4 1200 avloppsvattnet biologiskt-kemiskr,

sirap, fruktos och fast substans 400 en dcl av processpillvattnet
galaktos totalfosfor 1,4 neutraliseras

Oy Lohja Ab, kaiksten, kalk- och kväve 7 processpillvattnet mekaniskt
Lojo stad och mineralbiprodukter fosfor 0,2 genom sedimentering
kommun kalkstensdamm

fast substans

Pargas Kalk Ab, täckningsmaterial lösta ämnen 900 processpillvattnet genom damm
Lojo kommun kalcium 200 rening, sanitetsavloppsvattnet

kalium 200 behandias biologiskt
sulfater 300
fast substans 40

Oy Fiskars Ah, fjädrar, verktyg, oljeemulsioner, fetter och
Pojo jordbruksmaskiner, ytbchandlingsmedel

köksredskap

Ovako Oy, Aminne- valsat stål fast substans 2000 processvattnet genom kcmisk
fors tabriker, Pojo olja 50 fällning, kylvattnct behandlas

kalk, natriumhydroxid, mekaniskr
jämoxid

Oy Glenoit & konstpälsvcrk avloppsvattnet transporteras bort
Liilja Ab, Ekenäs

Sporrong Oy, Ekenäs smyckcn koppar, zink, cyanid- avloppsvattnet ledes till Ekenäs
föreningar, salpeter- och stads avloppsnät
svavelsyra

Oy Wärtsilä Ah, sanitetsporslin fast substans 50 sedimcntcring i två havsvatten
Ekcnäs kaolin, svavel- och bassängcr

saltsyra, släckt kalk
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Oy Koverhar Ab, Finska Forcit-Dynamit Ab, Oy Visko Ab, Hangö

Avloppsvattenbelastningen från Oy Koverhar Ab s stJfabrik kan minskas genom interna

åtgärder, bland vilka kan komma i fråga ett nytt vattenledningssystem, styrning och reg

lering av processerna samt övergng till sluten vattencirkulation. Speciell uppmärksamhet

bör fästas vid att förhmdra utsläpp av oljor, tungmetaller och cyanider i vattendraget.

Detta uppnås bt.a. genom teranvändning av oljebemängt vatten och genom använding av

oljeavskiljare samt genom att bygga tillräckliga utjämnings- och lagringsbassänger med

tanke på eventuella driftstörningar. Ytterligare bör belastningen av fast substans som inne

håller tungmetaller minskas, och det bör utredas vilka mängder och vilka slag av ämnen

som hamnar vidare i grundvattnet och havet från lagerområdena för slagg.

För att minska avloppsvattenbelastningen från Finska Forcit-Dynamit Ab:s spräng

ämnesfabrik bör man sträva till en effektivare vattencirkulation. Ytterligare bör man gå

in för att minska de mängder salpeter- och svavelsyra som med avloppsvattnet hamnar i

grundvattnet och havet.
Belastningen från Oy Visko Abs konsttarmfabrik kan minskas genom att bättre till

varataga avfallet och genom att effektivera den interna vattencirkulationen. Eftersom

avloppsvattnet i rätt hög grad förorenar vattnen bör produktionsmetoderna ytterligare

utvecklas i en sdan riktning att mängden av kväveföreningar väsentligt kan minskas.

Tricol Oy och Imatran Voima Oy, Ingå

För att minska de olägenheter som förorsakas av avloppsvattnet från Tricol Oy :5 fabrik

för färgning av syntetisk konstfiber bör man särskilt gå in för att tillvarataga och åter

använda kemikalierna mera effektivt samt fästa uppmärksamhet vid valet av de kemikalier

som används i processerna. Färgningsmetoderna bör utvecklas så att utsläpp av färgämnen

i avloppsvattnet kunde hindras. Behandlingen av avloppsvattnet bör fås effektivare speciellt

i fråga om avlägsnandet av nårings- och färgämnen. För att minska den organiska belast

ningen bör behandlingsmetoden utvecklas så att variationerna 1 pH-värdet inte stör den

biologiska processen.
För Imatran Voima Oy s kraftverk i Ingå är aktuella vattenskyddstgärder bl.a. att låta

vattnet cirkulera, speciellt det avloppsvatten som innehåller aska, samt att vidtaga interna

åtgärder inom anläggningen. Den ansenliga mängd aska som alstras i kraftverket bör lagras

torr och på land. Samtidigt bör man försöka utnyttja askan. Avloppsvattnet från social

utrymmena och bostadsområdena bör behandias meden effektivitet som motsvarar avlopps

vattenbehandlingen i Ingå kyrkby.

Kymmene Ab, Karkkila

Kymmene Abs Högfors fabrik för tillverkning av gjueriprodukter borde fästa särskild

uppmärksamhet vid att hindra utsläpp i vattendraget av oljor och giftiga ämnen.

Oy Nokia Ab och Finska Socker Ab, Kyrkslätt

1 Oy Nokia Abs kabelfabrik borde i framtiden uppmärksamheten koncentreras på en
effektivare behandling av processvattnet samt på de tillfälliga störningar som förekommer
1 samband med behandhngen av avloppsvattnet. 1 synnerhet den mängd koppar och svavel
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syra som med avloppsvattnet hamnar i vattendraget samr mängden fast substans borde i
framtiden fås minskad genom interna processåtgärder och genom en effektivare avlopps
vattenbehandling. Också avskiljningen av de oljor som biidas på oljeslagcriet borde fås effek
tivare samtidigt som man borde förhindra att de med regnvattnet transporteras ut i vatten
draget.

För att begränsa avloppsvattenbelastningen från finska Socker Ab:s sockerbruk borde
särskild uppmärksamhet fästas vid näringsämnen och vid den organiska belastningen.
Avloppsvattenbelastningen kan minskas genom att effektivare tilivarataga råvarorna och
genom andra interna åtgärder för att förbättra processen. Det biir fråga om bl.a. att utveckla
filtrerings- och jonbytestekniken samt att förbättra vattnets cirkulation.

Oy Lohja Ab, Lojo stad och Lojo kommun samt Pargas KaIk Ab, Lojo kommun

Beträffande vattenskyddstgärderna vid Oy Lohja Abs kalkbruk bör i framtiden fästas
uppmärksamhet vid en bättre återvinning av fast substans och vid en effektivare cirkulation
och återanvändning av vattnet än för närvarande.

Ocks vid Pargas Kalk Ab s mineritfabrik bör uppmärksamhet i framtiden fästas vid
återvinning av kalkhaltig fast substans och reglering av spillvattnets pH. Ytterligare bör man
försöka hindra utsläpp av tungmetaller i avloppsvattnet.

Oy Fiskars Ab och Ovako Oy, Åminnefors fabriker, Pojo

De viktigaste framtida vattenskyddsåtgärderna vid Oy Fiskars Ab:s fabriker i Bilinäs och
Fiskars för tillverkning av metallindustriprodukter btir att hindra utslapp av oljor, fetter
och ytbehandlingsmaterial i vattendraget. Samtidigt bör man förhindra, att skadliga ämnen
hamnar i vattendraget i samb and med driftstörningar, genom att lagra avloppsvattnet i till
räckligt stora utjämningsbassänger. 1 första hand bör man försöka nerbringa belastningen
genom interna åtgärder för att effektivera avfalJstervinningen. Som en yttre behandling av
spillvattnet från ytbehandlingsanläggningen borde man utföra avskiljning av spillvattnet,
neutralisering, erforderlig oxidation och reduktion samt utfällning av tungmetallerna.
Avloppsvattnet fr.n de sociala utrymmena liksom också övrigt avtoppsvatten som lämpar
sig för gemensam behandling bör ledas till Pojos och Karis kommunala avloppsnät.

Spillvattnet från Ovako Oys Aminnefors stålfabrik förorsakar olägenheter främst genom
sina smörjoljor och fetter. Som en första åtgärd bör man förhindra att dessa ämnen hamnar
i vattendraget. Ytterligare bör man försöka minska belastningen av fast substans. 1 första
hand bör belastningen minskas genom interna åtgärder, som t.ex. återvinning av avfalls
ämnen, vattencirkulation samt styrning och reglering av produktionsprocesserna. Som en
yttre tgärd för att minska belastningen av fast substans kommer exempelvis mekanisk
behandling och kemisk fällning i fråga. Avloppsvattnet från de sociala utrymmena bör man
i ett senare skede försöka leda till Pojo kommuns avloppsnät.

Oy Gienoit & Liilja Ab, Sporrong Oy och Oy Wärtsilä Ab, Ekenäs

Beträffande utsläppspunkten för avloppsvattnet frän Oy Gienoit & Lillja Ab :S fabnk för till
verkning av konstpälsverk bör olika alternativa sätt att leda vattnet genom Lammansmos
sens södra del och därifrån vidare till Lillängsbäcken undersökas. Först bör dock avlopps
vattnet behandlas tillräckligt effektivt. Speciell vikt bör fästas vid att hindra nersmutsning
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av grundvattnet.
Sporrong Oys fabrik för tillverkning av smycken, vars avloppsvatten ledes till Ekenäs

stads reningsverk, bör begränsa utsläppet av gifter i avloppsvattnet. Förekomsten av cya

nider kan exempelvis begränsas genom att i mån av möjlighet övergå till cyanidfria bad.
Allmänt taget bör man genom att utveckla spillvattencirkulationen och metallåtervinningen

minska avloppsvattnets mängd och skadlighet. Förrän avloppsvattnet ledes till renings

verket bör som förbehandling utföras avskiljning av metaller, oxidation av cyaniderna,

reduktion av kromet samt neutralisering.
Sedimenteringen i havsvatten vid den utfällningsmetod, som användes för att behandia

avloppsvattnet vid Oy Wärtsilä Ab ts keramikfabrik, borde göras effektivare. Utfällningen

kan fås att lyckas bättre genom att förändra vissa faktorer såsom mängden havsvatten,

salthalten eller utfällningskemikalierna.

5.222.22 Utsläppsarrangemang

För att minska de olägenheter som avloppsvattnet förorsakar och för att effektivera vatten

skyddet har för några industrianläggningars del föreslagits att vid sidan av avloppsvatten

behandiingen ocks överväga en omställning av utsläppsarrangemangen.

Nedan behandlas sådana industrianläggningar, vilkas utsläppspunkt har föreslagits att

flyttas till annan plats.

Man bör överväga att 1 tillämplig grad behandla Oy Nokia Ab :5 och finska Socker Abs

avloppsvatten tillsammans med Kyrkslätts avloppsvatten. Samtidigt bör man undersöka

behovet av och möjligheterna till att leda avloppsvattnet längre ut i havet.

Också för Imatran Voima Oys i Ingå belägna värmekraftverks vidkommande borde man

överväga att leda avloppsvattnet längre ut i havet, ifail synbara olägenheter visar sig på

utsläppso mrdet.
Vid Oy Visko Abs fabriks utsläppspunkt för avloppsvattnet är vattencirkulationen

dålig. Om kännbara olägenheter trots en effektivare behandling av avloppsvattnet yppar sig

på utsläppspunkten orde man närmare undersöka möjligheterna att leda avloppsvattnet

till vattenområdet utanför Hangö udd, där det utblandas bättre. 1 detta sammanhang bör

också lösningen för Hangö stads avloppsvatten beaktas. Härvid bör även tagas till över

vägning att i tillämplig grad ansluta Oy Koverhar Ab:s och Lappviksområdets samt Finska

Forcit-Dynamit Abs avloppsvatten till samma utsläppssystem.

5.222.3 Möjligheterna att etablera ny industri på området

Såframt ny industri eller annan verksamhet som belastar vattnen etableras på området,

förutsättes att den för att minska belastningen använder sig av bästa vid etableringstid

punkten förefintliga miljövårdsteknik. Hela industriprocessen bör från början pianeras med

beaktande av de krav miljövården ställer.
På piatser, som är olämpliga med hänsyn till vattenskyddet eller där vattenområdets

användning så förutsätter, bör överhuvudtaget ingen sådan industri som i högre grad

belastar vattendraget placeras. Detta gäller förutom Lojotrakten (se punkt 6.1) också

Pojovikens influensområde där man särskilt bör undvika att etablera ny belastande verk

samhet. ivriga större vattendragsömråden, som inte borde utsättas för ny verksamhet

vilken märkbart ökar belastningen, är sjöområdet kring Nummis- och Pusula-åarnas övre

lopp, Hiidenvesi vattendragsomrde, Sjundeå ås vattendrag, Bruksträskets vattendrag och

Marsjöområdet, Fiskars äs sjöområde och Gennarbyvilcens avrinningsområde. Sådan verk

5 1878055950
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samhet söm belastar vattendragen borde i kusttrakten främst lokaliseras till områden som
redan nu är föremål för belastning, såsom Båtvik-Kantvik och Ingå hamn samt en del
områden på Hangö udds södra sida. Sålunda kan kvalitativt högklassiga vattenområden
bevaras oförändrade också i framtiden.

5.23 Diffusionsbelastningen
5.231 Allmänt

1

Med diffusionsbelastning avses summan av den belastning, som vattendragen utsättes för
genom ämnen som på naturlig väg spotas ner från marken och belastning, som förorsakas av
mänskiiga aktiviteter via marken eller direkt i vattnet på fiere än en utsläppsplats, speciellt
näringsämnesbelastning. Diffusionsbelastningen omfattar således bLa. belastning som
drabbar vattendraget från spridd bosättning och jordbruk och som spolas ner från marken.
Mängden diffusionsbelastning är beroende av markens beskaffenhet och höjdförhållanden,
klimatet, områdets hydrologiska drag samt karaktären av den spridda bosättningen och av
de näringar som idkas på området.

På basen av gjorda undersökningar har man beräknat den av växtnäring (närsalter)
förorsakade diffusionsbelastningen p olika områden (Särkkä 1971). Enligt denna under
sökning är kvävets diffusionsbelastning inom planeringsområdet i medeltal 4 kg per hektar
och år samt fosforns i medeltal 0,27 kg per hektar och år. Diffusionsbelastningens storlek
kan dock inom planeringsområdet variera ät vardera hå]let från medelvärdena beroende
bl.a. på ytjordmnens beskaffenhet, andelen åkerjord, andelen bosättning som har avlopp
samt befolknings- och husdjurstätheten. Dc intensivast uppodiade trakterna inom pia
neringsområdet är åstränderna kring Vanjoki, Vichtis å, Nummenjoki, Sjunde å och
Svartån, vilket också framgir av ytvattnens vattenkvalitet, ssom i punkt 3.12 har konsta
terats.

Diffusionsbelastningens inverkan p vattnen inom p]aneringsområdet visar sig också i
produktionen av biomassa i naturtillstånd. Fastän undersökningarna i detta hänseende är
synnerligen bristfäiiiga kan man inom planeringsområdet pvisa två fr.n varandra tydligt
avvikande områdestyper. Enligt Järnefelt (1960) har sjöarna på den nordvästra sidan om
Lojosen nästan allesamrnans hört till den lågproduktiva eller oligotrofiska typen av sjöar,
medan ytvattnet annorstädcs inom pIaneringsomrdet i regel är högproduktivt eller eutro
fiskt. Samma slutsats kan ocks dras fr.n en karta över mtneraljordarterna, eftersom den
eutrofiska produktionstypen i finska förhållanden som bekant nästan undantagslöst före
kommer i samband mcd ler- och mjälområden, medan den oligotrofiska typen förekommer
på områden där grövre mineraljordarter är förhärskande.

förutom på insjöarna inverkar diffusionsbelastningen ocks på kustvattnens tiHstånd.
Inverkan är kraftigast i havsvikar där åar eller bäckar utmynnar. Exempelvis torde eutro
fieringen i norra delen av Pojoviken till stor del bero på den diffusionsbelastning som
Svartån för med sig. Däremot är den takt, i vilken viken i framtiden kommer att ytterligare
eutrofjeras, framför afit beroende av avloppsvattenbelastningen och dess växlingar. Den
diffusionsbelastning som Sjundeå å för med sig är också av stor betydelse för fosforbelast
ningen i Pickalaviken, efrersom åns avrinningsområde till stor del består av finkorniga
jordarter och sjöarna i vattendragets mellersta och nedre lopp pä grund av sitt ringa antal
och sin nnga volym inte i någon högre grad torde kunna sänka närsalthalten i Sjundeå s vatten.
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5.232 Åtgärder för att minska diffusionsbelastningens olägenheter

För områden med spridd bosättning eller fritidsbosättning kommer vid behandlingen av

avloppsvattnet i fråga antingen infiitration i marken, aviedande till behandling i reningsverk.

eller i särskift svåra fali borttransportering av avloppsvattnct.

För små enheter är den mest fördelaktiga lösningen att infiitrera avloppsvattnet i marken

om detta kan ske utan fara för att grundvattnet förorenas.före infiitrationen borde tvatt

vattnet behandias åtminstone mekaniskt. På ställen där användning av vattenklosett är

tillten kan avloppsvattnet infiitreras endast efter en effektiv förbehandling. Infiltrations

området skalt befinna sig tminstone 10—15 meter från strandlinjen och med tanke p
hygieniska faktorer tillräckligt långt från bostadsbyggnaderna.

Att förse områden med spridd eller fritidsbosättning med gemensamt avlopp biir dyrt.

Det kommer i ailmänhet i fråga endast då anslutning till en närbelägen tätorts avloppsnät

är möjlig eller då en synnerligen effektiv behandling av avloppsvattnet är av nöden (rening

och avledning) och infiitration i marken inte är möjlig.
Från semesterhoteli, semesterbyar, lägerområden och övriga centra för friluftsliv borde

avloppsvattnet ledas till ett kommunait avloppsnät. Där så inte är möj]igt bör avloppsvatt

net behandias på motsvarande sätt sam i samhällena coh med vederbörligen ordnat utsläpp.

Då det ofta är svårt att till skäliga kostnader ordna vattenförsörjningen för spridd och

fritidsbosättning på ett ur vattenskyddets synpunkt acceptabelt sätt, bör avloppsvatten

belastningen begränsas genom en förnuftig vattenförbrukning. Det viktigaste sättet att

spara vatten ar användning av torrklosett. Vattenklosett borde användas endast om en

acceptabet behandling av avloppsvattnet är möjlig, eller om det kan transporteras bort för

att behandias. Yttertigare borde avfallet tagas tilivara i fast form och uppkomsten av avfall

också i övrigt förhindras. 1 närheten av strandlinjen bör sådan sysselsättning undvikas som

kan ha till följd att förorenande ämnen hamnar i vattnet.

Principer och medel för vattenskyddsåtgärder för fritidsbostäder har mera ingende

behandlats bl.a. i en handledning sam inrikesministeriet och vattenstyrelsen har publicerat

(1975).
Med tanke på skyddet av de förhållandevis små vattendragen inom planeringsområdet

bör större uppmärksamhet än tidigare fästas vid att minska den avfallsbelastning sam

skötseln av jordbrukslägenheter för mcd sig. 1 det följande föreslås vissa åtgärder sam till

största delen redan nu kan tillämpas i praktiken och sam endast i speciella fali förorsakar

stora tilläggskostnader eller övriga problem.
— Gödselmängden bör uppskattas på basen av odlingsväxtens behov av näringsämnen och

överstora mängder gödsel bör nndvikas.

— 1 gödslingstekniken bör man g in för placeringsspridning av gödseln. Vid ytgödsling bör

gödseln alltid myllas in ijorden s. snart sam möjligt efter utspridningen.

— Ytgödsling bör undvikas i omedelbar närhet av diken och särskilt på åkrar sam brant

sluttar ner mot ett vattendrag.
— Allt fast och fiytande avfall från kreatursstallar bör hopsamlas i särskilda vattentäta

lagerbehållare och efter lagringen utspridas och myllas ner i odlingsjordarna. Utsprid

ningen bör utföras medan marken är tjälfri.

53 Vattnens rekreationsbruk
5.31 Fritidsbosättning
5.311 Nuläget

Ar 1970 fanns det inom planeringsamrdet närmare 13 000 fritidsbostäder. Av dem var
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cirka 70 % belägna i inlandet. Arealen sjövatten per fritidsbostad var i inlandet i medeltal
3,4 hektar, vilket visar att fritidsbosättningen var tämiigen tät redan enligt läget år 1970.
1 förhållande till jordarealen hade Sammatti, Karislojo, Lojo kommun och Kyrkslätt den
tätaste fritidsbosättningen. Det minsta antalet fritidsbostäder i förhållande till jordarealen
hade Pojo, Karkkila och Tenala. Strandlinjens längd per fritidsbostad var inom planerings
området i medeltal 420 meter.

Tabeil 15 innehåller kommunvis uppgifter om planeringsområdets fritidsbosättning.
Den i tabellen uppgivna genomsnittliga strandlinjen omfattar samtliga stränder oberoende
av deras lämplighet för fritidsbosättningens behov eller deras eventuella användning för
andra ändamål.

5.312 Utvecklingen av antalet fritidsbostäder

Antalet fritidsbostäder i västra Nyland beräknas öka kraftigt under dc närmaste årcn.
Detta beror till stor del på den stora efterfrågan som frn Helsingforstrakten riktar sig
mot planeringsområdet. Tabeli 16 och bild 12 visar en uppskattning av fritidsbosättningens
utveckling inom planeringsområdet p basen av regionplansförbundens prognoser.

Enligt prognoserna skulle fritidsbosättningen inom planeringsområdet till år 1980 öka
till mer än det dubbla och till år 2000 till nästan det fyrdubblajämfört med läget år 1970.

Tabeil 15. Fritidsbosättningen inom ptancringsomrädet är 1970.
Tabte 15. Seasonal settlement in the ptanning area in 1970.

Kommun Antal fritids- Fritidsbostäder Sjöareal per Strandlinje per
bostäder per km2 mark fritidsbostad fritidsbosrad

ha/fritidsbostad m
Commune Number of Number of Lake surface area Length of

. summer-houses summer-houses per summer-house shoretine per
per km2 ha/summer-house summer-house

Bromarv 513 2,6 - 993
Hangö 80 (3,8)1)

- (1 563))
Ingå 999 2,9 - 708
Karis 322 2,7 5,5 347
Karislojo 959 7,9 4,3 216

Karkkila 399 1,6 2,7 274
Kyrkslätt 2 103 5,8 - 304
Lojo 246 (16,0)1) 1,7 (60))
Lojo kommun 1 677 6,3 4,4 200
Nummis 364 1,9 3,2 251

Pojo 253 1,1 - 1 128
Pusula 552 2,1 3,8 379
Sammatti 677 9,3 1,9 154
Sjundeå 464 1,9 - 261
Snappertuna 715 4,2 — 652

Ekcnäs 58 (5,1)1) - (537)1)
Ekcnäs Iandskommun 426 3,7 - 1 577
Tenala 520 1,7 - 730
Vichtis 1 546 3,0 3,0 183

Sammanlagt 12 873 3,4 - 419

1) En stor dcl av strandlinjen och markcn är i samhällcnas bruk.
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5.313 Fritidsbostadernas placering
5.313.1 Alimänna principer

Efterfrågan på fritidsbostäder inom planeringsområdet kommer att vara betydligt större

än där finns plats för om man bygger traditionellt med egen strand. För den skull biir

man tvungen att begränsa och styra utbyggningen av området. Men tanke på vattendragen

borde följande principer iakttagas vid planeringen och styrningen av fritidsbosättningen:

— Fritidsbosättning får inte ens under oförmånliga förhållanden leda till vattenförorening.

— Vid planeringen av fritidsbosättningen bör behovet av ailmänna rekreations- och skydds

områden prioriteras.
— En betydande del av den nya fritidsbosättningen bör byggas tätt och mcd gemensam

strand. Härvid bör man sträva till att trygga möjligheterna till en centralt organiserad

vatten- och avfallsservice.
— Byggandet av fritidsbostäder borde koncentreras till områden som redan är i bruk,

varigenom det biir möjligt att skona obebyggda områden.
— Med beaktande av avfallsbelastningen från fritidsbosättningen inklusive dess båttrafik

och fiske samt nedslitningen av stränderna borde antalet fritidsbostäder vid insjövattnen

BiId 12. iikningen av tritidsbostädcr kommunvis enligt regionplansförbundens prognoser.

Fig. 12. Increase in the nurnber of summer-houses in municipalities according to the forecastings of

regional land use planning associations.
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Tabeil 16. Prognos för ökningen av antalet fritidsbostlder inom planeringsområdet.
Table 16. Projected quantity ofseasonal residences in the ptanning area.

Kommun Inlandet Havsområdet
Co monine Inland areal Sea area

1970 1980 2000 1970 1980 2000

Bromarv - - 100 510 3700 4400
Elangö - - - 80 100 100
Ingå 30 100 200 970 1 900 2 500
Karis 320 400 600 - - -

Karislojo 960 2 800 5 200 - - -

Karkkila 400 1 300 2 100 - - -

Kyrkslätt 1 360 1 400 1 400 740 800 800
Lojo 250 300 300 - - -

Lojo kommun 1 680 5 500 8 700 - - -

Nummjs 360 1 600 2 500 - - -

Pojo 200 200 400 50 100 500
Pusula 550 2200 4000 - - -

Sammatti 680 1 300 2 200 - - -

Sjundeä 420 500 500 40 100 100
Snappertuna 10 100 100 710 1 400 2 500

Ekenäs
- - - 60 100 100

Ekenäs landskommur, - - 100 430 1 500 1 800
Tenala 100 100 200 420 1 800 2 700
Vichtjs 1 550 2 200 2 800 - - -

landskapet, på terrängens höjdförhållanden och, med tanke på avloppsvattenhalteringen,
också p jordmånens art.
och den inre skärgården p ställen där vattencirkulationen är dålig också i förmånligastc
fail vara högst 1 st per 2 hektar vatten. Antalet fritidsbostäder borde dock alltid bedömas
från fail till fali med beaktande av bl.a. vattendragets naturliga egenskaper.

— Man bör undvika att bygga fritidsbostäder vid smala vattenstråk, sund och mittemot
varandra belägna vikstränder eller på uddar och holmar samt öppna stränder, som är av
betydelse för sj öns Iandskapsbild.
Fritidsbostäderna borde alltid placeras tillräckligt långt från strandlinjen. Avst.ndet bör
bii beroende pä arten av trädbeståndet vid stranden och dess skyddande inverkan på

5.313.2 fritidsbostädernas lokalisering till olika delar av planeringsområdet

Vattentillgångarna i den del av Svartåns vattendrag som befinner sig ovanför Hiidenvesi
räcker inte till för att tillfredsställa den beräknade efterfrågan på fritidsbostäder med
egen strand. Vid sjöar lämpiiga för fritidsbosättning kan utbudet ökas genom att man går
in för en tät bosättning av semesterbytyp. Med tanke på användningen av vattnen lämpar
sig bl.a. följande områden för en relativt tät fritidsbosättning: Sammatti sjöområde (bl.a.
Kirmustenjärvi, Valkjärvi och Iso Ruokjärvi), i Nummis bI.a. Kovelanjärvi och norradelen
av Pitkäjärvi samt av sjöarna vid det övre loppet av Vichtis å bl.a. Lapoo och Ylimmäinen.
Byggandet av nya fritidsbostäder borde begränsas särskik kring sjöarna vid Nummis- och
Pusula-åarnas övre lopp, eftersom de bildar en för rekreationsbruk betydelsefuil områdes
helhet.

Vid Lojo sjö borde antalet tomter med egen strand inte mera ökas nämnvärt. Ny fritids
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bebyggelse bör huvudsakligen förverkiigas i form av tät bebyggelse av semesterbytyp,

sålunda att aktiviteter som har mcd vattnet att skaffa försiggår vid en gemensam strand. På

detta sätt torde man på området kring Lojo sjö med hänsyn till vattendraget kunna placera

högst 3 000—4 000 fritidsbostäder, varefter totalantalet skulle vara 4 500—5 000.

Vid Hiidenvesi bör man likaså sträva till att i så hög grad som möjligt dirigera fritidsbe

byggelsen till områden med gemensam strand. Den prognos över antalet fritidsbostäder som

gjorts för kommunerna inom området torde kunna förverkiigas genom tät bebyggelse och

koncentrerad användning av stränderna, såsom ovan framförts. Det föreligger också ett påtag

ligt behov av att mcd det snaraste fä fram en mera ingående alimän planering av strändernas

användning inom området. Hormajärvi är ett vattendrag som bör skyddas och som därför

inte lämpar sig för ny fritidsbosättning.

Inom Svartå-Pojoviksområdet finns för fritidsbosättning lämpiiga områden närmast

kring Pojoviken, där man genom ptanmässigt utnyttjande av stränderna kan placera det

antal nya fritidsbostäder som prognosen förutsätter. Stränderna i Pojo kyrkby och nära

Ekenäs borde dock bibehällas i ett skick som lämpar sig för allmänt rekreationsbruk.

Sjöarna inom området är smä och sålunda olämpliga för fritidsbebyggelse i större skala.

Kring Sjundeå äs vattendrag och i Kyrkslätt är dc sjöar som lämpar sig för fritidsbosätt

ning till största dclen redan bebyggda. Det föreligger säledes knappast några förutsättningar

att öka antalet fritidsbostäder utom i form av semesterbyar. Inom dc små vattendrags

områdena vid kusten (Raseborgs å och Ingarskila å) finns pä grund av det ringa antalet sjöar

inte heller några förutsättningar för att placera fritidsbostäder mcd egen strand, ätminstone

inte i nägon högre grad.
Vattendragen kring Gennarbyviken-Fiskars å biidar en för hela Nyland betydelsefuil

områdeshelhet, vars natur i män av möjlighet borde bevaras oförändrad. för att styra

placeringen av en eventuell fritidsbebyggelse borde för området uppgöras omfattande

strandplaner. 1 dem bör man genom en koncentrerad bebyggelse försöka bevara dc strand

områden obebyggda, som är värdefulla ur naturvårdens och vattenlandskapets synpunkt.

Det här gäller särskilt den västra grenen av Fiskars å (lso-Simi grenen) där det ännu finns

ganska fä fritidsbostäder. Kring stränderna av den östra grenens sjöar finns det redan mera

fritidsbostäder (bl.a. Degersjö, Seljänalanen). Också här borde bebyggelsen förläggas

längre bort från strandlinjen för att trygga möjligheterna till rekreation och bevara sär

dragen i områdets vattenlandskap.

1 kustområdet väster om Hangö udd samt i Ekenäs-Porkala skärgård borde nya fritids

bostäder byggas koncentrerat, pä basen av en tillräckligt omfattande strandplan, varvid

tillräckligt mcd fri strandlinje skulle bibehällas. fritidsbostäderna borde placeras vid

kusten och pä dc större öarna, varvid dc små holmarna under 2—5 hektar, pä vilka bebyg

gelse redan ur vattentandskapets synpunkt vore betänklig, skulle förbli obebyggda. Också

dc smala uddarna och små vikarna på området begränsar i hög grad bebyggelsen mcd

hänsyn till landskapet och vattenskyddet.

5.32 Allmänt rekrcationsbruk

5.321 Nuläget

Samttiga områdcn inom plancringsområdct som är avsedda för rekreationsbruk är belägna

vid sjö- eller havsstränder. Följande friluftsområden finns att tillgå:

Kyrkslätt: Linlo, Porkala udde, Nedergård, Meikko, Värans och Kauhala omrädcn.

Vichtis: Salmisfriluftsomräde,Vichtis pörte, Rauhanniemi, Kolmilampi basområde för fri

luftsliv.
Inom planeringsområdet finns enligt tillgängliga uppgiftcr cirka 125 ailmänna badsträn
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der. Antalet besökare vid badstränderna var sommaren 1972 cirka 371 000, eller i medeltal
3 000 besökare per badstrand. Räknat per invånare var antalet besök i medeltal 3,3. Bad
strändernas längd var i medeltal 162 meter.

Vid många badstränder är vattnets kvalitet dålig. Vid ungefär hälften av stränderna före
kommer olägenheter beroende på föremJ som fiyter omkring, nedsmutsad botten och
grumligt vatten. Av stränderna inom området var endast ungefär hälften ur hygienisk
synpunkt lämpiiga för simning. Vattnets kvalitet var betydligt bättre vid badstränderna
längs kusten än i insjöarna.

Båttrafiken p insjöarna begränsas av att vattendragen ar så smä. Egentiiga båtutflykter
är möjiiga endast inom Lojo sjö-Hiidenvesi området. Havsområdet lämpar sig utmärkt
för båtliv.

Antalet motorbtar har år 1970 på basen av folkmängden i kommunerna, antalet fritids
bostäder 6ch båtägarfrekvensen uppskattats till 6 340 inom havsområdet och 2 870 inom
Lojo sjö-Hiidenvesi området. Båtarnas antal förutspås att öka som följer:

1970 1920 2000

Havsområdet 6 340 14 400 20 400
Lojo sjö-Hiidenvesi 2 870 7 000 11 800

9210 21 400 32 200

5.322 De olika omrdenas lämplighet för allmänt rekreationsbruk

Ur rekreationssynpunkt betydelsefulla omrden vid Svartåns övre lopp är biand annat sjö
området väster om Karkkila och sjöarna kring Pusulajokis övre iopp. Dessa biidar med av
seende på sin natur en viktig områdeshelhet för rekreation. Moksjärvi-Averia området
nordost om Hiidenvesi lämpar sig väl för friluftsliv. Vihtijärvi-Sääksjärvi området lämpar sig
för mångsidigt rekreationsbruk. Inom Keritty-Punelia området finns många natursköna
platser. Det vore skäl att vara återhållsam med ny fritidsbebyggetse med egen strand på
ifrågavarande områdcn. Vattendragen i närheten av det största samhället på området,
Karkkila, erbjuder mångsidiga möjligheter till ökat rekreationsbruk.

Inom Lojo sjö-Hiidenvesi området finns det inte på ett par undantag när mera ngra
stora enhetliga områden obebyggda. De lämpligaste områdena för allmänna rekreations
ändamål är med hänsyn till vattendragen Lojo sjö och Hiidenvesi.

Med beaktande av markens nuvarande användning och vattendragens lämplighet finns
förutsättningar förattutveckladet alimänna rekreationsbruket åtminstone på följande sätt.
Stränderna i närheten av Lojo stad och holmarna utanför kan utnyttjas effektivare än för
närvarande. En ökad användning av Lehmijärvi områdei är motiverad bl.a. p grund av
vattnets höga kvalitet. Sandvik-Hermalaselkä lämpar sig med avseende på vattnets kvalitet
som rekreationsområde för befoikningen i södra Lojo och Karis. Pääksiahti område i
Hiidenvesi lämpar sig utmärkt för sådana former av rekreation som kräver tillgång till
vatten. Också Karnais, som är beläget mellan Hormajärvi och Maikkalanselkä, har förut
sättningar att användas till allmänna rekreationsändamål. Verksamhet på själva vatten
draget bör dock förläggas till Maikkalanselkä emedan Hormajärvi är olämpligt t.ex. för
motorbåtstrafik i sin egenskap av vattendrag som särskilt bör skyddas. Södra delen av
Puujärvi är med avseende på sitt läge och vattnets kvalitet lämpligt som rekreationsområde
för invånarna i Karislojo kyrkby. Den del av Lojo sjö som befinner sig söder om kyrkbyn
är dock lämpiigare med tanke på båtliv och sjötrafik.

1 Lojo sjö och Hiidenvesi borde möjligheterna till båtliv förbättras genom att ordna med
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lämpiiga landstigningsplatser vid ännu lediga stränder och genom att bygga båtbryggor vid

stränderna i närheten av tätorterna. Behovet av båtplatser inom Lojo sjö-Hiidenvesi om

rådet har beräknats stiga till 5 400 år 2000.

Inom Svartå och Pojoviksområdet finns värdefulla platser för allmänt rekreationsbruk

särskilt kring Karis, Pojo kyrkby och Ekenäs närvatten, fastän vattnen är lokait förorenade.

Som rekreationsområde för Karis och Billnäs tätorter kan området kring sjön Seudon norr

om tätorterna komma i fråga, då det bl.a. på grund av sitt vattenlandskap lämpar sig väl

för friluftsliv och utflykter.
Ekenäs utgör ett ypperligt basområde för småbtstrafik både i riktning mot Hangö udd

och österut mot Ingå skärgård. Genom sina goda förbindelser för landsvägstrafik kan

staden även i stor utsträckning betjäna befolkningen i västra Nyland. 1 Ekenäs borde man

ocks förbereda sig på ett ökat behov av båtplatser på grund av den starkt växande båt

trafiken. Sjötrafiken till den österom staden belägna skärgården kunde befrämjas genom

att iståndsätta farleden från Dragsviksfjärden via Trångsund till Landbofjärden som ett

komplement till den nuvarande förbindelsen genom Jomalvik kanal.

Pä grund av sitt geografiska läge är Sjundeå ås vattendrag liksom även Kyrkslätt ett

synnerligen viktigt omrde för allmänt rekreationsbruk. Eftersom en stor del av de stränder

som går att använda redan har fritidsbebyggelse, borde man snabbt reservera tillräckligt

stora områden för allmänna rekreationsbehov. Lämpliga vattenområden för detta ändamål

är bl.a. Meikoträsk-Lappträskområdet, sydöstra Vichtis samt Palojärviområdet. Beträffande

Meikoträsk-Lappträskområdet bör dock hänsyn tagas till vattenskyddet. 1 sydöstra Vichtis

finns på onrådet mellan Poikkipuoliainen och Salmijärvi små tjärnar mcd rent vatten.

Området kring Palojärvi inkiuderar för sin del sjöar och tjärnar som lämpar sig för bad och

friluftsliv samt den natursköna Palojokidalen. För de kring Kyrkslätt centrum belägna vat

tendragens del borde igångsättas planering i avsikt att utreda möjligheterna att förbättra

vattendragens användbarhet och vattenlandskapet.
1 de små vattendragen vid kusten, är följande sjöar viktigast för allmänt rekreationsbruk

och väl lämpade för detta ändamål: Marsjön, Bruksträsket, Kälkräsket, Gälisjön samt

Läppträsket. Särskilt de tre förstnämnda sjöarna biidar en betydelsefuli områdeshelhet,

som borde bevaras i användbart skick. Strandområdena vid Läppträsket lämpar sig närmast

för friluftsliv och naturobservationer.
Gennarbyviken-fiskars ä är ett område där det ännu finns rikligt med vattenområden

som är värdefulla och Iämpliga för allmänt rekreationsbruk. Av dem må nämnas Skogböle

område norr om Kulla sjö, där det finns fiere små sjöar, tjärnar och odikade kärr. Området

lämpar sig utmärkt bl.a. för utflykter. Grabbskog Storträsk lämpar sig på grund av sitt läge

och sin vattenmiljö utmärkt för rekreationsbruk från Ekenäshållet. Inom området befinner

sig bl.a. Hjortmossen och Lappmossen som är värdefulla myrmarker. 1tt ändamålsenligt

utnyttjande av rekreationsmöjligheterna inom Gennarbyviken-Fiskars å omrdet skulle

förutsätta en mera ingående planering och dirigering mcd beaktande av vattentillgångarna

och de behov som riktas mot dem. Sjöarna på området erbjuder inga större möjligheter

till motorbåtstrafik.Endast på sjöarna kring det övre loppet av Fiskars å(närmast Määrjärvi)

kan motorbåtar användas i begränsad omfattning. Det är bättre att rikta motorbåtstrafiken

från fiskars tätort i riktning mot Pojoviken och från Tenala via Vikby mot Hölklötfjärden.

Inom kustområdet väster om Hangö udd lämpar sig vattenmiljön åtminstone kring

Bengtsår, Padvalandet och Ekholmsfjärden väl för allmänt rekreationsbruk. Inom Ekenäs

Porkala skärgårdsområde biidar särskilt Porkala udde en värdefull områdeshelhet för

rekreation. Bland övriga områden som är lämpiiga för rekreationsbruk kan nämnas Linlo

och Hirsala-Värant områdena i Kyrkslätt, Sockerdjupets och Stora Långöns områden i

Ingå, som utgör en betydelsefuil skärgård för rekreation, samt ytterligare ÄIgö och J ussarö

områdena utanför Ekenäs. Av Jussarö-området är en del fredad som naturpark, varvid det
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faller utanför allmänt bruk för rekreation. Det föreligger ett förslag om att biida en national
park i södra delen av Ekenäs skärgrd, som skulle vara avsedd både som naturskyddsområde
och för att tjäna alimänna rekreationsbehov.

Man har för avsikt att leda småbåtstrafiken inom skärgårdsområdet Iängs vissa bestäm
da farleder samt att få till stånd småbåtshamnar för att tjäna dess behov. En förutsättning
för att nå detta mål är en alimän planering av bland annat båtlivets inriktning. Härvid bör
beaktas de områden som är av vikt vid skyddet av skärgården. farlederna bör förläggas så
att båttrafiken medför så små olägenheter som möjligt för övriga användningsformer.
Hamnarna och deras serviceanläggningar bör koncentreras kring platser där bl.a. avfallshan
teringen kan ordnas på ett tillfredsställande sätt.

5.4 Fiskerihushållningen
5.41 fiskevattnens produktionsförmåga

Beräkningar över fiskproduktionen och fångstkapaciteten i vattendragen inom planerings
området har presenterats huvudsakligen i utredningar som uppgjorts med tanke på vatten
rättsliga tillståndsbehandlingar. Eftersom det experimentella underlaget speciellt för be
dömning av fångstkapaciteten ännu är synnerligen knapphändigt, torde ovannämnda utred
ningar inte utan ytterligare undersökningar kunna användas som grund för bestämning av
vattendragens värde för fiskerihushållningen.

På basen av ill buds stående utredningar varierar fångstmängderna i planeringsområdets
insjövatten mellan 5—15 kg/hektar per år. De verkiiga fångstmängderna torde dock mcd
beaktande av undersökningarnas felkällor vara större. 1 havsområdet kan fängstmängden
vara till och med över 100 kgfhektar per år (Anttila 1972).

1 de större sjöarna torde vattendragets fiskproduktion inte uppställa några begränsningar
för fisket. Det är rent av viktigt mcd tanke på ett effektivt tillvaratagande av fiskevattnens
avkastning att fisket fortsätter åtminstone på nuvarande nivå och på vissa områden till
och mcd ökar. 1 smärre, hårt utfiskade sjöar med ringa återväxt ställer däremot avkastnings
förmågan begränsningar för idkandet av fiske.

På fiskevattnens naturliga produktionsförmåga har inom planeringsområdet inverkat
bl.a. nedsmutsning och reglering av vattendragen samt vattenbyggnation. Uppdämning av
vattendragen har inverkat på dc största åarna, längs vilka tidigare till och med lax och foreil
har stigit.

En minskning av vattendragets värde för fiskerihushållingen pä grund av föroreningar har
visat sig speciellt i vissa delar av Svartåns och Sjundeå äs vattendrag. Vid kusten är de
förorenade områdena rätt obetydiiga och dcras verkningar lokala.

5.42 Yrkesmässigt fiske

Inom planeringsområdet idkas yrkesmässigt fiske endast i havsomrädet. Enligt en av Wik
lund (1971) gjord utredning fanns inom kustområdet mellan Kyrkslätt och Bromarv sam
manlagt 328 matlag yrkesfiskarc, av vilka fisket för 168 var huvudnäring och för 160
binäring. Yrkesfiskare och binäringsfiskare utgjorde härvid 1,4 % av den yrkesarbetande
befolkningen inom planeringso mrådet.

Av tabeil 17 framgår mängden och värdet av yrkesfiskarnas fångst i havsområdet år
1968. Uppgifterna är hämtade ur Wiklunds (1971) pubiikation.

Den ekonomiskt viktigaste fiskarten var strömming, som gay cirka 70 % av yrkesfiskar
nas och binäringsfiskarnas fångstvärden. Laxens andel var cirka 20 % av yrkesfiskarnas
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fångstvärde. 1 dc fångstmängder som binäringsfiskarna uppgivit ingick inte alis Iax.

Dc för yrkesfisket betydelsefulla områdena en]igt Wiklunds utredning framgår av bild 13.

iabcII 17. Mängden och värdet av yrkesfiskarnas fångst inom planeringsomradet år 1968.

Table 17. The catch and its vai ne ja coinrnercial flshing ja the ptanning area ja 1968.

Fångst totait Fngst per fiskare Fångstens värde

Catch Catchperftsher Valueofcatch
kg kg Mmk

Yrkcsfiskc 5 770 000 35 000 2,65

Co rnmerciai fishing

Binäringsfiske 1 055 000 7 000 0,52

Part-time commercjai flshiag

Sammanlagt 6 825 000 3,17

Total

5.43 fritids- och husbehovsfiske

På grund av närheten till bosätrningcentra och den stora fritidsbebyggelsen på området

utgör fritidsfisket en synnerligen stor del av fisket på planeringsområdet.

Det finns inga enhetliga utredningar över antalet fritidsfiskare inom ptaneringsområdet.

Antalet kan grovt uppskattas på basen av antalet erlagda fiskevrdsavgifter samt antalet

fritidsbostäder inom området. Den förstnämnda gruppen utgörs främst av personer som

är bosatta p orten. t medeltal 2—3 personer från de matlag som betalat fiskevrdsavgift

har beräknats deltaga i fisket (Anttila 1972). För fritidsbosättningens del har man räknat

med att 50—80 % utövar fiske. Tabell 18 visar en beräkning av antalet fritids- och husbe

hovsfiskare inom planeringsområdet.
1 insjövattnen idkas fritidsfiske mest i de största sjöarna, såsom Lojo sjö och Hiidenvesi.

De för fritidsfisket viktigaste fiskarterna i sjöarna inom planeringsområdet är abborre,

gädda, gös och braxen.

BiId 13. Dc viktigastc områdcna för yrkesmässigt fiske.

Fig. 13. Areaswhjch are importaat for cornmercialfishiag.
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Tabeil 18. Fritids- och husbehovsfiskamas antal inom planeringsområdet år 1970.
Tabte 18. Number of nog-commerciaj fishers in tbe area in 1970.

Fast hosatta Vitlaägarc Sarnmanlagt
Pennanent inhabitants Seasonat residents Total

Insjövattnen 18 000 10 000—16 000 28 000—34 000
Intand waters

Kustomrädet 7 000 6 000—10 000 13 000—17 000
Coastal waters

Sammanlagt 25 000 16 000—26 000 41 000—51 000
Total

Inom planeringsområdet träffar man också på några bäckforell- och kräftvatten. Dessa
vattendrag är dock tämligen små och deras bestånd av backforell eller kräftor är litet.
Därför är de endast av lokal betydelse för fritidsfisket.

5.44 Organisationer för fiskets utövande och vård

Största deten av vårt lands vattenområden är samägda. Delägarna i ett gemensamt fiskevat
ten biidar ett fiskelag, som besluter om fiskevattnets nyttjande och svarar för dess vård. För
några sjöar inom planeringsområdet, t.ex. Puujärvi, Lehmijärvi och Valkerpyyjärvi, har
fiskelagen biidat fiskerivårdssammanslutningar. Som lokala organisationer för yrkesfiskarna
vid kusten fungerar fiskargillena.

Största delen av fiskelagen och vårdsammanslutningarna inom planeringsområdet är
mediemmar i Uudcnmaan maatalouskeskus och i Nylands fiskelags och -gillens förbund.
Fiskargillena hör till Nylands Fiskarförbund. De ovannämnda är medlemsorganisationen i
Fiskeriföreningen i Finland.

Som lokalorganisationer för fritidsfiskarna fungerar fiskeföreningar och -klubbar, som är
mediemmar i fritidsfiskarnas Nylandskrets. Kretsarna hör till Finlands Fritidsfiskares
Centralförbund.

5.45 Vårdåtgärder som vidtagits för att förbättra fiskevattnen samt deras värde i pengar

för vården av fiskevattnen svarar enligt lagen om fiske i främsta rummet fiskerättens
agare och innehavare, dvs. på oskiftade vattenområden fiskelagen och på skiftade områden
vattenområdenas ägare. 1 praktiken handhas vrden närmast av fiskelagcn och av dem
biidade vårdsammanslutningar. De viktigaste fiskevårdsåtgärderna inom planeringsomrdet
är att utplantera fisk och att bestuta om fångstbegränsningar under lektiderna.

för att värdera de inom planeringsområdet vidtagna vårdåtgärderna gjordes på vatten
styretsens försorg en rundfråga. 1 denna frågadcs bl.a. efter antalet till utomstäende bevil
jade fiskelov år 1971, utförda planteringar av fisk i vattendragen samt övriga vård.tgärder.
Rundfrgan berörde endast insjövattnen. På rundfrågan svarade 48 fiskelag, somsammanlagt
ägde ett vattenområde på 117,60 km2, vilket innebär cirka 40 % av insjövattnens totala
areal inom planeringsområdet. Av tabeil 19 framgår fiskelagens planteringsverksamhet samt
pianteringarnas värde i pengar för dc fiskelags del, som besvarade rundfrgan.

Investeringarna i utptanteringar på dc vattenområdcn, som ägs av dc fiskelag vilka
besvarade rundfrågan, har varit i medeltal 3,83 mk per hektar vatten. Utplanteringarnas
värde i pengar har dock ökat betydligt efter år 1971.
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Tabeli 19. Fiskelagens planteringsverksamhet år 1971 samt pianteringarnas värde i pengar enligt svaren

pä rundfrågan.

Plantcrad mängd Vrde i pcngar

st. mk

Gädda, nyktäckt 4 913 000 22 095

Gädda, första sommarens 600 180

Harr, nykläckt 30 000 600

Harr, sommargammal 4 000 1 600

Sik, sommargammal 16 390 5 730

Gös, sommargammal 5 780 2 310

Sutare 3 500 1 050

Insjööring, 2—3-årig 2 300 6 670

Insjööring, romfiskar 153 1 840

Åi, 24 st./kg 1 900 1 000

Karp, 2—3-ärig 800 1 600

Braxen, sommargammal 800 320

Sammanlagt 4 979 223 44 995

1 havet har havsöringsplanteringar under 1970-talet utförts på försorg av Fiskeriföre

ningen i Finland, Finska Vikens havsöringskommission samt lokala vårdorganisationer. De

havsöringsplanteringar som kommunerna inom planeringso mrädet och Fiskeriföreningen i

Finland låtit utföra samt värdet av den fångst som återfåtts har under ren 1972—74 varit

av följande storleksordning.

Vid kustområdet utförda Värdet av Värdet av återfådd

havsöringsplanteringar pianteringarna fångst
st. havsöringar mk mk

1972 2650 9300 11625

1973 5 830 11 660 14575

1974 6950 20000 25000

Utplanteringarna kan anses ha lyckats, eftersom redan fångstens köttvärde överstiger

investeringarnas penningvärde. Härtili kommer som en beaktansvärd faktor, att utplante

ringarna ökar områdets värde för rekreation, som dock är svårt att värdera i pengar. De

områden där havsöringen förökar sig har minskat till följd av uppdämningar, röjningar och

utsläpp av avloppsvatten. Därför har utplanteringarna också ekologisk betydelse, genom att

de ökar artrikedomen.
förutom havsöring har ocks gädda, l och sik utplanterats vid planeringsomrdets

kuststräcka.

5.46 Synpunkter som bör beaktas vid pianeringen av fiskerihushåflningen

1 samband med totalpianen framlägges inga akernativa planer för fiskerihushållningens del,

eftersom till vattenstyrelsens uppgiftcr inte enligt lagen om vattenförvaltning hör sådan

planering som siktar p ett aktivt främjande av fiskerihushflningen.

För att fastslå de itgärder som erfordras för att främja fiskerihushållningen kräves att

mera ingående pianer på andra myndigheters försorg uppgöres för de omrden, som är

viktiga ur fiskerihushållningens synpunkt. 1 samband mcd totalplanen har fiskerihushåll

ningen beaktats mera i detalj endast ifail dc alternativ, som berör övriga användingsformer,

inverkar skadligt på fisket.
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1 det följande behandias några för fiskerihushållningen betydelsefulla probiem, vid vilkas
lösning myndigheterna borde fästa särskild uppmarksamhet.
Med tanke pt en förbättring av yrkesfiskarnas utkomst är en utveckling av marknads
föringen och förädiingen centrala frågor. Man borde sträva till ett ökat bruk av fisk som
människoföda, eftersom denna användningsform av fisk är okänslig för konjunkturer.
Inkomsten av yrkesfiske borde fås att stadga sig sålunda att växlingarna i fiskpriserna ut
jämnas och att prisen skulle stabilisera sig på en nivå som garanterar yrkesfiskarna en
skälig utkomst. Som mii för utvecklandet av yrkesfisket på tokal nivå kan uppställas byg
gandet av fiskehamnar och -fryserier samt förädlingsenheter i samband mcd fryserierna.

fritidsfisket borde i sin egenskap av friluftsliv utvecklas med tanke på att öka möjlighe
terna till mete och pilkfiske på alla vattenområden, speciellt i närheten av tätorter. 1 samband
härmed borde på vissa koncentrerade sjöområden och delar av kusten sådana serviceformer
som betjänar fritidsfisket utvecklas, som till exempel båtuthyrning. för fritidsfisket viktiga
vatten borde vårdas så att beståndet av värdefulla fiskarter bevaras i dem.

5.5 Vattenkrafthushållningen

Förbrukningen av elkraft i vårt land var år 1974 cirka 29 300 GWh och den beräknas öka
med 5—7 % per år. Produktionen av vattenkraft är för närvarande cirka 11 000 GWh/a.
1 landet torde ännu finnas tillgång till cirka 1 000—2 000 GWh utbyggbar vattenkraft. Dess
andel av landets energiproduktion kommer kontinuerligt att minska. På grund av vatten
kraftens förmånliga regleringsegenskaper med tanke på tryggandet av energibehovet, strävar
man dock till att mer än tidigare använda den till att utjämna färbrukningstoppar. Detta är
ägnat att öka behovet av reglering av vattendragen.

Tillgångarna pä vattenkraft i västra Nyland är praktiskt taget utbyggda. Därtill begränsas
en effektivering av kraftekonomiska regleringsåtgärder av vattendragens mångsidiga använd
ning. Under dessa förhåltanden är vattenkrafthushållningen av rätt liten betydelse i västra
Nylands vattendrag, där vattenföringen är liten och regleringsmöjligheterna synnerligen
begränsade.

5.51 Vattenkraftverken

Det för krafthushiilningen viktigaste vattendraget inom planeringsområdet är Svartån från
Lojo sjö till havet. På sträckan Lojo sjö — havet är fallhöjden cirka 31 meter och medel
vattenföringen vid Äkerfors ungefär en kilometer från Lojo sjös utlopp har åren 1931—
1960 varit 17,8 m3/s. Vid medelvattenföring ger vattenkraften i Svartån en effekt om
4612 kW. De vid ån belägna kraftverken framgår avtabell 20.

De övriga vattenkraftverken inom planeringsområdet framgir av tabeli 21.
Sett ur dagens perspektiv finns det inte mera någon outnyttjad utbyggbar vattenkraft

i västra Nyland. Vattenkraftens andel av den p området förbrukade energin kommer
således i framtiden fortsättningsvis att minska betydligt. Det är naturligtvis i de fiesta fali
ändamiisenligt att hila de redan utbyggda kraftverken i drift och att underhålta dem.
Genom underhålt av konstruktionerna förbättras i många fali vattenlandskapet och för
hindras olägenheter, som kaii uppstå genom att vartenståndet sjunker till följd av deras
däliga skick.
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Tabeti 20. Vattenkraftverken i Svartån.

Tahle 20. Water power plants in Karjaanjoki River.

Kraftverk Ägare Datum för vatten- Fallhöjd Utbyggd Effekt Energi

domstolens tillstånd vattenföring

Power plant Owner of the Date ofpennission of Hydraulic ftow Capacity Energy

plant water court head capacity
m m3/s kW MWh/a

Äminnefors Oy Fjskars Ab 12.2.1909 4,4 24 1 200 5 218

Bittnäs Oy Fiskars Ab 30.7.1955 6,7 28 1 400 6 490

AkerforsAb Svartå Bruk Ab 28.1.1950 10.5 27 2 300 11 965

Svartå fors Svartå Bruk Ah 28.6.1956 8,1 25 1 464 7 148

TaheII 21. tlvriga vattenkraftverk inom ptaneringsområdet.
Table 21. Waterpowerplaats in rivers other than the Karjaanjoki River.

Kraftverk Ägare Kommun Vattendrag Effekt Energi
Powerplant Owneroftheplant Municipatity River basin Capacity Energy

kW MWh/a

Nahkio Kymmene Ab Karkkila Vanjoki 420 1 163
Antskog Mako Oy Pojo Fiskars ii 70 110
Oinola Sähkövoima Oy Nummis Nummis 1 150 395
Sägarfors Oy Lohja Ah Sjundeå Sjundeä 1 147 386
Tölti Pusulan Sähkö Oy Pusula Pusulanjoki 92 168
Fiskars Oy Fiskars Ah Pojo Fiskars 1 120 360

5.52 Vattenkraftsekono miska regieringar

De för vattenkrafth ushållningen viktigaste regierade sjöarna ino m planeringso mrådet är
Lojo sjö, Hiidenvesi samt Krksjön i Svartln och Päsarträsket.

Justeringen av Lojo sjös och Hiidenvesis reglering behandias 1 punkt 6.2. Beträffande
regieringen av Kyrksjön och Päsarträsket föreslås i pianen inte någon justering.

5.6 Flottning och trafik till sjöss
5.61 Flottning
5.611 Nuläge och prognoser för utvecklingen

Flottningens kvantitet och lönsamhet beror bl.a. på förhållandet mellan kostnaderna för
ftottning och för övriga transportformer, vilka inte behandias 1 samband med totalpianen.
Det kan dock konstateras att flottningskostnaderna vid knippflottning långa sträckor är
lägre jämförda med övriga transportformer. 1 den parlamentariska trafikkommittens del
betänkande 111 (1975) påpckas bl.a. att “Mcd tanke på trafikens arbetsfördelningspolitik
bör främjandet av flottningen på dess fördelaktigaste användningsområde, dvs. råvir
kestransporter långa sträckor, häHas som mli. Erforderliga åtgärder från statsmaktens sida
hänför sig till förbättring av flottningslederna och till byggande och underhåll av anord
ningar för knipptransport.”

Inom planeringsområdet transporteras virke genom flottning endast på havsomrldet där
det sker i form av knippbogsering. P1 insjövattnen upphörde flottningen redan 1 början av
1950-talet. Upphävandet av fiottningsstadgan för Lojo sjö är anhängiggjort. Också flott
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ningsstadgorna för övriga delar av området pianeras bli upphävda i en snar framtid. Dessa
flottningsstadgor berör med sina tillägg och förändringar Fiskars s vattendrag, Svartn
och Pojoviken, vattendragen vid Lojo sjös övre iopp, Hormajärvi och det vattendrag som
därifrån rinner ut i Outamoviken i Lojo sjö samt Pickalaån.

Eftersom flottningskvantiteterna på finska viken fortfarande är betydande och eftersom
övriga intressen 1 alit högre grad riktas mot kustvattnen, har man inom den r 1966 biidade
kommissionen för finska vikens bogseringsled uppgjort en pian för att iståndsätta bog
seringsleden. Den omfattar bi.a. pianer på att fä till stånd ett nät av utvältningsptatser och
skyddsplatser, pianer för förbättring av skärgårdsfarlederna samt ett förslag till flottningsstad
ga. flottningsstadgan skulle bl.a. fastställa och offentliggöra de vid bogserflottning aiimänt
använda farlederna samt skydds- och knipputvältningsplatserna. Iståndsättningsplanen är
som bäst under behandling i vattendomstolen.

Motsvarande pianer för att sätta i stånd bogseringslederna längs kusten har uppgjorts så
att de täcker nästan hela Finlands kust, varigenom de kommer att biida en enhetlig bogse
ringsled. Pianen för Finska viken anknyter i väster (vid Hangö udd) till pianen för istånd
sättning av Skärgrdshavets bogseringsled.

Entigt uppgifter insamiade av kommissionen för Finska vikens bogseringsled har man
på Finska viken bogserat eiler beräknas i framtiden bogsera årliga virkeskvantiteter i enlig
het med tabell 22.

Största delen av virkesbogseringen längs viistra Nyiands kust är genomgngstrafik såsom
av bild 14 framgår. På grund härav är flottningen inom planeringsområdet en del av en
störrc helhet, vilken kan anses sträcka sig från Kumo älvs mynning till Saima kanal.

Tabeil 22. Virkeskvantiteter som bogseras Iängs Finska viken nu och i framtiden.
Table 22. Wood fioated in the Gulf of Finland today and ja the future.

Tidspenod Virkesvolym som bogseras nu Årlig virkesvotym
och i framtiden, sammanlagt i medeltal

Period Votume ofwoodfloated orwhich Annuat mean votume
wit befloated in the future ofwood

k-m3 k-m3

1970—74 2 957 471 591 294
prognos
1975—79 2326000 465000
prognos
1980—84 2 346 000 469 000

Kvantiterna fördelas pä farledcns delsträckor enligt följande:

Delsträcka Genomsnittlig ärlig Beräknad årtig bogserad virkesvolym
bogserad virkesvolym

Stretch offairway Mean annual votume ofuood Estimated annuat votume ofwood
k-m3 k-m3

1970—74 1975—79 1980—84

Hangö-Porkala 452 294 279 000 284 000
Porkata-Tojkjs 431 000 264 000 269 000
Tolkis-Kotka 380 000 267 000 270 000
Kotka-Virolahti 131 000 105 000 105 000
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5.612 Flottningens utveckling

Vid utvecklingen av kustflottningen är det huvudsakligen fråga om att förbättra flottnin

gens säkerhet, genom att iståndsätta skyddade farleder och bygga upp ett titlräckligt tätt

nät av skyddsplatser. Samtidigt ökas också säkerheten för den övriga trafiken till sjöss.

Dessutom är det med tanke på flottningen viktigt att nätet av utvältningsplatser iir tillräck

ligt tätt samt har goda landsvägs- och farledsförbindelser.
De åtgärder som föreslagits i planen för iståndsättande av Finska vikens bogseringsled

framgår av bild 15. Ptanen baserar sig beträffande skydds- och utväftningsplatser huvudsak
ligen på att iståndsätta och använda de anordningar som för närvarande redan är i bruk.

Vid detaljplaneringen av utvähningsplatserna för virke bör vid sidan av deras lämplighet
för flottning fästas uppmärksamhet också vid de olägenheter som de kan medföra. Utvält
ningsplatserna borde förläggas så att omkring dem både på land och 1 vattnet skulle kunna
bildas tillräckliga “buffertområden”, inom vilka varken bo sättning eller rekreatio nsaktivi

teter eller dylikt skulle förefinnas. Eftersom utvättningsplatserna i allmänhet är belägna på
ställen som är fördelaktiga för land- och sjötrafik, dit också övriga hamnfunktioner gärna
söker sig, kunde man dock tänka sig att förlägga t.ex. en småbåtshamn till “buffertområ

det”. Den som utför flottningen bör kring utvältningsplatsen också fästa uppmärksamhet

vid vattenlandskapet och miljövården i allmänhet.
Av de utvältningsplatser som föreslagits i planen för iständsättning av finska vikens

bogseringsled kan Bastubacka, Gammelboda och Malmholmens utvältningsplatser anses väl
lämpade för sitt ändamål. Pä dessa områden kommer utvältningsplatserna åtminstone inte
i någon högre grad att stå i konflikt med vattnens övriga användning. Däremot befinner sig

Stensviks utvältningsplats i omedelbar närhet av tätortsbosättning, vilket kan leda till

olägenheter både ur trafik- och miljövårdssynpunkt. Man borde därför överväga att flytta

utvältningsplatsen exempelvis till västra stranden av Esboviken.

Då iståndsättningsplanen för bogseringsleden förverkligas bör man sträva till att för

hindra att olägenheter uppstår för fisket och för annan användning av vattnen. Leden bör

användas sä att själva trafiken och virkets lagring förorsakar minsta möjiiga olägenhet för
vattnens övriga an.iändning. Vid planeringen av bogseringsleden bör man därtill taga i

betraktande att också båttrafiken i leden kommer att öka efter dess iståndsättning.

Legaliseringen av dc rutter ftottningen anlitar till flottningsleder kommer i sig själv att
minska de olägenheter som flottningen förorsakar fisket. De vattenleder som tidigare har
anlitats för flottning och även för annan trafik är de, som mcd tanke på fisket bäst lämpar

sig för flottning. De olägenheter som flottningen förorsakar fisket bör fortsättningsvis
minskas bl.a. genom att förlägga skydds-, lager- och utvältningsplatserna till omräden som
är av mindre betydelse för fiskerihushållningen. De muddringsarbeten som måste utföras
i samband mcd iståndsättandet av bogseringsleden bör tidsmässigt förläggas sä att dc föror
sakar minsta möjiiga men för fisket. De jordmassor som upptas vid muddringen borde
placeras på land eller på sädana ställen, där det inte fiskas och fisken inte heller leker. De
olägenheter som flottningen förorsakar fisket samt åtgärder för att minska dem har mera
detaljerat behandlats i en utredning om fiskerihushåtlningen, som anknyter sig till istånd

sättningen av Finska vikens bogseringsled (Anttila och Niinimäki 1975). De synpunkter
som där framläggs borde beaktas vid detaljplaneringen av flottningsleden samt därtill
hörande skydds-, lager- och utvältningsplatser.

6 1878055950



84

Q UtvMttningsplats

Å Såg

— Bogseringstarled

Utförd bogsering

flmhet(aunchlr,g site

Saw-mitt

flmbet tloattng fainvay

Effected towing

1 bogseringslass utgör 6000— The veisme etttmber tewed t’a best varles
10000 k —m3, utom i Pojoviken trom 6000 te l0000m3, expect ot the &y ei’ Pohjonpitöjlntohti behve.n
där 1 bogseringolass utgär 3000 k — m3. Motmhotmen ondshogty where the eepective vo(umeis 30Xm

BiId 14. Flottningsvolymerna är 1973.

Fig. 14. Volnnzes of floated tirnber 1tt 1973

Bitd 15. Farleder föreslagna 1 pianen för iståndsärtning av Finska Vikens bogseringsled samt dc ärgärder

som iståndsätrningen fömtsätrer.

Fzg. 15. Thnber floatzng Jainvays and relevant measures an proposed in the rehabihtation pian for the
towing Jöznvays on the Gulf of Finland.
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5.62 Trafiken till sjöss
5.621 Fartygstrafiken och verksamheten i hamnarna

Dc viktigaste hamnarna inom planeringsomrdet är industrihamnar, såsom Koverhar, Skog

by och Skuru hamnar, Jussarö gruvas hamn, lng. djuphamn och hamnen i Kantvik. 1 Bastu

backa i Ingå finns ytterligare en statsägd oljehamn. Kommunägda hamnar är Hangö och

Ekenäs hamnar samt lngå kommuns hamn.
Varutrafiken genom de största hamnarna inom planeringsområdet år 1975 framgår

av fötjande siffror (import och export sammanlagt):

Koverhar 1 223 000 ton

lngt djuphamn 1 562 000 )>

Hangö 294 000 )>

Kantvik 178 000 »

Skuru 62 000

Ekenäs 46 000 »

Passagerartrafik förekommer inte alis i hamnarna inom planeringsområdet.

Uppgifter om hamnarna fin.ns sammanställda i tabeli 23. Läget för de viktigaste hamnar

na och farlederna är utmärkt på bilU 16.

Farledsdjupet in till hamnarna kan enligt Södra finlands hamnkommitts betänkande,

som publicerats av Väg- och vattenbyggnasstyrelsen (1969), i alimänhet anses tillräckligt

för styckegodstonnage. För tankbåtar och malmtransportfartyg kan djupen i en nära

framtid visa sig otillräckliga. Kommittn har förutsatt att djupgåendet för bulklastfar

tygens del hller sig vid 12 meter. Förutom farleden till Sköldvik finns det i hela landet

endast en farled med detta djup, nämiigen 12 meters farleden in till Lappvik.

En central punkt i Sjöfartsstyrelsens program för förbättring av farlederna är planen att

skapa ett farledsnät tängs sydkusten, som är skyddat av skärgärden, lämpat för isbrytaras

sistans och med 9 meters djupgående. Kustfaret skulle befrämja vintersjöfarten bl.a. genom

att underlätta isbrytarnas arbete.

Riktiinjerna för hamnarnas lokalisering och utveckling är behandiade i Södra Finlands

hamnkommitts betänkande. 1 enlighet därmed skulle hamnverksamheten koncentreras till

BiId 16. Ilamnar och larleder nom plancringsomrädet.

Fig. 16. Harbonrs and ;hivigation fairways in the planning area.
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Tabeil 23. Uppgifter om hamnama inom plancringsområdet.

Harnncns namn Hamnens art Agare Godstrafikens Anläggningar Intoppsle
art 1 hamnen dens djup

Hamnens läge Cm)

Hangö
Hangö udds allmänna hamnar Hangö stad träförädlingsin- olika slags 9,1
östra sida dustrins produk- kajer 1493 m

ter, styckegods
Tvärminne

utantör Iastningsplats oy Koverhar Ab träkaj i däligr 3,7
Tvärminne skick 47 m

Kovcrh ar
norr om industrihamn oy Koverhar Ab malm, stenkol, betongkaj i gotr 12,0
Syndaisnäs koks och metaller skick 240 m

Lappvik
uranför Lappvik,lastningsplats Rautaruukki Oy betongkaj i gotr 9,0
norr om Ekö skick 25 m

Skogby
utanför Skogby industrihamn Oy Fiskars Ab sägvaror nöjaktig träkaj 7,3

110 m
Odensö

nordväst om lastningsplats privat inga fasta antägg- 7,0
Odensö ningar

Käliviken
Käliviken lastningsplars Oy Fiskars Ab inga fasta anlägg- 6,1

ningar
Skutviken

norr om Kl11- ailmän hamn Oy Fiskars Ab inga fasta anlägg- 6,7
viken ningar

Ekenäs
Ekenäs stad alimän hamn Ekenäs stad stenkol, koks träkaj i gott skick 4,6

samt rävaror 250 m
Skuru

Pojovikcns industrihamn Ovako Oy rvaror och betongkaj gott 4,6
botten hränsle skick 80 m, träkaj

i dåligt skick 35 m
J ussarö

norra stranden industrihamn Ovako Oy gruvproduktcr nöjaktig träkaj 51 m 5,5
Barösund

norra ändan av lastningsplats privar inga fasta anlägg- 5,5—6,1
Barösund ningar

Inga djuphamn
Fagerviken industrihamn Oy Lohja Ah bränsle, pappers- bctongkaj 1 gort 10,0

industriproduktcr skick 315 m
Ingå

Fagerviken kot- och oljehamn ImatranVoimao]ystenkol bctongkaj i gotr 10,0
skick

Bastubacka
Einsö udde oljehamn staten betongkajcr 10,1

igottskick och6,1
Ingä

utantr Ingä ailmän hamn Ingä kommun nöjaktig träkaj 1,9
70 m

Kantvik
utanför Kyrk- industrihamn Finska Sockcr Ab hctongkajcr i gort 9,2
slätt oy Nokia Ah skick 90 m
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större hamnenheter. Härvid skulle bl.a. Hangö och Ekenäs hamnar inte nämnvärt öka i

betydelse jämfört med dagens läge. Som frihamn torde Hangö enligt kommittns uppfatt

ning kunna behålla sin position.

Vid pianeringen av utvidgningen av Helsingfors hamn har som ett alternativ framlagts

att förlägga hamnen till Pickalaviken väster om Porkala udde. Härvid har som möjliga piat

ser nämnts Obbnäs uddes basdel, Sjundeå .s mynning och Kopparnasområdet. Kommittn

förordar på basen av sina jämförande ekonomiska kalkyler Pickalaområdet som hamnafter

nativ i andra rummet efter Nordsjö.

Hamntrafiken antas till år 2000 öka mest i Hangö, Helsingfors och Lovisa hamnar samt i

lngå industrihamn. Entigt en prognos som framtagts i Västra Nylands regionplansförbunds

stomplan skulle godstrafiken genom Hangö år 2000 vara 1,37 miljoner ton. Pickalavikens

hamntrafik skulle vid motsvarande tidpunkt vara 5,86 miljoner ton, såframt den tillggs

kapacitet som Helsingfors behöver förläggs där. Enligt regionptansförbundets uppfattning

är Pickalaviken den troligaste lokaliseringsplatsen för hamnen.

Koverhars hamntrafik har beräknats öka till 1,6 miljoner ton per år intill år 2000 och

lngå hamntrafik till högst 1,5 miljoner ton per år. För Kantviks hamn har motsvarande

siffra beräknats till 0,2 mitjoner ton per år.

5.622 Båttrafiken

Beträffande fisket har i Nyland gjorts en undersökning “Skärgårds- och Kustfisket i Ny

land” (Wiklund 1971), som huvudsakligen baserar sig på en till fiskarna ställd rundfråga.

Undersökningen är en del av en vidlyftigare utredning gjord av Väg- och vattenbyggnads

styrelsen. Wiklunds undersökning omfattar finska vikens kust från Bromarv till Strömfors.

Fiskarna ombads inkomma med förslag till nya fiskehamnar. 1 svaren ingick också för

slag till förbättringar av redan befintliga hamnar. 1 det följande uppräknas de fiskehamnar,

som föreslås för planeringsområdct, i en av Wiklund föreslagen prioritetsordning. Inom

parentes anges ordningsnummern med beaktande av samtliga längs sträckan Bromarv

Strömfors föreslagna 16 fiskehamnar.

1. En trålarhamn till Gunnarstrandviken i Hangö. Hamnen behöves för 22—24 trålare och

6 Jaxfångstfartyg. (1)
2. Fagervik (kolhamn), Ingå. för närvarande anlitas denna hamn av cirka 20 fiskare (20)

3. Rösund, Snappertuna. (4)

4. Skataudden, Bromarv. (5)
5. Vättlaxvik (Västervik), Bromarv. (10)

6. Rävvik, Bromarv. (11)

7. Viken vid Ryssberget, Bromarv. (12)

8. Fågelvik. Bromarv. (16)

5.7 Oversvämningsskydd och torrläggning

De frågor som bör behandlas i samband mcd översvämningsskydd och torrläggning kan

uppdelas i tre grupper: översvämningsskydd, grunddränering och lokal dränering. 1 den här

planen, som behandlas ovannämnda frågor i alimänna drag, har översvämningsskydd och

grunddränering behandlats som en heihet omfattande de årensningar och sjösänkningar,

vilka gjorts med sikte på översvämningsskydd och torrlaggning. 1 samband med den lokala

dräneringen behandlas täckdikning och skogsd ikning.
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5.71’ Översvämningsskydd och grunddränering

från och mcd år 1944 har enligt uppgifter som fåtts från vattenbyrån vid Helsingfors vat
tendistrikt inom planeringsområdet utförts cirka 150 rensningar av vattendrag. Av dessa är
över 60 % belägna inom Svartåns vattendragsområde och över 10 % inom Sjundeå ås vatten
dragsområde.

Rensningarnas inverkan på nyttoarealen för lantbruket är cirka 75 km2. Dess fördelning
på olika vattendragsområden framgår av tabeli 24.

1’abell 24. Nyttoarealen för dc åren 1944—1972 utförda rensningarna pä dc olika vattendragsområdena.
Tablj’ 24. Art’as ben’fitingfrom drainagt’ proj’cts dztring 1944—1972.

V attendragsområdc Nyttoareal % av vattendragsområdet
River basin Arja b’n’fiting Pi’rcents oftht’ arja

frorn drainage ofth’ river basin
km2

Svartåns vattendrag sammanlagt 32,5 1,6
— 1 Lojo sjös utlopp 26,5 1,4
— 1 Hiidenvesi sjös utlopp 17,3 1,9
— Pusula- och Nummis larnas vattendrag 4,6 0,$
— i Vanjoki äs utlopp 6,2 1,3
— i Vichtis äs utlopp 8,8 3,3
Sjundeå äs vattendrag 10,9 2,3
Ingarskila äs vattendrag 5,6 3,4
lvriga vattendrag 25,6 ‘ 1,4

Sammanlagt 74,6 1,7
Total

Sjösänkningar har inom planeringsomrädet utförts synnerligen talrikt särskilt på 1800-
talet och under förra hälften av 1900-talet. Det är tydligt att man i västra Nyland, som är
ett gammait jordbruksområde, har påverkat eller tminstone försökt påverka vattenståndet
1 dc fiesta sjöarna. Uppgifterna om dessa gamia sjösänkningar är dock bristfälliga. Detta
beror bI.a. pi gångna tiders oloviiga sjösänkningar och delvis även på, att man inte tidigare
behövdc vattendomstolens tillstånd för att sänka sådana små sjöar, vilkas betydelse som
vattendrag var titen. Tabeil 25 ger uppgifter om de inom planeringsområdet verkställda
sjösänkningar, om vilka man har vetskap.

Det finns inom p1aneringsomrdet inte något behov av åtgärder för torrläggning i avsikt
att öka jordbruksarealen. På grund av en effektivare jordbruksproduktion och jordbrukets
rationaliscring kommer man i stället att fortsätta och intensifiera tidigare verkställda torr
läggningsåtgärder. Ett fiertal rensningsförrättningar torde komma att upprepas mcd 20—30
års mellanrum. Därtili torde man inom planeringsområdet bii tvungen att ännu utföra en
det översvämningsskyddsarbeten, som under gångna årtionden har biivit ogjorda på grund
av mera brådskande rensningar.

1 tabeit 26 har sammanställts uppgifter från vattenbyrån i Helsingfors vattendistrikt
om dc åtgärder för torrläggning och översvämningsskvdd, som för närvarande är aktuella.
Den areal som skall torrläggas har projektvis uppskattats approximativt och presenteras i
tabellen hopräknad per vattendragsområde.

Behovet av torrläggningsåtgärder är i den närmaste framtiden störst i Pusula- och Num
misåarnas vattendragsområden.

Ifait det torrläggningsbehov som beror på torrläggningsåtgärdernas intensifiering upp
skattas så, att man btir tvungen att förnya hälften av åtgärderna en gång på 30 år, skulle
behovet av torrläggningsåtgärder i västra Nyland före år 2000 vara cirka 25 km2. Torrlägg
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ningsbehovet skulle fördefa sig pi de olika vattendragsområdena så, att det på IngarskiIans

och Vichtis ås områden skulle vara cirka 2 %, p Sjundeå samt Pusula och Nummis åars

områden cirka 1,5 % och på övriga områden cirka 1 % av vattendragsområdets areaj.

Det största området inom pIaneringsomrdet, som brukar drabbas av översvämningar är

beläget vid Nummis- och Pusu1aarnas föreningspunkt på kerområdet kring Hyvelänjärvi.

Om det anses ekonomiskt lönsamt att eliminera faran för översvämning, bör man vid verk

ställandet av åtgärden beakta bl.a. vissa synpunkter för att skydda sjöarna vid vattendragets

nedre lopp. Rensningen av Nummis ås nedre lopp bör utföras så att vattenståndet under

sommaren i Musterpyynjärvi inte sänks. Också Koisjärv borde för sin värdefulla miljös

skull bibehållas oförändrad. Vid bedömningen av projektets lönsamhet bör man vid sidan

av de omständigheter som läter sig värderas i pengar även beakta vattenskyddet och land

skapsvården.

TabeII 25. Kända sjösänkningar inom planeringsområdet.

Table 25. Lakes in which leveis have been Iowered because ofagricuttural drainage.

Sjö Vattendrags- Kommun Arkiv- Verk- Torrlagd Nuva- Sänkning Skitlnaden Anmärk

områdc nummer ställig- areal rande av medel- mellan ningar

hetsår areal vatten- nuvarande

ständet hög- och låg
MW vattenstånd

Lake River basin Munici- Archiv Yearof Area Area Decrease HW—WW Notes

pality no. Drainage ärained ofiake iii MW

km2 m m

Kyrksjön Svartän Karis 2 1960 0,42 1,61 cal,18 1,16

Psarträsket 0,75

Tarkelanjärvi Pusutanjoki Pusula 67 1936 029 1,12 0,54 0,65

Vanjärvi Vanjoki Vichtis 0,80 0,11 sänkningavMW
under växtsäsongen

(H :fors stad)

Iso-Ruokjärvi Nummis å Sammatti 522 1925 0,49 0,56 0,22 0,52

Vähä Ruokjärvi 0,64 0,18 0,63

Hiukoontampi Svartån Lojo 12 115 1963 0,23 0,24

kommun

Kuustampi Vanjoki Loppis 0,15 0,14 1,10 (H:fors srad)

Kytäntakanen Nummenjoki Pusula 1 631 1949 0,0$ ca 0,60

Enäjärvi Sjundeå 1 Vichtis 167 tiltstånd 1928 5,08 0,52 0,75 sänkningavNW

Poikkipuoti- » 167 rillstånd 1928 1,97 0,72 1,72 »

ainen
Tervatampi 167 tillstånd 1928 0,42 0,50 1,10

Storträsk- » Kyrk- 155 1922 2,00 3,06 0,60 0,83

Backträsk slätt

Stora Lonno- 155 1922 0,66 0,60 0,99

träsk
LillaLonno- » 155 1922 0,30 0,50 0,99

träsk
Hemträsket Lojo 1 583 1958 0,76 0,12 c;a 1,00

kommu n

Läppträsket Raseborgs 1 Karis 14 1932 1,58 1,25 0,93 0,75 sänkningavNW

Littträsket » » 14 1932 0,02

Trångsund- Finska viken Snap- 1121 1950 0,26 0,76 ca 0,75

träsk perruna

Storträsk Vårnässund Kyrkslätt 12 198 1962 0,06 c:a 1,10

Långträsk Finska viken Bromarv 1940 0,22 0,06 c:a 1,00

Lilisjön Raseborgs 1 Karis 1 559 1957 0,02 ca 0,80

Hemträsk Gennarby- Tenala 1195 1961 0,09 nästan heit

viken torrlagd
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Tabeil 26. Beräknat torrläggningsbehov inom pIanerngsområdet.
Tabie 26. Estirnate of area which wili he drained ja the pkinning area ja the future.

Vattendragsområde Areal som bör torrtäggas (ca) % av vattendragsområdet
Rjverbasjn Area to he drained Percents of the area of

the river basin
km2

Svartåns vattendrag sammanlagt 18,00 0,9
— i Lojo sjös utlopp 18,00 0,9
— i Hiidenvesi sjöitlopp 3,75 0,4
—1 Pusula- och Nummis åarnas utlopp 13,50 2,2
— 1 Vichtis äs uttopp 1,25 0,5
Sundeå ås vartendrag 3,25 0,9
Ingarskila ås vattendrag 1,00 0,6
!ivriga vattendrag 7,25 0,4

Sammantagt 29,50 0,7
To tai

5.72 Loka! torrläggning

Entigt Dräneringsföreningens statistik var 1.1.1971 cirka 250 km2 eller 32 % av planerings
områdets totala åkerareal täckdikad. Detta är något mindre än motsvarande siffra för hela
Nyland (cirka 35 %).

1 Nyland är kiirrmarkerna färre äi i genomsnitt i hela landet. Enligt de nyländska region
plansförbunden (1968) är 8,7 % av Västra Nylands regionplansförbunds areal och 9,2 % av
Länsi-Uudenmaan seutukaavaliittos areal kärrmarker. Uppgifterna härrör sig från Skogs
forskningsanstaltens r 1965 utförda femte inventering av rikets skogsbestånd. Av den
kärrareal som anses vara skogsmark är cirka 2/3 skogskärr och cirka 1/3 sumpmark.

En intensiv dikning med sikte på att förbättra skogens tillväxt har förekommit inom
planeringsområdet. Av hela kärrarealen inom de två ovannämnda regionplansförbundens
områden (cirka 300 km2) var enligt den sjätte inventeringen av rikets skogsbestånd (1971—
1972) mer än hälften utdikad (cirka 160 km2).

Utdikning av kärren kommer också i framtiden främst att förekomma på privatägda
marker. 1 den sjätte inventeringen av Finlands skogsbestånd har behovet av skogsdikning
inom ptaneringsområdet uppskattats till 93,5 km2 och behovet av iståndsättning av gamla
diken till 43,0 km2. Största delen av skogsdikningsbehovet föreligger inom kommunerna
vid kusten.

De är möjligt att en utdikning av kärren i den omfattning som inventeringen ger vid
handen inte till alla delar kan motiveras ur praktisk synpunkt. Utdikningen bör naturligtvis
ske mcd eftertanke, eftersom den kärrareal som kan utdikas minskar, och man numera vid
pianeringen av markens användning är medveten om behovet att bevara en ursprunglig
kärrmiljö för rekreations- och naturskyddsändamål.

5.8 Vård och skydd av vattenmiljö och vattenlandskap

Planeringsområdet biidar till sina naturförhållanden en mångsidig och omväxlande heihet.
Typiskt för området är ett miit klimat, goda jordbruksjordar, relativt sett stora vattentili
gångar samt en vacker och omväxlande landskapsbild. Inom området finns ett stort antal
objekt ävensom större områden, som är betydelsefulla ur naturskyddssynpunkt.
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5.81 Områden som fredats mcd stöd av naturskyddslagen

Inom omrdet befinner sig tvåmedstödavnaturskyddslagenfredade naturparker, nämiigen

J ussarö och Karkali naturparker.
Jussarö naturpark är belägen inom Ekenäs stads område. Dess areal är cirka 24 km2

varav 0,4 km2 land. Karkali naturpark i Karislojo har en areal om cirka 1 km2. Övriga om

räden, som har fredats med stöd av naturskyddslagen är jämte naturparkerna utmärkta på

bild 17. Endast de fredade piatser inom planeringsområdet som har anslutning till vatten

dragen och vattenlandskapet hat här upptagits. En kort beskrivning av de områden som

utmärkts på bild 17 ingår i försiaget till totalpian.

De fredade omrdena och ptatserna inlandet prägias i regein av en säregen växtlighet.

Beroende på den kalkhaltiga jordmånen i Karislojo- och Lojotrakten är naturen på detta

område av speciellt botaniskt intresse. Alla fridlysta platser inom det här området har

fredats uttryckligen på grund av sin växtlighet.

Största delen av de fredade ställena inom planeringsområdet är belägna i skärgården.

fridlysningsbesluten för dem har fattats främst mcd hänsyn till f.gelbeståndet och land

skapet.

5.82 Övriga områden av betydelse för vården och skyddet av vattenmiljön och vatten

landskapet

Förutom ovannämnda mcd stöd av naturskyddslagen fredade områden finns det i västra

Nyland ett stort antal andra områden och piatser, som är av stor betydelse med hänsyn

till vården och skyddet av vattenlandskapet och -miljön. Dylika är bl.a. kulturlandskap

som hänför sig till vattendragen, kulturhistoriskt eller landskapsmässigt värdefulla vatten

byggen, forsar, samt vattenområden, vilka används som häckningsplatser eller samlingsplat

ser för flyttfglar eller för forskningsverksamhet. Regionplansförbunden inom området har

utfört vittomfattande inventeringar av områden och objekt som är värda att skyddas. De

har också publicerar resultaten av sina inventeringar som här skall presenteras endast mcd

några exempel.
Kring de gamia ådalarna finns rikligt med kulturhistoriskt eller för kulturlandskapet

värdefulla områden eller enskitda objekt. De vid Svartån belägna gamia industriomrdena

Svart, Bilinäs och Åminnefors mcd sina vattenbyggnadskonstruktioner är betydelsefulla

skyddsobjekt till och med på riksnivå. 1 Fiskars och Antskog gamia industrisamhällen vid

Fiskars finns bevarade ett fiertal värdefulla vattenbyggnadsverk. Sjunde å som strömmar

genom vidsträckta odlingsmarker ger sin prägel åt hela traktens landskapsbild. Vid dess

stränder finns dessutom många enskilda skyddsobjekt. Fagervik i Ingå är mcd sina gamla

dammar och kvarnar ett värdefullt kulturlandskap.

Inom planeringsområdet finns ett fiertal landskapsmässigt värdefulla enhetiiga områden.

Nedan nämns några exempel på dylika. Sjöområdena kring Pusulanjärvi och Vuotinainen i

områdets norra del är betydelsefulla också med tanke på rekreationsbruk. 1 det förstnämnda

området finns mellan sjöarna fiere natursköna näs, bäckdalar och sund. Kring Vuotinainen

levandegör, tjärnar och sjöar områdets skogsterräng mcd åsar och moar. Meikoträsket

Lappträsk biidar en mångsidig landskapshelhet inom planeringsområdets östra del. 1 kust

området, som med sin skärgård erbjuder synnerligen mångskiftande natur- och landskaps

förhållanden, kan nämnas till exempel Barösundstrakten och Porkala skärgård.

1 vattendragen inom planeringsområdet finns ett stort antal dammbyggnader som utöver

sin betydelse för vattenståndet också påverkar landskapsbilden. Av dc gamia dammarna och

anläggningarna kan en del anses ha stor historisk och Iandskapsmässig betydelse, medan det
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också finns sådana, som det skutle vara ändamålsenligt att nya mcd tanke på vattnens an
vändning. Dammbyggnaderna är till största delen belägna i Svartns övre iopp samt 1ngs
f’iskars å.

För vetenskapligt forskningsarbete som hänför sig till vattncn bör de områden, som för
Finlands del är inkluderade i det internationella Project Aqua-programmet, anses vara om
rådets viktigaste vattendrag. Dylika områden är Pojoviken och Hormajärvi. Pojoviken har
typiska speciella bräckvattenegenskaper. Hormajärvi åter representerar en sjö som eutrofie
ras på naturlig väg. För att uppnå dc mål som Project Aqua-programmet stälter borde dessa
vattendrag mcd mer än normak stränga bestämmelser skyddas från verksamhet som för
ändrar dem. Av övriga inom planeringsområdet belägna forskningsobjekt torde de mest
betydelsefulla vara ovannämn da naturskyddsområden.

Inom planeringsområdet finns många områden som med hänsyn till sin fågelfauna är
värdefulla till och med på internationell eller riksnivå. Vid pianeringen av dessa bör skydd
synpunkter prioriteras. Enligt en skyddsplan för fägeinika vatten, som är under beredning
i byrn för vården av naturtillgångar vid Jord-och skogsbruksministeriet är dylika ornråden
Täcktbukten i Bromarv, Läppträsket i Karis, Morsfjärden och Norra fiadet i Kyrkslätt,
Koisjärvi och Savijärvi i Nummis, den innersta delen av Pojoviken i Pojo samt Dragsviks
fjärden, Stadsfjärden och Svanvik-Henriksberg i Ekenäs.

5.83 Allmänna principer för vård och skydd av vattenmiljö och vattenlandskap

1 det följande framläggs olika synpunktcr som bör tas i betraktande i samband mcd vrd
och skydd av vattenlandskap och vattenmiljö.
— Kulturlandskapen kring vattendragen borde vårdas och skyddas för bebyggelse ellen

annan verksamhet, som menligt kan förändra dem.
Vattenbyggnadsverk av kulturhistoniskt värde ellen av värde för landskapet borde vårdas
och vid behov restaureras. Vändelösa eller stönande byggnadskonstruktioner borde
avlägsnas.

— De för landskapet värdefulla forsarna inom omrädet borde bibehållas i naturligt tillstånd
— Vattenområden som är värdefulla för fglarnas flyttning och häckning bonde skyddas

för venksamhet, som kan skada dem i detta hänseende.
— Vid byggandet av hus eller fällandet av skog kring stränderna borde en tillräckligt bred

trädbevuxen skyddszon lämnas kvar omkning strandområdet.
— De för landskapet värdefullaste områdena borde inte alis mera bebyggas.

6. SAMORDNANDET AV ANVÄNDNINGSFORMERNA
6.1 Vattenskyddet i Lojotrakten

Ssom i punkt 3.12 har påvisats är Aurlahti fortsättningsvis förorenat av avloppsvatten.
Också till Isoselkä sträcker sig avloppsvattnets inverkan och yisan sig där specieltt genom att
synetillståndet försvagas. 1 nedne deten av Lojo sjö kan verkan av avloppsvatten från Metsä-
liiton Teollisuus Oys Gerknäs fabniker tydligt påvisas i Kynkofjärden och HåJ]snäsfjärden
uppströms ända till Biskopsnäsfjärden. 1 avsikt att minska dc olägenheten, som avlopps
vattnet föronsakar, granskas i det följande den invenkan, som olika belastningsantaganden
och utsläppsalternativ kan ha på vattnets kvalitet och därigenom på vattendragens anyänd
barhet.
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BilU 17
Fig. 17
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6.11 Belastningsutvecklingen

Uppskattningen av avloppsvattenbelastningen baserar sig för bosättningens del på de

behandlingsmetoder, som omnämns i punkt 5.21. Avloppsvattnets behandlingsgrad har

oberoende av utsläppsplats antagits vara densamma för samtliga alternativ.

Utvecklingen av skogsindustrins avloppsvattenbelastning samt dess inverkan på vattnets

kvalitet har behandlats utgående från tre skilda hypoteser. Dessa har uppgjorts för att möj

liggöra en konkret granskning av olika alternativa nivåer på vattenkyddet. 1 hypoteserna har

naturligtvis inte tagits någon ställning till utvecklingen av ifrågavarande anläggnings produk

tion. för avloppsvattenbelastningen från Joutseno-Pulp Oy:s Lojo fabriker har följande

alternativa hypoteser uppstallts.
1. Belastningen kvarblir på den nivå som vattendomstolens tillstånd från år 1975 förut

sätter (BS7 5,5t02/d, fast substans 3t/d).

2. Fabriken utvidgas så att cellulosaproduktionen skulle uppgå till cirka 80 000 ton samt

pappersproduktionen till 100 000 ton per år. Avloppsvattenbelastningen minskas genom

processtekniska åtgärder och genom en så effektiv biologisk-kemisk behandling som

möjligt, så att BS7-belastningen skulle utgöra 0,8 t 02/d och belastningen från fast

substans 1,1 t/d.

3. Frn fabriken kommer inte alIs någon avloppsvattenbelastning.

Vid uppskattningen av avloppsvatteninfluensen frn Metsäliiton Teollisuus Oy:s Gerk

näs fabriker har följande alternativa belastningshypoteser uppställts:

1. fabriken utvidgas så att pappersproduktionen skulle uppgå till 400 000 ton per år.

Samtidigt ersättes den cellulosa som har transporterats till Gerknäs åtminstone delvis

med termomekanisk massa, som tiilverkas inom fabriken. Behandiingen av avlopps

vattnet skulle bibehållas p nuvarande nivå. BS7-belastningen beräknas härvid stiga till

12 t/d samt belastningen från fast substans till 2 t/d.

2. fabriken utvidgas och avloppsvattnet behandlas högeffektivt till en så hög biologisk

kemisk nivå som möjligt. Mängden BS7-belastning beräknas härvid utgöra 1,5 t 02/d

och belastningen frn fast substans 1,0 t/d.

3. Belastningen bibehålles inom de gränsvärden, som vattendomstolens tillstånd av den

4.8.1972 anger(BS7 3,0 t 02/d, fast substans 2,0 t/d).

6.12 Alternativen för avledandet av avloppsvattnet

Lojotraktens lösningar för vattenskyddet p l.ng sikt har i pianen granskats på basen av

tre huvudalternativ, vilka framgår av bilderna 18—20. Alternativ 1 baserar sig på en lokal

lösning enligt vilken avloppsvattnet från Lojotraktens bosättning och industri fortsattnings

vis till största delen skulle utsläppas i Lojo sjö. Enligt alternativ II skulle avloppsvattnet

från Lojotrakten antingen delvis eller i sin helhet aviedas till sjöns nedre del eller till Svartån.

Enligt alternativ III skulle det avledas till havsområdet.

Utsläppsarrangemangen i samband med de olika alternativen och de av dem föranledda

kostnaderna har undersökts i en specialutredning gjord av Mustajärvi (1973). 1 den antas,

att vattenskyddstgärderna förverkligas år 1985, varifrån nuvärdena för år 1975 har uträk

nats. Den skada eller nytta som de olika alternativen innebr har kapitaliserats med 6 pro

sents ränta och 30 års kalkylationstid. Nuvärdena för avloppsvattnets utsläppsarrangemang

är enligt kostnadsnivån i början av år 1974 följande (Mmk):
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BiId 18. UtsIppspIatserna kir Lojotraktens avloppsvatten cnligt altetnativcn 1.
fig. 18. 1)ischargc of waste waters in aliernath,es 1.

HuJd 19. tsiäppspIats4.rn kir Lujorraktens avoppsvatteI1 enligi ,iltcriiai v.n II
!ig. 19. I)astharg’ oJ wastc’ waters iii alternatives ii.
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la: — Ila: 2,3 IlIa: 16,0
Ib: 1,6 lIb: 5,2 111a2: 18,3

lIc: 7,3 111b1: 17,9

11C2: 8,7 111b2: 18,8
11C3: 9,3 IIIc: 13,6

Belastningshypotes 2 skulle för skogsindustrin (närmast Joutseno-Pulp Oy) betyda
tilläggskostnader om 46,5 Mmk enligt kostnadsnivån i början av år 1974 (nuvärde)jämfört
med kostnadcrna för belastningshypotes 1.

6.13 Alternativens inverkan på vattnets kvalitet

Förändringarna i vattnets kvalitet i Lojotrakten enligt de olika vattenskyddsalternativen har
behandlats i en specialutredning i samband mcd pianen (Nyroos 1976). Här framläggs
endast i sammandrag de konkiusioner som ingår i utredningen.

Enhigt alternativ la, där avloppsvattnet fortsättningsvis skulle ledas till sina nuvarande
utsläppspunkter, skulle vattnets kvalitet i sjöns övre del vid belastningshypotes 1 fortfa
rande förbli otillfredsställande. 1 sjöns nedre del har belastningshypotes 1 beräknats leda till
att vattnet blir nästan hek och hållet förorenat. Avloppsvattnet skulle inverka menligt
också på Svartns vattenkvalitet.

Bild 20. Utsläppsplatserna för Lojotraktens avloppsvattcn cntigt alternativen III.
fig. 20. Discbarge ofwaste waters in atternatives III.
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Som en följd av belastningshypotes 2 skulle en ansenlig förbättring av syresituationen
och de estetiska egenskaperna fås till stånd bde i sjöns övre och nedre del. Också använd
barheten inom avloppsvattnets influensområden skulle förbättras jämfört mcd nuläget.
Kostnaderna för behandlingen av skogsindustrins avloppsvatten skulle dock i detta fali bli
ansenliga.

Vid belastningshypotes 3 skulle speciellt Isoselkä försättas i ett åtskilligt bättre tillstånd.
Om avloppsvattnet från Lojo stad dessutom skulle ledas till sjöns nedre del skulle också
vattnets kvalitet vid stränderna i stadens närhet förbättras i så hög grad, att förutsättningar
för bl.a. mångsidigt rekreationsbruk skulle uppst. Beträffande sjöns nedre del har man
berknat, att dess användbarhet åtminstone inte nämnvärt skulle försämras jämfört mcd
nuläget. Den beräknade utvecklingen av vattnets kvalitet i Lojo sjö enligt alternativ la med
olika belastningshypoteser framgår av biiderna 21—23.

Alternativ Ib skulle vara till nytta för vattenområdena i närheten av Lojo stad, främst
genom att vattnets kvalitet i Aurlahti och som en fötjd därav också möjligheterna till
rekreation samt trivseln i alimänhet skulle förbättras. En nackdel med belastningshypotes 1
iir att belastningen i Isoselkä skulle öka. Vid belastningshypotes 2 skulle däremot den mot
Isoselkä riktade belastningen minska jämfört mcd nuläget, vilket leder till att också vattnets
kvalitet beräknas bii avsevärt bättre än för närvarande. Eftersom Isoselkä är av central
betydelse med tanke på hela Lojo sjös ti1Istnd, kräves ytterligare undersökningar, i det falI
att alternativ lb realiseras.

Enhigt alternativ ila skulle avloppsvattnet från Lojo stad tillsammans mcd avloppsvatt
net från Virkby och avloppsvattnet frän Metsiiiiiton Teollisuus Oy ledas till sjöns nedre del,
medan utsläppspunkten för avloppsvattnet från Joutseno-Pulp Oy skulle förbli oförändrad.
Mcd detta uppnår man, liksom även med alternativ lb, att Lojo stads närvatten förbättras
närmast i hygieniskt avseende. Som en fördel måste också betraktas att Lojo stads och
Virkby tätorts avloppsvatten skuile behandlas tillsammans i ett stort reningsverk, varvid
ett gott behandlingsresultat säkrare och billigare kunde uppns. Den förbindelseavlopps
ledning, som man vore tvungen att bygga, skulle samtidigt eventucllt fungera som uppsam
Iingsavlopp på sträckan Lojo-Virkby. Däremot skufle de fördelar som för Isoselkäs del
skulle uppnås genom alternativ Ila bli förhållandevis mindre än för Aurlahtis del.

Om alternativ lIb skulle realiseras vid belastningshypotes 1, skulle det leda till att den
nedre delen av Lojo sjö biir helt förorenad. Däremot kan man inte räkna mcd att vattnets
kvalitet i nedre delen av Lojo sjö i nägon nämnvärd grad skulle försämras genom inverkan
av belastningshypotes 2. Den syreförbrukande belastningen i Svartn och Pojoviken skulle
inte heller öka vid hypotes 2. Växtnäringsbelastningen skulle däremot i någon mån öka.

Om avloppsvattnet ledes bort från Lojo sjö skulle Aurlahti och Ristiselkä redan under
en sommars förlopp renas från sådana ämnen som inte sjunker till bottnen. Däremot skulle
påverkan från dc ämnen som sjunkit till bottnen fortgå ännu fiere år framåt. Isoselkä kan
antas uppnå en belastningsfri renhetsnivå inom loppet av några år.

Alternativ lie skulle även vid belastningshypotes 2 leda till en rätt kraftig nedsmutsning
av Svartån ända till Kyrksjön. Också i den del av vattendraget som är belägen nedanom
Kyrksjön är en försämring av vattnets kvalitet att vänta. Dessutom är det troligt, att den
växtnäringsbelastning, som alternativ lIe för mcd sig, skulle leda till ökad eutrofiering av
Pojoviken på grund av vikens svaga vattencirku[ation.

1 alternativ III har man försökt beräkna avloppsvattnets inverkan på havsområdets
tillstånd genom att sl fast dc genomsnittliga maximi-arealerna avdeområden, som utsätts
för stark respektive lindrig påverkan från avloppsvatten. På grund av metodens många
osäkra faktorer kan dock dc beräkningar som gjorts på detta sätt endast ge en uppfattning
om storleksklassen. Enligt alternativ illa, belastningshypotes 1, är den genomsnittliga
maximiarealen där avloppsvattnets inverkan är stark cirka 1,3 km2 och arealen där inverkan
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Bild. 21. Vattncts kvalitet 1 Lojo Sjö enligt altcrnativ ta och belastningshypotes 1.
Fi. 21. The waterquality of Lake Lohjanjarvi in Ioad hypothesis 1 (alternative Ja).

BiId 22. Vattncts kvalitct i Lojo sjö enligt aItrnativ ta och bc1astnngshvpotes 2.
Fi. 22. The waterquality ofLake Lohjanjärvi inload hypothesis 2 talternative Ja).

7 1878055950
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är lindrig cirka 10 km2. Vid belastningshypotes 2 är motsvarande arealer 0,3 km2 samt
1,7 km2.

Den inverkan som alternativ llib kan ha på havsområdets titlstånd har inte närmare
undersökts, eftersom dess kostnader är större än alternativ iiia:s och utspädningsförhål
landena på utsiäppsomrdet dessutom är sämre.

Enligt aiternativ iilc har vid belastningshypotes 1 arealen av det område som biir starkt
förorenat beräknats till 25 km2, och det områdc som blir lindrigt förorenat till 27 km2.
Vid belastningshypotes 2 har motsvarande arealer beräknats till cirka 4 km vardera.

6.14 Alternativens inverkan på vattnens användbarhet
6.141 Vattenförsörjningen

Om Lojo stads och Joutseno-Pulp Oys avloppsvatten leds bort från Lojo sjös övre del
(akernativen lib, Ilc och III), biir också kvatiteten på det råvatten som används för skogs
industrin och Virkbyområdet bättre än för närvarande. Genom att rivattnet förbättras
mmskar också kostnaderna för vattenförsörjningen, samtidigt som samhällena kan räkna
meden värdeökning för sitt rvarten.

Den industri, som tar sitt rvatten från Lojo sjö, beräknas spara i medeltal 0,02 mk/m3
1 behandlingskostnader för råvattnet. För bosättningens vattenförsörjning skutle man i
Virkby tätort likaledes spara 0,02 mk/m3 i behandlingskostnader, vartili ytterligare kom
mer värdeökningen av ett bättre råvatten, som antas vara 0,05 mk/m3. Behållningen skulle
således för bosättningens del vara 0,07 mklm3.

BiId 23. Vattnets kvahtct i Lojo sjö cnhigt alternativ la och helastningshypotcs 3.
fz. 23. The waterquatity of Lake Lohjanjörvi ja load hypothesis 3 (alten1ative Ja).
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1 enlighet med prognoserna för vattenbehovets tillväxt ger alternativen Ilc och III
följande behJlning för vattenförsörjningens vidkommande:

1985 0,53 Mmk/a
1990 0,38 »

2000 0,38 »

En ytterligare fördel med alternativen lib, llc och III kan anses vara, att de skulle säker

ställa möjligheterna att använda Lojo sjös ‘atten för framtida vattenförsörjning i större
utsträckning än prognoserna tänkt sig, till exempel genom att avleda högklassigt rvatten
till vattenförbrukare vid kusten i västra Nyland.

6.142 Vattnens rekreationsbruk

Den nytta eller skada, som de olika alternativen medför beträffande vattnens användning
för rekreation, har beräknats dels i form av förändringar i tomtmarkens värde och dels i
form av värderingar, som sammanhänger med alimänt rekreationsbruk samt med föränd
ringar i vattenmiljöns kvalitet.

fritidsbosättningcn

Vid beräkningen av förändringarna i tomtmarkens värde har till utgånspunkt närmast
tagits variationerna i fritidsboendets värde för rekreation. Den inverkan som en förorening

av vattnen har på tomternas värde har kartlagts på basen av uppgifter om prisen på fritids
bostäder som ftts av fastighetsförmediare. Av bild 24 framgr det p basen av en enkät
beräknade prisfallet per kvadratmeter p strandtomter vid olika delar av Lojo sjö pi grund

av att sjön förorenats. Vid uttäkningen av värdet på den skada som fritidsbosättningen

tilifogas har tomternas storlek antagits vara i medekal 3 300 m2. På så sätt erhålles ett
nuvärde för strandlinjen vid Lojo sjö på i medeltal 400 mk/m.

Vid bedömningen av avtoppsvattnets inverkan p värdet av strandtomterna längs Svartsn
enligt alternativ lib och Iic har strandlinjens genomsnittliga värde uppskattats till 250
mk/m. 1 alternativen III har strandlinjens varde iängs kusten uppskattats till i medeltai
350 mk/m.

Bedömningen av den inverkan, som avloppsvattnets avledning har på fritidsbosättnin
gens värde, har gjorts på basen av de prognoser som i punkt 6.13 framlagts beträffande
utvecklingen av vattnets kvalitet samt ovanstående beräkningar rörande strandlinjcns värde
på olika områden. Av tabeli 27 framgår den nytta eller skada för fritidsbosättningen som de
olika alternativen medför.

Alternativen III medför olägenheter längs sträckningen för avloppsvattnets avledning,

bl.a. med tanke på landskapet samt genom spridande av Iukt. Skadans storiek varierar

beroende på det tekniska utförandet av avloppsvattnets avledande. Följande värden har

framförts för skadans storlek:
tIIa 0,02 Mmk

Iita2: -

IIIb: 0,04 Mmk
1I1b2: 003 »

IIIc: 0,56 »



Atternatjv lib
Alternative lib

Beiastningshypotes 1
Loadhypothesis 1

Alternaöv lic
Alternative iIc

2

Belastningshypotes 2
Loadhypothesis 2

Alternativ Itia
Alternative IlJa

Belastningshypotes 1
Loadhypothesis 1

2

Alternativ liib
Atternative IiIb

Belastningshypotes 1
Load hypothesis 1

Atternativ tIIc
Alternative IIic

2

Belastningshypotes 1
Loadhypothesis 1

Skada
Harrn
Mmk

Nytta
Benefit
Mmk
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Bild 24. Antalet fritidsbostäder samt markvärdet vid olika detar av Lojo sjö.
Fz. 24. Number of summer-houses and price ofland in different parts ofLake Lohjanjarvi.

Tabeli 27. Nuvärde för den nytta eller skada, som de olika avledningsalternativen för avloppsvattnet
medför för fritidsbosättningen i Lojotrakten.
Tabte 27. Present values of benefits and harms accruing to seasonal settkment in the Lohja Region from
the different wastewater conductio n alternatives.

4,24

1,7

0,24

0,55

0,08

4,3

6,47

6,42

9,04

9,04

9,04

9,04

9,04

9,04

2 0,5 9,04
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Allmänt rekreationsbruk

Den nytta, som kan hänföras till alimän rekreation, har värderats beträffande bad- och

båtliv. För fritidsfiskets det är nyttan inräknad i siffrorna för fiskerihushållningen.

Uppskattningen av den nytta, som uppstär för allmänt rekreationsbruk, baserar sig på

resultaten av en i enkätform utförd undersökning gällande fritidens användning i Lojo

trakten (Koivisto 1976). 1 undersökningen utreddes betydelsen av tillgång till vatten

under fritiden sommartid, och kartiades de faktorer, som försvårar fritidssysselsättning

och rekreation i samband med vattendragen. Dessutom har vid uppskattningen av skada

eller nytta använts den i vattenstyrelsens (1972d) publikation rörande lönsamhetskalkyler

för vattendragsplanerna presenterade sk. “tilläggsbetalningsvillighetsmetoden”.

Ifali vattnets kvalitet i övre delen av Lojo sjö skulle vara oklanderlig med tanke på

simning, skulle antalet bcsökare vid de badstränder, som befinner sig inom vattenskydds

åtgärdernas influensområde, till år 1985 öka med cirka 3000 personerjämfört med nuläget.

Efter denna tidpunkt kan besökarantalet väntas öka i takt mcd prognosen för befolk

ningsökningen i Lojotrakten. Tabell 28 visar en uppskattning av hur besöksfrekvensen vid

badstränderna kan väntas utveckla sig samt dess årliga värde. “Tilläggsbetalningsvilligheten”

har på basen av intervjuerna och med beaktande av förändringen 1 penningvärdet uppskat

tats till 2 mk per besök.

Tabeli 28. Den av vattenskyddsåtgärder föranledda ökningen av besöksfrekvensen vid badstränderna

i Lojo sjö samt dess årliga värde.

Tahle 28. An increase in suirnming frequency due to water pollution measures, and its annuat value.

Är Dkningen av antalet Dkningen av besöksfrek- Ukningens årliga

besökare vid badstränderna vensen vid badstränderna värde

Year Increase in the nurnber Increase in the frequency Annuat value of

ofvisitors of visits the increase

Mmk/a

1985 2 950 149 600 0,30

1990 3 320 168 300 0,34

2000 4050 205600 0,41

Genom att tillämpa resultaten av enkätundersökningen beträffande fritidens användning

1 Lojotrakten för att uppskatta badvanorna hos de människor som bor inom Svartåns

influensområde, och förutsatt att en tredjedel av dem som badar under sommaren gör det

1 Svartån, skulle badfrekvensen, samt besökens varde utvecklas som följer:

År Besökens antal Besökens värde
Mmk/a

1985 32000 0,064

2000 40000 0,080

Också ett värde för båtliv har i samband med enkätundersökningen för Lojotrakten

uträknats pä basen av intresset för att hyra båtar. Värdet kan väntas utveckla sig enligt föl

jande, förutsatt att de olägenheter som förorsakas av avloppsvattnet först skulle avlägsnas.

1985: 0,O27Mmk/a
1990: 0,030 >

2000: 0,060 »

6.143 fiskerihushållningen

Den inverkan som avloppsvattnets avledningsakernativ har på fiskets värde har uppskattats
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på basen av utvecklingsprognoserna för vattendragets tillstånd samt övriga tilF buds stå
ende uppgifter. En separat utredning har tidigare gjorts (Tuunainen 1967) rörande fiskets
kapacitet i Lojo sjö och dc förändringar som avloppsvattnet har lett till. Härutöver har i
samband mcd syneförrättningar för beräkningar av skador gjorts en nyare utredning rörande
avloppsvattnets inverkan, som baserar sig på undersökningar under åren 197 3—74 (Anttila
och Niinimäki 1974).

För att uppskatta de förluster som tilifogas fisket inom havsområdet har man använt
sig av uppgifter om förlusterna genom motsvarande belastning inom andra havsomrden.

Tabeil 29 visar i sammandrag de förluster, som de olika alternativen tilifogar fisket. För
alternativ II har ingen ekonomisk verkan angetts, eftersom uppgifter om avkastningen av
fisket i Svartån inte har förelegat.

Tabeil 29. Uppskattning av dc förluster, som dc olika avledningsalternativen för avloppsvattnet 1 Lojo
trakten tilifogar fiskerihushI1ningen.
Table 29. Estiniateä tosses to fishenes from the different wastewater conduction atternatives.

Förlust
Loss
Mmk

Alternativ 1
Alternative 1

Beiasrningshypotes 1 0,19
Load hypothesis 1

2 0,09

Alternativ IlJa
Attemative IlJa

Belastningshypotes 1 0,06
Load hypothesis 1

2 0,04

Alternatjv tlJb
Alternative IIIb

Belastningshyporcs 1 0,06
Load hypothesis 1

2 0,04

Alternativ lue
Atternative lue

Belastningshypotes 1 0,14
Loadhypothesis 1

2 .0,02

6.15 Jämförelse mellan alternativen

TabelI 30 utgör ett sammandrag av dc ovannämnda pengar uppskattade kostnaderna samt
den skada eller nytta, som dc olika alternativa lösningarna för Lojotraktens vattenskydd
medför.

Avloppsvattnets behandlingskostnader är för samhällenas del desamma i alla alternativ
och har därför inte beaktats i jämförelsen. Däremot åsamkas skogsindustrin ansenliga
tilläggskostnader vid belastningshypotes 2.

Säsom av tabellen framgår räcker den i pengar uppskattade nyttan inte i ett enda av
alternativen till för att helt täcka summan av kostnaderna för avloppsvattnets avledande
och därav föranledda skador. Närmast härtill kommer alternativ l1la. Vid sidan av den i
pengai mätbara skada eller nytta, som i det föregående granskats, bör man dock vid en
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Tabeli 30 Sammandrag av kostnaderna för dc olika avledningsaltcrnativen för Lojotraktens avlopps

varten samt den skada eller nyrra de medför, uppskattade till nuvarde.

Table 30. Present value of totat expenses and tangihle hanna and losses and benefits for the different

wastewater conduction alternatives of the Lohja Region.

A1ternatv Kostnader Relativ skada Rclativ nytta

Attemative Costs Relative harnis Relative beneflts

Mmk Mmk Mmk

Bciastningshypores Belastningshypotes

Load hypothesis Load hypothesis

1 2 1 2

lib 5,2 51,7 4$1) 12,9

Iic 7,3 53,8 3,2) 2,21) 16,4

11C2 8,7 54,7 3,21) 2,2) 16,4

tie3 9,3 55,8 3,2 2,2) 16,4

tlIa 16,0 62,5 0,6 0,3 16,4

111a2 18,3 64,8 0.6 0,3 16,4

111b1 17,9 64,4 0,9 0,4 16,4

JJ1b2 18,8 65,3 0,9 0,4 16,4

lue 13,6 60,1 4,8 0,$ 16,4

1) Inverkar på forskningsverksamheten i Pojoviken

jämförelse mellan atternativen ta i betraktande en mängd sådana faktorer, vilkas ekono

miska värde är svårt eller omöjligt att uppskatta. Dylika faktorer är bl.a.

— inverkan på boendetrivseln och möjligheterna till friluftsliv,

— inverkan pä förutsättningarna för forskningsverksamhet i Pojovllcen,

— inverkan på samhällsstrukturens utveckling,

— inverkan pä förutsättningarna att öka produktionen pä området,

— möjligheterna till finansiering av investeringar och inverkan på samhällenas och industri

anläggningarnas ekonomiska bärkraft

-— inverkan på sådana vattenförsörjningsbehov som för närvarande inte är kända,

— inverkan pä förutsättningarna för utveckling av turismen inom området.

Lönsamheten av alternativen 1 och 11 bör närmast bedömas i ijuset av dc utvecklings

prognoser beträffande vattnets kvalitet, som framförts i punkt 6.13 samt mcd hänsyn till

den nytta eller skada, som de för med sig närmast för rekreationsbruk och fiske. Det är

inte ändamålsenligt att uppskatta de ekonomiska verkningarna av dessa alternativ, eftersom

förändringarna i vattendragets tillstånd och inverkan på vattenanvändningen inte frarng5.r

lika markant som i de alternativ, enligt vilka avloppsvattnet avleds till helt nya utsläpps

områden, varvid belastningen av de gämla utsläppsområdena helt upphör.

Både på basen av den i pengar uppskattade skadan eller nyttan (tabeli 30) och på

basen av andra tidigare framförda synpunkter kan följande slutsatser dras av en jämförelse

mellan alternativen:

— Samhällenas avloppsvatten bör behandlas synnerligen högeffektivt i enlighet mcd

prin ciperna i punkt 5.2. Förutsatt att avloppsvattenbelastningen från skogsindustrin

minskas kännbart, sä att belastningen högst motsvarar den från en i tekniskt hänseende

modern fabrik, kan lokala lösningar även i fortsättningen komma till användning.

— Om den avloppsvattenbelastning från skogsindustrin, som för närvarande riktar sig mot

Aurlahti och Isoselkä, på ett avgörande sätt skulle minska eller upphöra totalt, skulle

det för att ännu effektivare skydda Lojo sjö vara mest ändamåtsenligt att avleda avlopps

vattnet frän Lojo stad till ett mcd Virkby tätort och Metsäliiton Teollisuus Oy gemen

samt utsläppsområde. Härvid förutsättes dock att den framtida belastningen av Svartån

inte ökar.
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— Sådan verksamhet som intensivt belastar vattendragen bör inte mera mcd hänsyn till
vattnens användning och dc för vattenskyddet till buds stående resurserna nämnvärt
få öka inom omrdena kring Lojo sjö och Svartn. Detta skulle nämiigen leda till synner
ligen stora vattenskyddsinvesteringar. Ifall dylik verksamhet trots alit skulle ökakraftigt
kring Lojo sjö, skulle det vara ändamålsenligt att ty sig till avledande av restbelastningen
genom ett siutet system ut i havet ytterom kustvattnen.

6.2 Regieringen av Lojo sjö och Hiidenvesi
6.21 Nuläget

Lojo sjö rcgleras i enlighet mcd II vattendragskommissionens tiltstndbeslut av den 28.6.
1956. Det är främst Svartåns vattenkraftverk samt jordbruket kring sjöns stränder, som
dragit nytta av regieringen. Regleringsföreskriften framgår av bild 5. Hiidenvesi regleras i
enlighet mcd Västra Finlands vattendomstols beslut mcd tanke p Helsingfors vattenför
sörjning (LSVO 19.12.1967). Från Hiidenvesi till Vanda ås vattendrag får temporärt
avledas endast 3,0 m3/s och månatligen högst 6,5 Mm3 vatten. Regleringsföreskriften
återges i bild 4.

1 samband mcd regleringen av Hiidenvesi började man också reglera dc tre sjöarna i
Vanjoki vattendrags övre iopp, Keritty, Punelia och Sakara, i avsikt att öka inloppsvatten
föringen i Hiidenvesi under sensommaren och hösten. Avtappningen från den nedersta sjön
i sjökedjan Sakara försöker man ordna så, att vattenföringen under tiden 1.4.—15.7. är
minst 0,3 m3/s och under tiden 15.7.—1.4. minst 0,8 m3/s, om detta är möjligt utan att
underskrida vattenst.ndets nedre gräns.

6.22 Riktlinjer för justering av regleringen

Regleringsföreskriften för Lojo sjö svarar inte mera till fullo mot dc krav som en ändamål
senlig vattenanvändning ställer. När Helsingfors stad på 1980-talet slutar att ta vatten från
Hiidenvesi, blir man tvungen att överväga en ändring också av Hiidenvesis tappningsföreskrift
sä att den bättre motsvarar behovet för övriga användningsformer.

Bild 25 visar ett preliminärt förslag till ändring av regleringsgränserna för Lojo sjö.
Förslaget innehåller följande ändringar av den nuvarande regleringsföreskriften:
— Vattenståndets vårsänkning skutte bindas vid en på snöns vattenvärde baserad förhands

beräkning av vårflödets riklighet. Om våravrinningen visar sig bli exceptionellt liten,
skulle sjöns vattenstånd inte behöva sänkas under nivån NN+3 1,50 m. 1 praktiken har
man i själva verket när snöns vattenvärde har varit exceptionellt lågt begränsat avtapp
ningen till Svartån och därigenom hindrat vattenståndet i Lojo sjö att före vårflödena
sjunka till en alltför låg nivä. Som ett exempel kan nämnas år 1973, då det lägsta varten
ståndet under vårvintern (NW=NN+31,32 m) var 12 cm högre än den övre gränsen.
Ändringen skulle säledes bekräfta den nuvarande praktiken.

— Den övre gränsen skulle sänkas för tiden 1.1.—15.3. Efter ändringen skulle reglerings
föreskriften vara bättre anpassad till motsvarande gräns för Hiidenvesis reglering. Huru
vida denna ändring i ett senare skede kommer att vara befogad, blir naturligtvis bero
ende pä hur regieringen av Hiidenvesi kommer att justeras.

— Den övre gränsen skulle höjas för tiden 1.6.—31.10, t’arvid vattenytan inte under som
maren skulle behöva sänkas sä mycket som nu. Åtgärden skulle innebära påtagliga förde
lar för vattnets användning till rekreation och kanske i någon mån för vattenskyddet,
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Bild 25. Förslag till justering av regleringcn Lojo sjö.
Fig. 25. Proposal to ctange the regulation of Lake Lohjanjärvi.

eftersom iågvattenföringen i Svartån skulle öka på nedre sidan om Lojo sjö. Den piane

rade höjningen av vattenständet torde inte innebära någon skada för strandmarkerna,

emedan den iägsta gränsen för lönsam åkerodling bestämmes av vattenståndet under

snings- och plöjningstiden. Det är dock skäi att i samband med detaljpianeringen nog

grannare utreda åtgärdens för- och nackdeIar samt möjligheterna att skydda de mest

låglänta strandområdena.
— Den nedre gränsen skulle höjas för tiden 1.5—28.2. Med ändringen strävar man till att,

vid sidan av den på förhandsberäkningar baserade vårsänkningen, försäkra sig om, att

det inte utan att bryta mot ti1istndsviiIkoren skail vara möjligt, att under en exceptio

nelit låg våravrinning avtappa vatten så att vattenståndet i Lojo sjö under maj-juni skuile

bii alltför Iågt. En exceptioneih iåg våravrinning kan inom Lojo sjös avrinningsområde

anses vara cirka 50 mm. Om sjöns vattenstånd befinner sig vid sin nedre gräns före

våravrinningens början, höjer en våravrinning om 50 mm enligt utförda beräkningar

vattenståndet med 40—50 cm, varvid det även som högst skulie bii iägre än det nuvaran

de medeivattenståndet sommartid.
Helsingforsregionen upphör att ta vatten från Hiidenvesi under 1980-talet, beroende

på den tidpunkt när Päijänne-tunnein tas i bruk. Efter detta biir det möjligt att öka minimi

avtappningen frn Väänteenjoki till 4 gnger den nuvarande eller till 3,2 m3/s. Tillskottet i

vattenföringen kommer att ha betydelse för tiilståndet i Lojo sjö. När vattcntagnlngen

upphör, biir det också aktueilt att ta ställning till om Hiidenvesi fortfarande i någon form

skall regieras, eller om vattendraget skali återställas till naturligt tillstånd. Härvid kommer

följande alternativ i fråga:
1. Helsingfors stad fortsätter regleringcn av Hiidenvesi som ett reservsystem för Päijänne

projektet.
2. Helsingfors stad avstr frn regieringen, men den fortsättes på andras försorg, eventuelit

i någon mån förändrad.
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3. Hiidenvesi regleras via dammen i Väänteenjoki så att vattenstånd och vattenföring är
naturenliga.
Enhigt det första alternativet biir man tvungen att justera de nuvarande tillståndsvill

koren mcd beaktande av vattnens olika användningsformer. Förrän de ändringar i tillstnds
vilikoren, sam eventuelit bör göras, kan föreläggas i exakt form bör reservsystemet för
Päijänneprojektet pianeras i sin heihet. för bevarandet av Hiidenvesi som reservsystem för
Helsingforsregionens vattenförsörjning talar det faktum, tt de som behöver vattnet redan
är i besittning av de erforderliga byggnadskonstruktionerna.

Enhigt det andra alternativet kunde regleringen av Hiidenvesi justeras så, att den skulle
komma att betjäna västra Nylands egna speciella behov, närmast mcd hänsyn till rekreation
och vattenskydd. Vid regieringen av Hiidenvesi kunde man enligt detta alternativ samtidigt
beakta det ökade vattcnbehovet inom Svartåns eget vattendrag och eventuelit också i Sjun
deå åoch i kusttrakten (jmfr punkt 5.122).

Alternativ 3, enligt vilket Hiidenvesi skulle återställas i naturtillstånd, torde vara det
mest osannolika. Eftersom Väänteenjoki-dammen är i Helsingfors stads ägo, är staden skyl
dig att stå för dess skötsel. Ett återställande av dc reglerade vattennivåerna till naturligt
tillstånd skulle ocks otvivelaktigt leda till ersättningsanspråk, fastän dylika inte kan anses
vara motiverade.

1 samband mcd beslutet orn den fortsatta regieringen av Hiidenvesi bör också frågan om
den framtida skötseln av regieringen av Keritty, Punelia och Sakara få en lösning. En primär
strävan bör vara att öka avrinningen från sjöarna under den torra perioden (juni-augusti)
jämfört mcd nuvarande läge. Avtappningen bör dock skötas så, att vattenytans höjd i
sjöarna skulle vara ändamålsenlig mcd tanke på rekreationsbruk. Också en eventueil avled
ning av tillskottsvatten till Sjundeå å kan inverka på detaljplaneringen av Hiidenvesis reglering.

1 detta sammanhang har man preliminart undersökt den lägsta vattenföring, sam inom
ramen för dc nuvarande regteringsgränserna för Hiidenvesi och Lojo sjöar är möjlig att
avtappa i Svartån också under perioder av torka. Åren 1959—60 var extremt torra i södra
Finland. Mcd hjälp av kurvan för den totala inloppsvattenföringen har man fått fram att
minimivattenföringen under denna period var cirka 7,5 m3/s. Då man tar i betraktande
regleringen av Keritty, Punelia och Sakara, kan man antaga, att det också mcd nuvarande
reglering skulle vara möjligt att höja lågvattenföringen i Svartån till 8,0 m3/s till och mcd
under torra år.

6.3 Sjöar som bör restaureras

1 samband mcd helhetsplaneringen har man undersökt möjlighetcrna till restaurering för ett
tjugotal på området belägna sjöar. Tillståndet i dc sjöar som valts till föremål för undersök
ningen har försämrats till den grad, att sjöarna inte i sitt nuvarande skick fyller dc krav sam
deras användning ställer på dem. Dc flesta av dessa sjöar befinner sig dock på sådana områ
den att ett starkt behov för deras användning föreligger. 1 det följande granskas dc sjöar,
vilkas tillstånd enligt preliminära utredningar kan förbättras genom restaurcring. En exakt
definition av restaureringsåtgärderna förutsätter dock också för dessa sjöars vidkommande
en mera detaljerad planering.

Läppträsket, Karis

Läppträsket, sam är beläget i centrum av Karis, är nu till stor dcl igenvuxet, varför det inte
lämpar sig ens för båtfärder. 1 takt mcd eutroficringen har träsket utvccklats till en betydel



109

sefuli fågelsjö (klass 1 enligt jord- och skogsbruksministeriets klassificering).

På basen av gjorda utredningar har man siutit sig till att ett avlägsnande av den nuvaran

de vattenväxtligheten innebär risk för att sjön kraftigt grumias av plankton. Det verkar

därför uppenbart, att sjön inte ens efter en dylik åtgärd skulle lämpa sig för t.ex. simning

eller båttrafik. Det torde för Läppträskets vidkommande vara mest ändamålsenligt att

bibehålla träskets nuvarande värde för fågelbestndet och landskapsbilden. För att trasket

inte helt skall gro igen och därigenom förlora sin betydelse för ovannämnda användnings

former, borde dess yta höjas från sin nuvarande nivä. Pianeringen av vattenytans höjning

kräver dock tilläggsutredningar.

Gillobackaträsket, Kyrkslätt

Gillobackaträsket håller på att växa igen längs stränderna. Det egentliga vattenområdet är

dock öppet. Att döma av strandträdens storlek fortskrider igenväxningen relativt långsamt.

Om man vill öka träskets värde för rekreationsbruk, bör man förbereda sig pä att vatten

ståndet måste höjas rätt avsevärt. Då träsket är öppet och saknar öar förändras dess land

skapliga värde inte nämnvärt genom att det höjes, om man inte beaktar att det försumpade

strandbältet biir smalare och att det blir lättare att komma fram till vattengränsen. Man

kan också fördröja igenväxningen genom att skära loss den yttersta randen av den växt

matta som håller på att Ura sig samman längs ytan och avlägsna den från sjön. Det värde

som träskets fredade strandbälte har ur naturskyddsynpunkt kan dock minska som en följd

av att vattennivån höjes.

Stora Lonnoträsk, Kyrkslätt

Stora Lonnoträsk är grunt och hller synbarligen på att snabbt växa igen. för att hindra

detta och samtidigt öka träskets användningsmöjligheter kräves restaureringsåtgärder, som

bl.a. innebär att vartendjupet ökas. En noggrannare definition av åtgärderna för att res

taurera Stora Lonnoträsk förutsätter dock mera ingende undersökningar.

Tollsträsket, Kyrkslätt

Det söder om Kyrkslätts centrum belägna Tollsträsket håller intensivt på att växa igen och

är så grunt att det efter försommaren är omöjligt att färdas över det med båt. Träsket är

också omgivet av strandvide, varför själva träsket inte i sitt nuvarande tillstånd är av något

n ämnvärt värde för landskapsbilden.
Tollsträskets användbarhet kunde ökas genom att höja vattennivån. 1 samband med höj

ningen skulle arealen öka, varvid det skulle vara värt att överväga muddring av sådana låg

länta strandområden som annars skulle bii oanvändbara upp1andningsomr.den, vilka skulle

börja växa igen. På grund av att det är så litet lämpar sig Tollträsket knappast ens i restau

rerat skick för badliv och ännu mindre för båtliv. Målet för restaureringen skulle således

vara att öka träskets landskapsvärde. Höjningen skulle också avsevärt förbättra existens

möjligheterna för fiskbeståndet och skulle befrämja t.ex. gäddstammens utveckling. En

gallring av strandvidet kring träsket skulle öka dess värde för landskapsbilden.
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Mustcrpyynjårvi, Nummis

Vattnet i Musterpyynjärvi verkar att vara av rätt god kvalitet. Däremot försvåras använd
ningen av sjön till rekreation längs en stor del av strandbältet genom att sjön är s grund
och därtili har långsluttande stränder. På grund av de låga stränderna verkar en avsevärd
höjning av vattennivån mindre realistisk. 1 stället kunde sjöns användbarhet i väsentlig
grad förbättras genom att begränsa eller hindra vattenståndets naturliga sänkning under
sommaren

Björnträsk, Sjundeå

Träsket är åtminstone i någon mån eutrofierat, men trots det i relativt gott skick. Vid dess
restaurering bör man för närvarande fästa den huvudsakliga uppmärksamheten vid att
eliminera dc växtnäringsämnen, som kommer till träsket från avrinningsområdet. För att
noggrannare definiera eventuella restaurationsåtgärder borde träsket bli föremål för en
separat utredning, där huvudvikten skulle läggas vid studiet av hydrologiska faktorer och
vattenföringsförhållanden.

Enäjärvi, Vichtis

Enäjärvi har redan länge varit utsatt för en intensiv avloppsvattenbelastning, som har haft
till följd en kraftig eutrofiering. Då avloppsvattnets direkt mot sjön riktade belastning
upphör, bör uppmärksamhet fästas också vid att eliminera den växtnäringsbelastning från
avrinnmgsområclet, som riktar sig mot sjön. För att förbättra syretillståndet i sjön kunde
man överväga att syrsätta bottenvattnet.

Vanjärvi, Vichtis

Frågan om restaureringen av Vanjärvi är nära förknippad mcd skyddet av Hiidenvesi. Det
lönar sig inte att uppställa ett märkbart högre rekreationsvärdc som mål för restaureringen,
eftersom ett dylikt syfte torde vara övermäktigt. Det mest ändamälsenliga vore i stället att
försöka göra sjön till en bättre fågel- och fisksjö, till exempel genom att hålla vattenståndet
sommartid konstant på en högre nivå än den nuvarande. Härvid skulle också Vanjärvis bety
delse för landskapet öka.

Att den fria vattenytan som en följd av höjningen kommer att bli större, torde kunna
anses som en landskapsförskönande faktor. Å andra sidan är det möjligt att minskningen av
det grunda vattenområdet och vattenvegetationen samt bärgningen av vattenväxterna kom
mer att leda till förfång för fågelbeståndet.

Möjligheterna att restaurera Vanjärvi har undersökts i diplomarbetet “Restaureringen av
en sjö som åtgärdsalternativ vid loka! planering” (Luotonen 1975).

7. REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNINGEN AV VÄSTRA
NYLANDS VATTEN

Bosättningens och näringslivets behov samt huvudstadsregionens närhet ställer synnerligen
stora krav p användningen och skyddet av västra Nylands vatten. 1 kusttrakten, där vatten
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föringen på grund av vattendragens ringa storlek är relativt liten, gäller probiemen vattentiil

gångarnas tillräcklighet. Inom de industrialiserade kustområdena och sjöområdena i inlan

det är vattenskyddssynpunkterna centrala. Vid lösningen av probiemen kring användningen

och skyddet av vattnen i västra Nyland utgör frågan om Lojotraktens vattenskydd en viktig

del. De inom planeringsomrdet belägna vattendragens och grundvattentillgångarnas bety

delse för bosättningens och industrins vattenförsörjning kommer fortsättningsvis att öka.

Vattentillgångarna skapar tämiigen goda förutsättningar också för vattnens användning till

rekreation. De olika användningsformernas behov star dock ofta i konflikt mcd varandra.

Detta har gett upphov till verkligt svåra problem i samband mcd utvecklingen av vattnens

användning och vattenskyddet.

Mcd beaktande av de behov som riktas mot vattendragen, kustvattnen och grundvatten

tillgngarna i västra Nyland framlägges följande åtgärdsrekommendationer att iakttagas

beträffande områdets vattenanvändning och vattenskydd.

7.7 Vattenförsörjn ingen

Viktiga grundvattenförekomster borde reserveras för vattenförsörjningens behov. Genom

noggrannare undersökningar borde de erforderiiga skyddsåtgärderna preciseras skilt för

varje förekomst. Inom viktiga grundvattenområden bör man med alla tillbuds stående

medel förhindra ali slags verksamhet som kan fördärva grundvattnet eiler ens utsätta det

för risk att fördärvas. Bl.a. bör sandtäkt nära grundvattnets ytniv förhindras.

Behovet av tillskottsvatten för Lojo stad samt Asemakylä och Virkby tätorter i Lojo

kommun borde tillgodoses från tillgångar på grundvatten och konstgjort grundvatten.

Jfall det vid användningen av ytvatten inom området uppstår problem med råvattnets kva

litet eller dess rening, trots att pianerade vattenskyddsåtgärder vidtagits, borde man ytter

ligare för bosättningens vattenförsörjning gradvis frngå användningen av ytvatten. Konst

gjort grundvattcn borde infiltreras främst på området kring Lehmijärvi genom att ta råvatt

net från Lehmijärvi eller Hiidenvesi, samt inom Virkbyområdet genom att ta råvattnet från

Lojo sjö. För detta ändamål borde en allmån planering av Lojotraktens vattenförsörjning

baserad på grundvatten och konstgjort grundvatten igångsättas.

Behovet av tillskottsvatten för Ekenästrakten borde tillgodoses från de grundvattentili

gångar som är belägna sydväst om stadens centrum. Vid behov kan tillskottsvatten fås

genom att infiitrera konstgjort grundvatten av råvatten från Gennarbyviken, varvid man

borde beakta möjligheterna till samarbete mcd Hangö stad.

Behovet av tillskottsvatten för Hangö stad borde tillgodoses med hjälp av grundvatten

tillgångar och vid behov i ett senare skede genom att infiltrera konstgjort grundvatten av

råvatten från Gennarbyviken. för att utreda frågor i samband mcd Ekenäs och Hangö vat

tenförsörjning borde på basen av ovanstående uppgöras alimänna planer för vattenförsörj

ningen.
Behovet av tillskottsvatten för Nummela och Ojakkala borde tiligodoses från lokala grund

vattentillgångar och senare genom att infiltrera konstgjort grundvatten av råvatten från

Hiidenvesi. 1 framtiden kan också Vichtis kyrkby anslutas till systemet, varvid vattnet

skulle tas från en och samma förekomst gemensamt med Ojakkala.

Kyrkslätt centrums vattenförsörjning borde i framtiden basera sig på vatten från Päijän

ne, så att man inte skulle bii tvungen att anlita ytvattentillgångarna från dc mindre sjöarna

på omrädet. 1 Veikkola borde behovet av tillskottsvatten tillgodoses genom att infiitrera

konstgjort grundvatten, helst på åsområdet väster om Kalljärvi, frn vilken sjö råvattnet

skulle tagas. Obbnäs vattenbehov kan tillgodoses från lokala grund- och ytvattentillgångar.

Ingå kyrkbys vattenbehov bör man också i framtiden försöka tiligodose från grund
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vattentillgångar. Ifail det visar sig, att grundvattenförekomsterna i framtiden biir otillräck
liga, kan tillskottsvatten ledas från vattentillgångarna i Marsjön-Bruksträskets sjöområde.

Behovet av tillskottsvatten till Karis stad och Bilinäs tätort borde tiligodoses från
grundvattentillgångar, som är belägna nordost om stadens centrum i riktning mot Svartå.

Vattenförsörjningen för de övriga tätorterna inom planeringsområdet borde ordnas
från lokala gnindvattentiligångar. Dylika tätorter är Bromarv, Karisiojo, Karkkila, Lappvik,
Nummis och Saukkola, Pojo mcd fiskars och Åminnefors, Pusula, Sammatti, tätorterna i
Sjundeå samt Tenala.

lndustrins vattenförsörjning borde ordnas i främsta rummet frän ytvattentillgångar.
Behovet av tillskottsvatten för industriområdet i Ingå kan tillgodoses från vattentiilgångar
na i Marsjön-Bruksträskets sjöområde. Vattenförsörjningen för industrin vid Sjundeå ås
nedre lopp borde också i framtiden ordnas från Sjundeå å, vid behov genom att öka äns
lågvattenföring. Bland tgärder för att trygga tillgången till vatten vid sidan av ett effekti
vare utnyttjande av dc egna vattentillgångarna borde möjligheterna att hämta tiliskotts
vatten främst från Svartåns vattendrag noggrannare utredas. Om sådan industri som an
vänder sötvatten eventuelit etabieras vid kusten, kunde den mcd tanke på möjligheterna
till vattenförsörjning lämpligast lokaliseras till ovannämnda omrden i Ingå och Kyrksiätt.
På övriga området finns det mcd hänsyn till vattenförsörjningen inga påtagliga förutsätt
ningar att etabtera industri. Vattenförsörjningcn för industrin på områdcna kring Lojo sjö
och Svartån kan också i framtiden ordnas frn lokala ytvattentillgångar.

Tiligången på bevattningsvatten från vattendragen vid kustområdet borde i det första
skedet tryggas främst mcd tokala lösningar genom att dämma upp varten i fåror och små
magasineringsbassänger. D. vattenbehovet ökar blir det dock nödvändigt, att närmast i
Sjundei ås och Ingarskiiaåns vattendragsomrden realisera till och mcd vidsträckta basäng
och regteringsprojekt för att trygga en tillräcklig tiilgång på bevattningsvatten. för Sjundeå
s vattendragsområde borde uppgöras en alimän pian för att tiligodose vattenförsörjningen
för industrins och bevattningens bchov. En alimän ptanering av vattenförsörjningen för
bevattning bordc också pbörjas beträffande dc små vattendragsområdena vid kusten.

7.2 Vattenskyddet

Samhällenas avloppsvattenbehandling borde fuliföljas s att alit avloppsvatten före siutet av
1970—talet behandlas mcd en effekt, som minst motsvarar simultanfälining eller kernisk
fällning. Åtgärderna för behandling av avloppsvattnet bör innefatta desinficcring, tmins
tone under badsäsongen samt i dc fali, då vattnet från det vattendrag som användes som
utsiäppsområde nyttjas för hushilsändamål eller som dricksvatten för boskap. 1 större
tätorter samt i sådana mindre tätorter, vilkas recipienter iän förorenas eller kräver specieila
skyddsåtgärder, borde avloppsvattnet före siutet av 1 970-talet behandias mcd en effekt
som motsvarar efterfäitning. Vid mediet av 1980-talet borde största delen av samhäilenas
avloppsvatten behandias på en nivå som motsvarar efterfällning.

1 följande tätorter bör, på grund av avtoppsvatrnets mängd eller recipientens användning
och egenskaper, specicll uppmärksamhct fästas vid vattenskyddsåtgärdcrnas effektivitet och
reningsverkens funktionsduglighct Karis, Karkkila ,tätorterna i Lojotrakten, Nummela, Pojo
kyrkby, Ekenäs och Vichtis kyrkby.

Utstäppspunkten för det behandiade avloppsvattnct borde i Pusula kvrkby ftynas
ncdanom Pusulanjärvi och i Veikkola tätort ncdanom Haapajärvi. Avloppsvattnet från
Fiskars tätort borde icdas till reningsverket i Pojo kyrkby och avioppsvattnct från Sjundeä
kyrkby nedanom Tjusträsk till reningsverket vd Sjundeä starion. Avioppsvattnct från Hög
kuila, Trolibölc, Österby och Langansbölc tätorter i Ekcnäs borde tedas till reningsverket i
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Ekenäs centrum. Ekenästraktens vattenskyddsfrågor borde utredas genom fortsatt piane

ring. Också för de små tätorterna i Kyrkslätt borde en alimän planering av vattenanskaff

ningen och vattenskyddet igngsättas.

Om menliga förändringar i vattendragens tillstånd visar sig på avloppsvattnets utsläpps

område, bör man överväga att flytta utsläppspunkten bl.a. i Hangö stad (längre ut i havet),

i Ingå kyrkby (längre ut i havet) i Lappvik (till Hangö utsläppsområde), i Tenala kyrkby

(bort från piatsen framför Vikby) och i Vichtis kyrkby (bort från Kirkkojärvi).

Behandiingen av Nummis kyrkbys och Saukkola tätorts avloppsvatten är det, främst av

ekonomiska skäl, mest ändamlsen1igt att förverkliga genom att bygga skilda reningsverk

för dessa orter.
För närvarande baserar sig vattenskyddslösningarna för Lojotrakten på lokal behandling

och avledning till Lojo sjö. förutsatt att den totala belastningen från skogsindustrins av

loppsvatten kännbart minskas från sin nuvarande niv, så att belastningen högst motsvarar

den belastning,somenitekniskt hänseende modern fabrik skulle ge upphov till, kan lokala

lösningar även i fortsättningen kcmma till avändning.

Cm den avloppsvattenbelastning från skogsindustrin, som för närvarande riktar sig mot

Aurlahti och Isoselkä, i avgörande grad skulle minskas eller heit upphöra, skulle det för att

ytterligare intensifiera skyddet av Lojo sjö vara mest ändamålsenligt att leda Lojo stads

avloppsvatten till samma utsläppscmråde som Virkby tätcrts och Metsäliiton Teollisuus

Oy:s avloppsvatten. Härvid fömtsättes dock, att belastningen av Svartån icke ökar.

Sådan verksamhet som intensivt belastar vattendragen bör, med tanke på vattnens använd

ning och de tillbuds stående resurserna för vattenskyddet, inte mera i nämnvärd grad öka

på Loje sjös och Svartns områden, d det skulle leda till synnerligen stora investeringar

i vattenskyddet. Ifalt dylik verksamhct trots allt skulle kcmma att öka starkt inom Lojo

sjös område, skulle det vara ändamMsenligt att ty sig till att avleda restbelastningen i ett

slutet system till havet utanför kustvattnen.

Metallindustrin bör före år 1980 genomföra sådana åtgärder som i så hög grad som

möjligt hindrar att oljor, tungmetaller och gifter hamnar ut i vattendraget. Dessutom bör

man minska belastningen av fast substans. 1 första hand bör interna åtgärder vidtagas,

såsom recirkulation av vattnet och ett effektivare tillvaratagande av avfallsämnen. Yt

terligare bör man i mån av möjlighet övergå till att använda mera miljövänliga produk

tionsmetoder än de nuvarande. Speciellt i ytbehandlingsanläggningar bör man därtili effek

tivera den externa behandlingen av avloppsvattnet.
Avloppsvattenbelastningen från de övriga industrianläggningarna på området bör mins

kas med bästa i praktiken tilllämpliga metoder. Belastningen bör minskas med process

interna åtgärder, till exempel genom effektivare recirkulation av vattnet, tillvaratagande

och återanvändning av avfatl, samt genom att styra och reglera produktionsprocesserna.

Därtill bör avloppsvattnet utsättas för erforderlig extern behandling med hjälp av mekanis

ka, kemiska och biologiska behandlingsmetoder eller kombinationer av dessa. Avloppsvatten
som lämpar sig för sambehandling borde behandlas tillsammans med samhällenas avloppsvat
ten. Före sambehandlingen bör erforderlig förbehandling utföras. 1 samtliga industrianlägg

nirgar bör man så noggrant som möjligt förhindra att oljor och giftiga ämnen kemmer ut

i vattendragen ers i krissituationer.
Son en tilläggsåtgärd beroende p ofördelaktiga utstäppsförhållanden bör man överväga

att flytta utsläppspunkten bl.a. för Visko Oys del. Det skulle bli frågan om att leda ut av

loppsvattnet ytterorn Hangö udd, varvid lösningen för Hangö stads avloppsvatten samtidigt

bör beaktas. Härvid bcrde man överväga att till tillämpliga delar ansluta avlcppsvattnet

från Koverhar- och Lappviksområdena sarnt Finska Fctcit-Dynamit Ab till samma ut

släppsarrangemang. Ovannämnda frågor beträffande utsläppspunkterna bör utredas nog

grannare i samband med den fortsatta planeringen. Fcr finska Sccker Ab:s cch even
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ttellt också Oy Nokia Abs del bör man rned tanke p framtider, noggrannare utreda
behandiingen av avloppsvattnet och möjligheterna att genom en avloppslednirg leda det
längre ut i havet tillsammans med Kyrkslätts avloppsvatten.

Om ny irdustri etabieras på området bör därvid för att begränsa avfallsbelastningen och
förhindra utsläpp i vattendragen bästa realiserbara teknik tillämpas. Till platser, som är
ofördelaktiga ur vattenskyddssynpunkt, bör överhuvudtaget ingen sådan ny industri för
läggas som i betydande grad belastar vattevdragen. Detta gäller förutom Lojotrakten
speciellt ocks Pojovikens influensområde. Andra större vattendragsornråden, där ny verk
samhet som påtagligt belastar vattendragen inte bcrde för1ggas, är sjöområdet i övre ändan
av Nummis- och Pusulaåarnas vattendrag, Hiidenvesi vattendragsområde, Sjunde ås vatten
drag, Bruksträskets vattendrag och Marsjöområdet, sjcområdet i Fiskars ås vattendrag och
Gernarbyvikens avrinningsområde. Vid kusten bcrde sådan verksarnhet sor belastar
vattendragen huvuasakiigen dirigeras till omrden som redan for nrvarande är utsatta för
belastning, såsom Båtvik-Kantvik och lng hamnområde samt några piatser på södra sidan
av Hangö udd. På detta sätt försöker man bevara kvalitativt higklassiga vatterområden
oförändrade också i framtiden. Inom jord- och skogsbruket bör man sträva till att utnyttja
avfallet och utveckla odlingsmetoderna så att diffusicnsbelastningens skadliga verknir.gar
trots effektivare arbetsmetoder åtminstone inte ökar från nuvarande nivå.

Avloppsvattnet från semesterhoteli, semesterbyar, lägerområden och andra centra för
fritidsliv borde ledas till kommunala avloppsnät. Om detta inte är möjligt bör avloppsvatt
net behandias så högeffektivt som möjligt, eller åtminstone på ett sätt som motsvarar den
kommunala behandlingen med vederbörliga utsläppsarrangeniang.

1tt mål för områden med spridd bosättning är att hindra utsläpp av avloppsvatten i
vattendragen eller att få till stånd en effektivare behandling genom att aktivt utnyttja dc
möjligheter som naturen själv erbjuder.

73 Vattnens rekreationsbruk

1 närheten av tätorterna bör tillräckligt med strand ställas till förfogande för allmänt rek
reationsbruk, säsom friluftsliv, exkursioner, bad och bt1iv. Ökade förutsättningar för dy
lika aktiviteter borde skapas genom att förbättra miljön genom vattenskyddsåtgärder och
restaurering av vattendrag. Särskilt borde möjligheterna att restaurera följande sjöar, bl.a.
genom att höja vattenståndet, närmare undersökas: Enäjärvi (Vichtis), Läppträsket, Muster
pyynjärvi, Stora Lonnoträsk, Tollsträsket och Vanjärvi. De mångsidiga möjligheter till
allmänt rekreationsbruk, som sjöarna erbjuder, borde utnyttjas bättre än för närvarande.
Genom att öka båtuthyrningen, underlätta anskaffandet av fisketillstånd, skapa bättre och
mera mångsidiga möjligheter för båtutflykter samt utöka de tjänster som badstränderna
erbjuder kan man öka utbudet av omväxlande fritidssysselsättningar både för områdets
invänare och för turister.

Båttrafikens säkerhet borde främjas genom planering och genom att anvisa den vissa
lämpiiga rutter samt väl utrustade småbåtshamnar och landningsplatser. De olägenheter
som btlivet medför för miljön, säsom buller och nerskräpning, bör man försöka begränsa,
förutom med de medel som lagstiftingen erbjuder, bl.a. genom upplysningsverksamhet
samt genom att tillhandahålla avfallsservice pä Iandningsplatserna och i småbåtshamnarna.
För att tiligodose förutsättningarna för båtlivets utveckling och för att avlägsna de olägen
heter som en oordnad förvaring av båtar medför bör ett tillräckligt antal sommar- och
vinterförvaringsplatser för båtar byggas i synnerhet i tätorterna.

Fritidsbebyggelsen pä härför lämpade områden bör baseras på tillräckligt omfattande
strandplaner eller alimänna planer för strändernas användning. Härvid borde utöver tom-
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ter för fritidsbostäder även ett tillräckligt antal områden anvisas för alimän rekreation.
Genom planering borde man bI.a. sträva till att fiytta byggnadsrätten från sdana områden,

som är centrala med tanke på allmänt bruk och skyddssynpunkter, till omrden, som bättre
lämpar sig för fritidsbosättning. Smala sjöpassager och uddar samt stränderna kring små öar
och träsk borde Iämnas obebyggda. Vid kusten borde fritidsbostäderna främst placeras på
fastlandet och på de större holmarna. Inom Lojo sjö-Hiidenvesi omrädet borde antalet
tomter med egen strand inte mera ptag1igt ökas. Ny fritidsbebyggelse mcm detta område
borde huvudsakligen vara av set’esterbytyp, där funktioner som har samband med vattnen

försiggår vid en gerensam strand. Byggandet av nya fritidsbostäder borde speciellt begrän

sas bl.a. kring sjöarna i Nummis- och Pusula-åarnas övre lopp, sjöarna i Fiskars ås vattendrag

och sjöarna i Kyrkslätt. De fritidsbostäder, för vilka byggnadstillstånd skulle beviljas på

dessa område, borde koncentreras till förhållandevis få och för detta ändamål lämpade

områden. För användningen och skyddet av stränderna och vattnen i Fiskars ås vattendrag

samt sjöområdet i Pusula- och Nummisåarnas vattendrags övre lopp borde allmänna pianer

uppgöras.

7.4 Fiskerihushållningen

Planeringen för att främja fiskerihushållningen borde från vederbörande statiiga myndig
heters sida verkställas 1 så bnidskande ordning som möjligt med beaktande av fiskeriekono
miska planer som uppgörs på annat håll samt de fömtsättningar som skapas av tctalplaner.
På motsvarande sätt kommer dc planer som uppgörs för fiskerihushållningen att beaktas vid
en framtida justering av totalplanen.

7.5 Reglering av vattendragen

Regleringen av Lojo sjö borde justeras genom att binda den avtappning som sker under

våren till en förhandskalkyl, så att sjöns vattenstånd inte skulle behöva sänkas under NN+

31,50 sdana år, då våravrinningen verkar att bli exceptionellt liten. Därtill borde man

genom 1tt höja den nedre gränsen för vattenståndet sommartid försäkra sig om, att det

inte under en tid av exceptionellt liten våravrinning vore möjligt att avtappa så mycket

vatten, att vattenstndet under sommaren blir för lågt. Den övre gränsen för vattenståndet
sommartid borde höjas cirka 20—30 cm, varvid det skulle vara möjligt att under sommaren

hålla vattenståndet i någon mån ovanför den nuvarande regleringsgränsen.

När Helsingfors stads vattentagning från Svartåns vattendrag upphört, borde behovet att

ändra regleringen i Hiidenvesi samt Keritty, Punelia och Sakara undersökas och generalplaner
för regieringen av dessa sjöar uppgöras. Vid planeringen av regieringen borde ett centralt

mål vara att tiligodose rekreationsbrukets intressen, samt att öka ]ågvattenföringen i Van-

joki och Väänteenjoki.
Vid den reglering, eller justering av regleringen i Marsjön och Bruksträsket samt i sjöarna

i Sjundeå ås vattendrag, som eventuellt måste verkställas för att trygga samhällenas, in

dustrins och bevattningens vattenbehov, borde principen vara att vattenståndet bibehålles

inom de genomsnittliga variationsgränserna. På grund av omrdets stora värdc för rekrea

tion borde ett mål också Vltl, 1tt medelvattenståndet sommartid intc skulle minska.

8 1878055950
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7.6 Flottning och trafik till sjöss

Strävandena att göra den knippflottning som försiggår längs kusten mera funktionsduglig
och ekonomisk borde främjas. Samtidigt borde också säkerheten för den övriga trafiken
till sjöss främjas. Detta kan ske på basen av de åtgärder som framlagts i pianen för istånd
sättning av Finska Vikens bogseringsled, med beaktande av följande synpunkter.

Vid planeringen av knipputvältningsplatserna och områdena för lagring i vattnet borde
man å cna sidan tilivarata flottningens intressen och å andra sidan minimera de otägenheter,
som den förorsakar vattnens övriga användning och skydd, såsom rekreationsbruket, fisket
och vattenlandskapet. Pianeringen av områden för knipputvältningsplatser bör omfatta till
räckligt stora arealer. Inom ramen för tillräckligt stora reserveringar av land- och vatten
områden är det exempelvis möjligt att förlägga båttrafik samt dess bifunktioner till utvält
ningsplatsens grannskap, vilket ocks i många fail vore ändamålsenligt bl.a. ur ailmän
trafiksynpunkt.

Vid planeringen och byggandet av flottningsleden med därtill hörande skydds-, lagrings
och knipputvältningsplatser, bör de olägenheter, som dessa kan medföra för fisket, speciellt
beaktas och i mn av möjlighet minskas.

De gamla flottningstadgor som ännu är i kraft för insjövattnen bör upphävas och man
böt sträva till att restaurera vattendragen med beaktande av behovet att främja deras
övriga användningsformer.

7.7 Översvämningsskydd och torrläggning

De projekt för översvämningsskydd inom området främst för jordbrukets del, som befinnes
lönsamma, borde realiseras så att vattenståndet 1 sjöarna inte sänks, med undantag för even
tuella översvämningstoppar. Vid bedömningen av lönsamheten bör synpunkter, som hänför
sig till Iandskapsbilden, vattenskyddet och fisket beaktas. Åtgärderna för torrläggning bör
pianeras och realiseras så att de medför minsta möjiiga olägenheter för vattenlandskapet
och nyttjandet av vattendraget nedströms.

7.8 Vård och skydd av vattenlandskap och vattenmiljö

1 västra Nyland finns ett flertal kulturhistoriskt värdefulla skyddsobjekt, vid vilkas utveck
ling vattendragen har haft ett centralt läge. Speciellt det vatten- och kulturlandskap som
skapats av dc gamla industriområdena kring Svartådalen och Fiskars å, bör man försöka
skydda och utveckla, varvid deras betydelse för näringslivets historia bör hållas i främsta
rummet. Också skyddet och vården av de talrika dammanläggningar, kvarnar och små
kraftverk som tjänat till produktion av vattenkraft och till flottning är väsentiiga med
hänsyn både till landskapet och ett ändamålsenligt utnyttjande av vattnen.

1 närheten av tätorterna bör man försöka utveckla landskapsbilden kring vattendragen.
Detta är särskilt påkallat och samtidigt möjligt bl.a. i Karkkila och Kyrkslätt.

Vid planeringen och beviljandet av tillstånd för fritidsbebyggelse bör hänsyn tagas till
vattenlandskapet. Landskapsmässigt speciellt värdefulla områden är det i övre ändan av
Svart.ns vattendrag belägna sjöområdet vid Nummis- och Pusu1a-.arnas övre lopp, sjöområ
det 1 Fiskars s vattendrag och skärgårdsomrtdet.

Inom området finns många sjöar som häller på att starkt eutrofieras, exempelvis Läpp
träsket, Koisjärvi och Savijärvi. Vid planering som berör dem bör särskild uppmärksamhet
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fästas vid deras värdefulla fågelbestånd. Också med hänsyn till landskapet bör man försöka

hindra att sjöarna heit växer igen.

Om de genom området pianerade landsvägs- och järnvägsförbindelserna mellan Helsing

fors och Åbo kommer att förverkligas, kan detta medföra avsevärda menliga verkningar för

vattnens användbarhet och för vattenmiljön. Speciellt bör man avstå från att bygga nya

vägar över näset mellan Hormajärvi och Outamojärvi. Vid pianeringen av vägarna bör spe

ciell uppmärksamhet också fästas vid skyddet av de värdefulla grundvattenförekomsterna

inom området. 1 egenskap av vattendrag som användes för vetenskapligt forskningsändamål

bör Pojoviken och Hormajärvi bevaras i det tillstånd, som forskningen och naturskyddet

förutsätter, likaså sådana vattendrag som bör skyddas i sin egenskap av representativa

objekt.

8. FORTSATTA ÄTGÄRDER EFTER HELHETSPLANERINGEN
8.1 Behovet av forskningsverksamhet

1 samband med helhetsplaneringen har det framkommit en viss brist på kännedom om vat

tentillgångarna och deras användning, vilket begränsar en mera ingående planering. Efter

som undersökningen av vattnen kräver relativt ]ångvariga iakttagelser, borde man s snabbt

som möjligtförsöka få igång en del brådskande forskningsobjekt. Uppgifterna behövs både

för en planering mera detaljerad än he1hetsplaneringn och vid justering och förnvande av

totalplanen vid följande planeringsomgångar.
1 nedanstående förteckning har sammanställts forskningsuppgifter av ovanstående art,

vilka borde igngsättas i vastra Nyland uttryckligen mcd tanke på dc behov som piane

ringen av vattenanvändningen medför.

— En frn myndigheternas sida intensifierad undersökning av avloppsvattenbelastningen,

speciellt från de största industrianläggningarna som belastar vattendragen.

— En utveckling av observationerna rörande vattnets kvalitet i havsområdet.

— En undersökning av strömningen i Lojo sjö. På avloppsvattnets utsläppsområden borde

strömningsförhåIlandena utredas för att klarlägga och begränsa avloppsvattnets utbred

ning och därav förorsakade olägenheter.
— En effektivare uppföljning av hur vattnets kvalitet och vattendragets tillstånd utvecklas

särskilt i sådana vattendrag, som utsättes för en intensiv belastning, eller i vitka belast

ningen upphör (t.ex. Enäjärvi i Vichtis) eller annars väsentligt förändras.

— Observation av hur tillståndet utvecklas i vissa sjöar, som håller på att starkt eutrofieras

och växa igen.
— En undersökning av hur skogsindustrins avloppsvatten nedbrytes under sommar- och

vinterförhållanden.
— Mätningar av vattenföringen i de små vattendragen vid kusten. Deras användning för

bevattning och annan vattenförsörjning håller på att öka. Mätningar av vattenföringen

har dock inte i nämnvärd grad utförts i vattendrag av ifrgavarande storteksklass. Man

känner inte heller till dc vattenmängder, som söker sig ut från Lojoåsen. Av detta skäl

borde mätningar av vattenföringen igångsättas t.ex. i Torsbackaå, Bruksträskets utlopp

och Raseborgs å.
— En undersökning rörande behovet av bevattning och dess lönsamhet. Vid tillämpningen

av en riksomfattande prognos på de små vattendragen i västra Nyland kan man konsta

tera, att vattentillgångarna inte räcker till under den torra perioden på försommaren.

för att i tillräckligt god tid fastslå åtgärderna för att öka lågvattenföringen, förutsättes

utöver data om vattenföringen även uppgifter om behovet av bevattningsvatten. Vatten

dragen användes dessutom ofta också för annan vattenförsörjning än bevattning.
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— Havsvattnets lämplighet för bevattning. 1 västra Nylands havsvikar är vattnets salthalt
rätt låg. Variationerna i havsvattnets salthah liksom även havsvattnets lämplighet för
bevattning av växter och åkerjord borde klarläggas genom forskning.

8.2 Behovet av planering

Helhetsplaneringens uppgift är att skapa ramarna för vattnens användning på lång sikt. Be
träffande en del områden, där probiem i samband med användningen av vattnen föreligger,
bör i enlighet med totalplanens riktiinjer uppgöras alimänna pianer för användningsformer
na ävensom projektinriktade pianer. 1 många fali ger dock totalpianen en tillräcklig grund
också för den beslutsfattning, som pianen för ett enskiit projekt förutsätter. Vid utarbetan
det av totalpianen konstaterades, att behov av en fortsatt planering föreligger speciellt för
de nedan uppräknade planeringsprojekten. 1 detta sammanhang har icke tagits ställning till
frågan om på vems försorg pianeringen skall utföras.

Vattenförsörjning:
— En atimän planering av Sjundeå ås vattenförsörjning i avsikt att trvgga titlgången på vat

ten för industri och bevattning.
— En ailmän planering av Hangö-Ekenäs områdets vattenförsörjning.
— En ailmän planering av skyddet av Lojoåsens grundvatten.
— En allmän planering av vattenförsörjningen för bevattning av de små vattendragsområde

na vid kusten.

Vattenskydd:
— En ailmän planering av skyddet av Pojöviken.
— En ailmän planering av vattenförsörjningen och vattenskyddet för de sm tätorterna i

Kyrkslätt.

Vattnens rekreationsbruk och skvddet av vattenlandskapet:
— En ailmän planering av användningen av stränderna och vattnet i Fiskars ås vattendrag.
— En alimän planering av användningen av sjöstränderna och vattnetiPusula-ochNummis

arnas övre lopp.
— En ailmän planering av vården av vattenmiljön och vattenlandskapet kring Kyrkslätts

centrum.
— En alimän planering av båttrafiken längs kusten och i skärgården.

Reglering:
— En ailmän planering av regieringeni Lojo sjö-Hiidenvesi samt Keritty, Puneliaoch Sakara.

Behovet av att justera och förnya själva totalpianen biir beroende av den takt, i viiken
utvecklingen av vattenanvändningen framskrider inom planeringsområdet.
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ENGLISH SUMMARY

General (Chapters 0 and 1)

Integrated regional water resources deveiopment pianning is one of the maun tasks of the

National Board of Waters. For this purpose the country has been divided into 19 planning

areas for each of which a water resources development pian is drawn up. The aim of water

resources deveiopment planning is to provide a framework and quideiines for decision

making in the reaim of water use and protection so as to help to make optimal decisions

from the point of view of the whole society. A water resources development pian made for a

certain region and covering a certain time span is directive in nature and master plans and

detaiied project plans are needed for different types of water use to complement it.

The water resources deveiopment pian for the western part of the Uusimaa province has

been drawn up by a working group established by the National Board of Waters. The

working group has resorted to the agency’s own as weii as to outside expertize in preparing

the different parts of the pian. The National Board of Waters also summoned an advisory

councii where different authorities, economic sectors and spheres of interest were represen

ted, to foilow up the planning work and to bring forth the users’ opinions. Besides the

water authorities the foilowing organizations and spheres of interest were represented in

the council:

— iand use planning associations in the region

— associations for water and nature protection

— industry
— agricuiture
— fisheries

The working group’s proposai as the water resources deveiopment pian for the region

was compieted in the spring of 1976. It has been published by the Natonai Boad ofWaters

as Report 104, volumes 1 and II. The proposal was sent to difterent authorities and spheres

of interest for consultation. On the basis of this consuitation procedure the pian was

revised and took its present form. The Nationai Board of Waters handied the pian in May

1977 and approved the recommendations it contained.

The Planning Area (Chapter 2)

The pianning area is presented in Fig. 1. The region is in the southern part of finiand West

of the Heisinki area and covers some 4 300 km2. Water is reiativeiy abundant in the region.

Lakes are numerous except by the coast, aithough they are mostiy smaii in size. Agricuiture

and forestry characterize the region. J-Iowever, during the iast deeades industry has gained

ground and the importance of agricuiture and forestry in providing a iiveiihood for the

popuiation has diminished.



120

The most important population centers in the area are Lohja, Karkkila, Hanko, Karjaa,
Tammisaari and Kirkkonummi. The totat population of the area is now 125 000 and for
the year 2000 the projection is 174 000. For each population center the projection is given
in Table 1. lndustry is locatcd mostly around the Lohja municipality and on the coast in
Hanko, Inkoo and Kirkkonummi (Fig. 11). From the point of view of water use, the wood
processing industry in the Lohja region is of greatest importance.

Water Resources fChapter 3)
Surface waters

Average precipitatlon in the planning area rcaches the maximum values in Finland. Mean
annual precipitation in the area is 700-750 mm. Some 25-30 percent of this comes down as
snow. The maximum watcr equivalcnt of snow 15 70-100 mm, on an average. Mean annual
run-off is 300-3 50 mm.

The watercourses of the area are shown in Fig. 2. The most important watercourse is the
Karjaanjoki River watercourse with a catchment area of 2 039 km2 covering almost fifty
percent of the planning area. The greatest lakes are Lake Lohjanjärvi and Lake Hiidenvesi.
They are of great importance tor the otherwisc rather lakeless coastal area. The most
important water falls are situated between Lake Lohjanjän’i and the bav of Pohjanpitäjän
lahti in the Gulf of Finland.

Four hydro-etectric power plants make use ot most of the hydraulic head of 31,60 m.
The mean flow in the lowest reaches of the watercourse is 19,4m3/s.

South of the Karjaanjoki River watercourse there are numerous small basins characterized
by the small number of lakes and great deviations between floods and low flows.

Figure 3 gives a classification of the watercourses according to water qualiry. The
classification system has been devcloped in the National Board of Waters in Finland. Most
of the lakes in the projeet area belong to classes 2 or 3. The usability of the lakes has
dcteriorated not only due to wasre water load but to diffuse load from the drainage basin
as velI.

Limited areas ot Lake Lohjanjärvi in the Karjaanjoki River watercourse are polluted by
eftluents from Iocal pulp and paper mills. The effect of the mills is felt mainly as an
impairment in the oxvgen content, and aesthetically. Also a relatively heavv nutrient load
cnters the take from riparian communities, wood-processing industry and as diftusc load.

The Bay of Pohjanpitäjänlahti into which the watcrs of the Karjaanjoki River discharge
has been the object of scientific research since the beginning of the century due to the
special brackish character of its water. For the international “Project Aqua” it is the most
important object of research in Finland. The bay belongs to class 2 as to its usability, with
the exception of the immediate vicinity of the town of Tammisaari where waste waters
have brought the class down to 3.

ln the sea area the general water quality is excellent (usabilitv class 1) except for some
minor pollution areas. Thcse are limited areas characterizcd by long retention time and
weak mixing and where load is introduced by rivers and from wastewarers.

Ground Waters

The inventoried ground water resources ot the projeet area are shown in Figure 6. Most of
the technically exploitablc ground water are in sand and gravel layers formed bv glacial
melting-waters. The total estimated ground water flotv frorn the aquifcrs is 116 000 m3 per
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day. By the end of the year 1974 the communities used 16 800 m3 of ground water per

day or 14 per cent of the total ground water resources.

In general, the ground waters are soft and their quaiity is good with the exception of

some locaily restricted peaks in iron content. Hygienically the ground waters are faultless.

Best ground water quality has been observed in esker areas. In most cases the only treat

ment needed before use is alkalinization.

Water Supply (Chapter 5.1)

The total water consumption of the communities of the area was 23 700 m3 per day at the

end of 1974 and mean per capita consumption was 331 1 per day. lndustry consumed

water 100 000 m3 per day, which does not include cooling water. Of the water used by the

communities 71 per cent was ground water, while in industry the ground water consump

tion figured Iess than 5 per cent. Wood-processing industry accounted for about fifty per

cent of ali industrial water consumption. A projection of municipal tvater demand is given

in Table 4. In the vear 2000 the total estimated water consumption in the communities of

the area is weIl over 80 000 m3 per day. The growth is due to an inerease in the number of

people served and in per capita consumption.

The primary objective in municipal water supply is te safequard the supply of good

quality water for consumption. Ground water resources should he resorced to whenever

possible. tndustrial water supply, on the contrary, should rely mainly on surface water.

Most of the eommunities warer demand can be met with water from local aquifers.

Figure 6 shows the aquifers that are aiready in use or will be taken into use during the time

span of the pian.
in the pian aiternative water supply solutions have been studied for those population

centers tvhere local ground water resources are not sufficient to mcet the projected water

demand.
An assessment of costs was made for the watcr supply alternativc in the Lohja region

and the town ofTammisaari. Besidescapital and operation costsofthewaterwork, asurpius

benefit relatcd te raw water quality was taken into account. in both eases the aiternatives

based on the use of ground water or artificiai ground water proved to he the most profitable

ones.
The water supply of the area’s wood-processing industry is not problematic as the mills

are located by Lake Lohjanjärvi which is part of the greatest watercoursc in the region,

the Karjaanjoki River watercourse. The industriai plants located on the coastal area where

water is scarse, however, need plans for additional measures to satisfy their demand on

water.
Figure 7 gives the flows that are availablc from the coastal lakes after moderatc reguia

tion. It shows that new industries using water abundantly are not feasible in the area

except to a limited extent.
In the coastal areas where water is scarse, cultivation is intensive, which calls for irriga

tien water during the dry periods of summer. The shortage of water restricts, however. the

irrigation possibilities, and will do increasingiy 50 as water demand augmcnts. This is why

the possibilities of increasing low flows in the small coastal watercourses have been studied

in the pian. From the point of view of watcr sufficiency the most problematic watcrcourses

are those of River Siuntionjoki and its tributary the Kyrkå River and the lngarskilaä River

watercourse. In these areas several alternative proposais were studied for reservoirs and the

regulation of smali lakes and ponds.

The alternatives are presented in Figures 8 and 9. The reservoirs tiave in mest cases been
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dimensioned in such a way as to take into consideration the landscape aspect and, in case
of larger reservoirs, the recreational use of waters. The supply of irrigation water can be
secured also by Iocal solutions by damming water in rivers and streams, which in the first
phase may prove to be more economical and appropriatc than the construction of larger
reservoirs.

Water Pollution Control (Chapters 5.2)

In the pianning area ovet 60 per cent of the population are served by sewerage. More than
70 per cent of ali waste waters were treated in the end of 1976. in most cases a combina
tion of biological and chemical treatment is used (Table 9). The starting point in planning
has been the impiementation in the 1970s of treatment equal to simultaneous precipitation
or chemical precipitation in ali the population centers. The treatment level and the necessary
improvements in treatment are determincd bv the effluent, the properties of the recipient
and the type of its use. In the pian the population ccnters are namcd where special attention
should be paid to diminishing the residual load of effluents. According to the pian most of
the sewae waters wouid be treated by the end of the 1 980s with an efficiency equal to post
precipitation. Figure 10 shows the deveiopment in waste water load before and after treat
ment. in order to decrease the adverse effects of water poliution, discharge arangements
have been proposed in addition to the treatment of wastewaters, in certain population
centers.

The industrial p[ants of the area are shown in Figure 11. Wood-processing and metal
industry are the most important branches of industry here. Wood-processing industry is
given a closer examination in connection with the water pollution control problems of the
Lohja region. The nlost common treatment now in most plants is mechanical trcatment.
The water resources dcveiopment pian copcs with the ioad reduction possibilities of each
plant. In most cases, in-plant measures come primariiv into question. iii addition, cxternal
wastewatcr treatment is required. Joint treatment with municipal wastewaters is proposed
for wastewaters suited to such treatment.

in order to reduce the adverse effccts of wastewaters, discharge-site arrangements have
been proposed for some piants, in addition to the rcduction of effluent Ioad. The pian aiso
deais with the location of new industry from the point ot view of water uses.

Water pollution control in the region of Lohja (Chapter 6.1)

The greatest problems in water pollution control are encountercd at Lake Lohjanjärvi.
The lake receives a noticeabie waste water Ioad from wood-processing industry and settle
ment. This has impaircd the usability of the lake in a large area (Fig. 3). In the pian dif
ferent hypotheses were made about the deveiopment of effiuent ioad and the effect of
different aiternative discharge sites on water quality and usabihty was studied. There were
three main disposal alternatives i.e 1: discharge of effluents into Lake Lohjanjärvi, Ii:
discharge into River Karjaanjoki, Iii: conduction and discharge into the sea. Ali the three
aiternatives presuppose treatment equivalent to the general trcatment level. The aiternative
disposal arrangements are given in Figures 18-20.

In load hypothesis 1, the effluent ioad from the pulp and paper miH in the upper part
of the lake would remain at the ievel aiiowed b the vahd Water Court permit (BOD7 5,5
t/d and suspended solids 3 tld). The production of the miii located in the iower part of the
lake would grow while the treatment levei wouid remain the same as now. Thus oxygen
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demand would become fourfoid.
In load hypothesis 2, the pulp and paper milis would expand but at the same time eff

luents would be treated in the most efficient way possible. The BOD7-load would be

reduced to one foutth of its present level. This, however, would mean great additional

costs to the wood-processing industry in comparison to hypothesis 1 (their discounted

value would be 46,5 million fmk on the 1974 price level).
In load hypothesis 3 there could be no effluent load from the upper mitt and that trom

the lower miii wouid remain at the tevel prescribed by the permit valid at present (BOD7

3,0 t/d, suspended solids 2,0 tld). The treatment efficieney for municipal waste waters was

same in ali three alternatives. It was based on the prineipies presented previously about the
treatment of municipal waste watcrs.

In Figures 21-23 a projection is given of the water quality of Lake Lohjanjärvi for

different hypothetical loads in aiternative 1.

In alternative II the effluent - if not treated very efficientiy - would resuit in a load

inerease in River Karjaanjoki and at its mouth in the Bay of Pohjanpitäjänlahti. Bccause of

the great importance of the bay for scientific research no inerease in ioad ean be allowed

there.
In the sea area (Alternative iii) the area affeeted by wastewaters wouid be smaiier, but

the conduction costs would be remarkably high.
The future development in water quality in the different aiternatives and the methods

used in evaluating it are presented in greater detail in Report n:o 114 of the National Board

of Watcrs (Nyroos 1976), which aiso includes an Engiish summary.

On the basis of the projeeted water quaiity the effeets of the different alternatives on

water supply, recreational use of waters, and fisheries were assessed.

Water supply. Benefits to water supply were assessed on the basis of the saving in water

treatment costs due to improved waterqualitv ifwaste waters would no longer he disharged

into a water body serving as source of raw water. This saving in treatment costs would

amount to 0,02 EmkIm3. Additionally, 0,05 Fmk/m3 was estimated as benefit due to the

improved appreciation of the raw water source.

Recreatjonai use of waters. The harms and benefits for recreational use were assessed

on the basis of changes in the value of land, on one hand, and in the general appreciation of

recreationai use and the evaluation of changes in the quaiity of the aquatie environment,

on the other.
To assess the changes in the value of land, fiuctuations in the reereationai vaiue related

to seasonai settiement were used. Figure 24 shows the estimated priee decreases in the per

square-meter price of riparian iand due to impairment in water quaiity in the lake. Table

27 shows the present vaiue of the benefits and costs acerueing to seasonai settlement from

the alternative waste water disposal pians.
The assessment of benefits for pubiic recreational use is based on the results of the

study concerning the use of teisure time in the Lohja region. The report (Koivisto 1976)

also includes an Enghsh summary. The tviilingness to pay additional costs has been used

i.a. to assess benefits and costs.
fisheries. The harms to fisheries caused by the different alternatives of wastewater

conduction are given in Table 29.
Table 30. shows the total tangible expenses, harms, and benefits of each tvater poiiution

control aiternative. The water pollution control measures ate intended to he carried out in

1985. The present values have been brought down to 1975. Annual harms and benefits
have been eapitaiized according to a rate of interest of 6 % and a discounting period of
30 years.

Besides the tangible harms and benefits presented in table 30, intangible factors were
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aiso taken into consideration in assessing the aiternatives. Such factors are, i.a.
— effects on the agreeableness of the iiving conditions and the possibilities of outdoor

recreation
— effects on the premisses of scientific rescarch on the Bay of Pohjanpitäjänlahti
— effects on the structurai deveiopment of the communities
— possibilities to finance the investments and the effects on the economic bearing capacity

of a community otan industriai enterprice
— effects on yet unknown future water suppiy needs
— effects on possibilities the region offers for the development of tourism.

The assessment of the aiternatives showed that with the existing number of polluters,
wastewaters could he conducted into Lake Lohjanjärvi, if efficie.ntiy treated. A prerequisite
is that wastewater ioad from wood-processing industry is radicaiiy reduced by in-piant
measures and by wastewater treatment. Also, the conciusion was reached that from the
point of view of water use and the resources avaiiable for water pollution controi it is not
practicabie to encourage heavily poiluting activities in the areas of Lake Lohjanjärvi and
the Karjaanjoki River, as this wouid inevitabiy iead to considerabie water poliution control
investments. If, however, there wouid be an expansion of poiiuting activities in the Lake
Lohjanjärvi area it would seem most practicable to conduct the residual ioad in a closed
system outside the zone of coastal waters.

Recreationai Use of Waters (Chapter 5.3)

The number of seasonal residences in the pianning area in 1970 was close to 13 000. Of
these, 69 % were Iocated iniand. Lake surface area per one inland vacation house vas 3.4
hectares. The number of vacation houses is projected to doubie by the year 1980 and to
be fourfold by the year 2000. (Fig. 12). Since the demand for vacation houses vill continue
to be much greater than what can be iocated in the area in the traditionai manner (which
means that each vacation house has private shoreiine), buiiding must be restricted and
reguiated. in the pian, suitabiiity of different areas for seasonai setteiement has been
studied. Aiso, principies have been set, according to which the iocation of seasonal setde
ment shouid be planned and reguiated.

There are some 125 pubiic beaches in the pianning area. In 1972 there were 371 000
visitors to the beachcs, i.e. an average of 3 000 visitors per beach. The number of recrea
tional fishers and other noncommerciai fishers was estimated at 40 000-50 000 in 1970. In
the pian, the suitability of the water bodies has been studied from the point of view of
different types of recreational use. The assessment is based both on projections of the
demand and on the present and future use of the waters, their suitabiity for different uses,
and their state.

The pian presents areas fit for pubiic recreational uses such as outing, hiking, swimming,
recreationai fishing and boating, and the principies that should be foilowed in their use and
planning. In the iniand water areas, boating tours ate possibie oniy on Lakes Lohjanjärvi
Hiidenvesi as the other water bodies are rather smaii. The sea area, on the contrary, offers
good possibiiities for boating. The number of motor boats was 9 200 in 1970, 70 ¾ which
wcre used at sea. The number of motor boats is estimated to triple by the year 2000.

Fisheries (Chapter 5.4)

Annuai fish catches in the iniand waters vary from 5 to 15 kg per hectare according to the
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different investigations made in the area. On sea areas the catch may be as great as 100 kg

per hectare. The natural fish productivitv in the area has been affected by ja. pollution of

the waters, flow regulation, and engineering works.

Commercial fishing is restricted to the sea area. The number of commercial fishers was

328 in 1968. The water areas that are of importance for commercial fishing are shown in

Fig. 13. Pianning aiming at the promotion of fisheries is not a task assigned to the National

Board of Waters. Thus, such pianning has not been carried out in connection with regional

water resources deveiopment ptanning; instead it is proposed that the pianning of the use

of waters for fisheries should he started as soon as possibie by the authorities concerned.

Water Power (Chapter 5.5)

There is practicaiiy taken no unharnessed water power in the region of Western Uusimaa.

Aiso, the muitipurpose use of the watercourses restricts the intensification of flow regula

tion for power production. Thus the importance of hydro-eiectric power production is

not very great in the area where flows are small and regulation possibilities limited.

in power production the most important watercourse is the Karjaanjoki River between

Lake Lohjanjärvi and the sea (mean flow 19,4 m3/s, hydraulic head 31 m). The capacity

at mean fIow is 4,6 MW which is shared among four power plants. The most important

reservoirs are Lake Lohjanjän’i and Lake Hiidenvesi. in the pian, changes have been

proposed (Fig. 25) in the regulation of Lake Lohjanjärvi to serve the ends of multi-purpose

use of the water bodies.

Timber-floating and Commerciai Navigation (Chapter 5.6)

Timbcr is floated in the pianning area only in the sea, in the form of log rafrs (Fig. 14). To

improve timber floating in the coastal waters, an officially established committee has

completed its pian for the restoration of the fioating-fairway in the Gulf of Finland.

The objective of the pian is to improve safety by training storm-protected channels and by

creating a network of shelter-areas. At the sametime the safety of the other forms of water

traffic is improved. For timber-fioating it is also of importance that the launching site net

work is dense enough and easily reached from highways and sea channeis. fig. 15 shows

the measures proposed by the committee. in the pian, principles and viewpoints are ex

pressed that shouid be applied in the pianning and impiementation of floating facilities in

order to take the other types of water use into consideration.

The harbours and sea channels are shown in Fig. 16. The pian does not inciude a program

for the promotion of water traffic. Instead, it has deait with some existing deveiopmcnt

plans and their eompatibihty with the multi-purpose use of waters.

Fiood Control and Drainage (Chapter 5.7)

In the l9th century and during the first haif of the 2Oth, a great number of lakes were

drained in order to gain arable land. After 1944, rivers and brooks have been drained to

bring benefits to a totai area of 75 km2 of agricuiturai iand.

Today there exists no need to reclaim agricuitural iand by drainage. However, in line

with efforts to increase productivity and rationaiize agricuiture, the earlier measures must

be repeated and intensified at an intervai of 20-30 years. Aiso, some flood controi projects
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may have to be implemented.

Management and protection of water landscape and nature (Chapter 5.8)

In the planning area there are many vaiuable areas and sites from the point of view of
landscape and the protection of aquatic environment. Some of these are protected by
the Law on Nature Consenation (fig. 17). There are also some valuable waterrelated
cultural landscapes, hydraulic structures, rapids and nesting sites of birds etc. The most
important ones are included in the pian, as weii as the principies governing the use of
these areas and sites, where the emphasis is on conservation aspects.
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SAMMANDRAG AV DE UTLÅTANDEN SOM AVGIVITS OM FÖR
SLAGET TILL TOTALPLAN SAMT ARBETSGRUPPENS BEMÖTAN
DEN AV DEM

Arbetsgruppens förslag till totalpian för västra Nylands vattenanvändning färdigstJldes
våren 1976 och publicerades samtidigt i vattenstyrelsens meddelande-serie mcd numret 104.
Försiaget sändes 26.5.1976 till kännedom till sammanlagt 79 av planen bcrörda instanser,
vilka även bereddcs möjlighet att avgiva utlåtanden. Sammanlagt 51 utlåtanden har inkom
mit, vilket utgör 65 % av det antal som begärdes.

En del avgivare av utl5.tande uttryckte sin åsikt endast genom att fylla i det frågeformu
lär, som sändes mcd begäran om utlåtande, och i regein åtföljdes dc också av motiveringar
eller särskilt avgivna ställningstaganden. Ett fiertal utlåtanden avgavs även utan att fråge
formuläret ifylldes. Ett sammandrag av svaren på formuläret ingår 1 siutet av denna bilaga.

Ett sammandrag har också gjorts av dc motiveringar och andra ställningstaganden, som
avgivarna av utlåtanden har framfört. Dc är samlade i en komprimerad framställning,
som i sak grupperats enligt totalplanens innehållsförteckning, men dc har inte refererats
ordagrant. Till varje sakgrupp har fogats arbetsgruppens kommentar till dc synpunkter, som
framförts i utlåtandena.

1 utlåtandena har gjorts ett fiertal rättelscr och preciseringar av dc siffer- o.a. detaljerade
uppgifter som förekommer 1 totalplanen. Dc rättelser som framförts har tagits i betraktan
dc vid granskningen av planen och en särskild förteckning över dem har uppgjorts. Bifogade
sammandrag har inte befattat sig mcd dem, utan behandiar dc principiella och mcd planens
egenttiga sakinnehåfl sammanhingande synpunkter, som avgivarna av utlåtande har fram
fört.

förslaget till totalpian har i mänga utlåtandcn kritiserats för att behandlingen av en det
frågor har vant alltför summarisk, för att man i planen inte har föreslagit tillräckligt kon
kreta åtgärder och för att fiera frågor inte alis har behandlats. En dylik kritik kan delvis
bero på en felaktig uppfattning om totalplancns ändamål och karaktär. Helhetsplaneringen
strävar till att främja vattnens ändamålsenliga användning och till att sammanjämka olika
användningsformer, som står i konflikt mcd varandra. Den är till sin natur en vägledandc
planering, som skapar ramarna och riktlinjcrna för en mera ingäende allmän- och projekt
planering. Totalpianen kan också framföra id&r, som väcker intresse hos dem som använ
der vattnen att mera i detalj utreda sådana lösningsmöjligheter, vilka kanske annars inte
skulle ha uppmärksammats. På grund av den vidsträcka areal och länga tidrymd som
pianeringen omfattar, måste den begränsas till att behandla dc viktigaste riktlinjerna för
vattnens användning och skydd. En bidragandc omständighet härtiil är också, att dc resur
ser, som står till förfogande vid planeringen, är förhällandevis knappa. 1 västra Nvland har
planens tyngdpunkt förlagts till omrädets mest problemtyllda användningsformer, dvs. vat
tenförsörjningen, vattenskyddct och vattnens rckreationsbruk. Också andra användnings
former har behandlats, men beträffande dem har den egentliga pianeringen varit av mindre
omfattning och ofta (t.ex. för flottningens vidkommande) närmast inneburit ett stäli
ningstagande till en redan förefintlig pian för att främja ifrågavarande användningsform.
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1 samband med helhetsplaneringen har framkommit en avsevärd mängd med vatten

användningen sammanhängande missförhåltanden, som är av sådan art att de kräver en

mera ingående planering på ailmän- eller projektplaneringsnivå. Punkt 8.2 i pianen inne

håller en förteckning över dylika av behovet påkallade planeringsprojekt, som borde

igångsättas.
1 ett flertal utlåtanden har framförts önskemålet, att förslaget till totalplan ocks borde

ha publicerats på svenska. Att försiaget inte översattes till svenska var med beaktande av

språkförhållandena inom planeringsområdet en brist, som dock inte kunde rättas till inom

ramen för de tillbuds stående resurserna. Den egentliga totalpianen föreligger här i svensk

översättfliflg

Ailmänna anmärkningar
Planens omfattning och begränsning

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anser, att trafiken till sjöss och fisket har behandlats

endast i alimänna drag i totalplanen, och att den därför inte egentiigen är till nägon nytta

för VVS vid realiserandet av de utvecklings-, koordinerings-, planerings- och byggnadsupp

gifter för allmänna farleder, flottningsleder och hamnar, som hör till dess eget verksamhets

område. Enligt Suomen Kunnaltisliittos uppfattning har olika former för rekreationsbruk

samt fiskeri- och vattenkrafthushållningen inte utretts tillräckligt, utgående från dc olika

vattendragens existerande förutsättningar samt reella ekonomiska och planmässiga möjlig

heter.
Såsom 1 början av denna bilaga har konstaterats, har totalplanen begränsats till att

beröra de viktigaste problemen beträffande vattnens användning och skydd. Sådana

användningsformer som särsidit i västra Nyland förorsakar rätt obetydiiga probiem

med tanke på den totala vattenanvändingen, säsom trafiken till sjöss och vatten

krafthushållningen, har därför biivit föremål för mindre uppmärksamhet än till

exempel vattenskyddet. Inte heller övriga myndigheter eller organisationer, som

handläggcr frågor rörande sjötrafiken eller fiskerihushållningen, har gjort några

utredningar beträffande planeringsområdet, till vilka ställning kunde ha tagits vid heI

hetsplaneringen. Arbetsgruppen har föreslagit, att en allmän planering av småbåts

trafiken påbörjas inom kust- och skärgårdsområdet. 1 detta sammanhang bör helt

naturligt också övrig trafik till sjöss behandlas och kontakt hållas med olika myn

digheter.
Beträffande fiskerihushållningen hänvisas till punkt 5.4 1 denna bilaga.

Helsingfors regionplansförbund ppekar, att speciell uppmärksamhet i fortsättningen

böt fästas vid att dc införskaffade uppgifterna hålls på en aktueil nivä, varvid upprätthål

landet av det kunskapsmaterial som berör vattendragen och deras användning självklart

skulle höra till vattenstyrelsens uppgifter.
Utöver sitt direkta planeringsarbete insamiar och publicerar vattenstyrelsen en

mängd uppgifter om vattentillgångar och vattenanvändning. Bland dessa kan nämnas

hydrologiska register, vattenkvalitetsregistret, vattenförsörjningsstatistiken, industr ins

vattenstatistik, övervaknings- och synekartotek osv. Att införskaffa högaktuella upp

gifter till de planer som skatl publiceras är ett tekniskt problem, som härleder sig

från den långa planeringstiden för omfattande pianer.
Västra Nyland regionplansförbund anser, att totalptanen beträffande Ekenäs-Porkala

skärgård är synnerligen summarisk och otillräcklig. En relativt detaljerad totalplan borde

mcd det snaraste uppgöras för detta intensivt belastade område. Inrikesministeriet konsta
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terar, att någon egentiig pian inte alis har uppgjorts för skärgårdens del. Väg- och vatten
byggnadsstyrelsen anser, att kustområdet i pianen behandlats summariskt.

Kusttrakten och skärgården har 1 totaiptanen behandlats främst med tanke p sam
hällenas och industrins vattenförsörjning och vattenskydd, industrins lokaiisering,
områdets Iämpiighet för rekreationsbruk samt fiottning. På grund av helhetsplane
rlngens avgränsning behandias skärgården endast i ailmänna drag. 1 pianen föresläs,
att en alimän planering av småbåtstrafiken igångsättes. En sädan pägär också som
bäst på Västra Nylands regionplansförbunds försorg, och inom vattenstyrelsen är en
ailmän planering av Pojovikens vattenskydd under arbete. De probtem som hänför sig
till markanvändningen 1 skärgården borde enligt arbetsgruppens uppfattning i främsta
rummet lösas mcd hjälp av pianering på olika nivåer.

Suomen Kunnallisliitto och Vesiyhdistys anser, att den inventerande deien (1) av försia
get är nk på detaljuppgifter, jämfört mcd användningen av dessa uppgifter i sjäiva den pia
nerande delen (II). Maataloustuottajain Keskusliitto och Svenska Landbruksproducenter
nas Centralförbund ser det som en brist, att vattnets olika användningsformer och de före
fintiiga vattentillgångarna inte har granskats skilt för varje vattendrag. De sistnämnda anser
också att pianeringen har överskridit den ram, som kan ges ät en pianering av denna typ,
med tanke på dess anslutning till pianeringen av och beslutsfattningen om markanvänd
ningen. Också enligt inrikesministeriets uppfattning skulle det synbariigen vara ändamålsen
ligt, att beträffande områdenas användning inskränka sig till en kort presentation av till
gänglig information om områdesplaneringen och eventuella kommentarer härtiil.

Det är riktigt, att endast en del av basuppgifterna (planförslagets del 1) har utnytt
jats i själva pianeringen. Inventeringens data kan dock, såsom Vesiyhdistys också
konstaterar, användas vid en mera ingående planering av vattenanvändningen, vid
annan planering som utföres i samhället, samt vid beredningen av ställningstaganden
och beslut, som hänför sig till vattnens användning och skydd. Det insamlade kun
skapsmaterialet har hittills funnits spritt i olika källskrifter.

Såsom i början av denna bilaga konstaterats, har det inte varit möjligt att inom
ramen för helhetsplaneringen gä in pä en särdeles ingående behandling av dc olika
vattendragsområdena skilt för sig. Vattendragen inom planeringsområdet är också
nästan undantagslöst så små, att det är ändamålsenligt att Iåta en omfattande gransk
ning av vattnens användning och skydd beröra flera vattendragsområden. En svårig
het, som gäller speciellt fbr dc små vattendragen vid kusten, är att uppgifterna om
strömningsförhållandena och vattenkvaliteten är bristfälliga eller rent av obefintliga. 1
samband mcd totalplanens rekommendationer har därför föreslagits ett antal forsk
ningsprojekt, som skulle avhjälpa den rådande bristen pä uppgifter. 1 rekommenda
tionerna har också föreslagits, att en mera ingäende planering skulle päbörjas bl.a. för
området kring Sjundeå å och de övriga små vattendragsområdena kring kusten.

Enligt arbetsgruppens äsikt föreligger i planen ingen konflikt rörande den gräns
dragning, som gjorts mellan pianeringen av vattenanvändningen och av markanvänd
ningen. 1 totalplanen har bl.a. vattenområdenas lämplighet för olika rekreations
ändamäl granskats. Utgångspunkten för pianeringen har uttryckligen varit vattnens
tillstånd och användbarhet, vattenlandskapets art samt möjligheterna att betjäna bl.a.
rekreation. Sålunda skapar en från vattentiligängarna utgående granskning av mark
områdenas lämplighet bättre förutsättningar för den egentliga planeringen av mark
användningen att tyckas, men är inte i konflikt mcd den.

Enligt Finska Socker Ab:s uppfattning har tyngdpunkten aflt för mycket lagts på
problemen kring Lojo sjö pä bekostnad av dc övriga vattendragen inom området. Rekrea
tions- o.dyl. användning har betonats alltför starkt pä bekostnad av bosättningens och
industrins vattenförsörjning och avloppsvattnets behandling.
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Enligt arbetsgruppens uppfattning utgjorde pianeringen av Lojotraktens vatten

skydd omrdets centralaste probiem, vars verkningar beroende på det vatda atterna

tivet biir synnerligen omfattande. Betydelsen av att lösa detta probiem framkom

också bl.a. under arbetet inom delegationen för helhetsplaneringen. Beträffande

planens avgränsning och tyngdpunkt hänvisar arbetsgruppen också till planens

inledning (punkt 1) och till början av denna bilaga.

Förutsättningar för planens förverkligande

Enligt inrikesministeriets uppfattning har i totalplanen alit för liten uppmärksamhet fästs

vid möjligheterna att förverkliga de mål som uppställts för vattenskyddet. 1 planen har till
exempel inte framlagts någon angelägenhetsordning för förverkiigandet av dc erforderliga
åtgärderna eller någon härmed sammanhängande preliminär pian för ordnandet av finan
sieringen. Till totalplanen borde därför vid sidan av kostnadskalkyler senare fogas ett tids
och finansieringsschema för förverkligandet av de föreslagna åtgärderna, varav även statens

andel av finansieringen skulle framgå.
Arbetsgruppen förenar sig om den åsikt, som framförts i fiera utlåtanden, näm

ligen att möjligheterna att förverkliga planen samt kostnadsfrågorna har behandlats
knapphändigt. Totalplanens omfattning och den länga tidsperiod, som varit föremäl
för undersökning, leder till att det inte på det hela taget är möjligt eller ens ändamåls
enligt att behandla statens finansieringsandel inom den utsatta ramen. En detaljerad
granskning av kostnaderna bör utföras i samband mcd alimän- eller projektplanering,
och för vattenförsörjningens och vattenskyddets dcli samband mcd en sektorvis upp
gjord finansieringsplan. Beträffandc nivån på planens exakthet hänvisas till dc i bör
jan av denna bilaga framförda motiveringarna för planens allmänna karaktär.

Lansstyrelsen i Nylands Iän konstaterar att beslutsfattningen beträffande totalplaner för

vattenanvändning bör ske i samband mcd planeringen av markanvändningen inom ramen

för regional demokrati.
Beslut beträffande vattenanvändning (och helhetsplanering) fattas på många nivåer.

Dc tillstnd, som vattenlagen förutsätter, beviljas av vattendomstolen, användningen

av vattnen leds av vattenstyrelsen genom dess verksamhet, och av dem som nvttjar
vattnen fattas fortlöpande beslut, som bl.a. inverkar på förverkligandet av totalpla

nen. Avsikten mcd en totalplan för vattenanvändningen är bl.a. att för sin del ktar

lägga förutsättningarna för planeringen av markanvändningen och därigenom påverka

densamma samt beslutsfattningen i därtiil hörande frågor. Det kan dock icke anses
behörigt att beslutsfattning, som hänför sig till totalplaner, (och därigenom också till
vattenanvändningen) skulle ske i samband med planeringen av markanvändningen.

Suomen Kunnallisliitto konstaterar att i planen bl.a. saknas uppskattningar av vatten
skyddsåtgärdernas kostnader, om dc realiseras i enlighet mcd rekommendationerna. Också
Vesiyhdistys påpekar att realiseringsmöjligheterna granskas rätt ytligt i planen; vem realise
rar, vem betalar och när reajiseras pianerna? Enligt Ingå, Sjundeå och Sydöstra Lojos Vat

tenskyddsförening blir det oklart, vem som antas vara initiativtagare och sökande för dc
enskilda projekten vid deras förverkligande. Oy Kymi-Kymmene Ab konstaterar, att heI
hetsplaneringen inte får utgöra ett hinder för att realisera sådana vattenrättsliga projekt,

vilka mcd detaljgranskning som utgngspunkt uppfyller vattenlagens förutsättningar.
Den obetydliga utredningen av vattenskyddsåtgärdcrnas kostnader 1 planen är en

brist, vilken i fortsättningen bör uppmärksammas speciellt i samband mcd alimän
pianeringen. Enligt arbetsgruppens uppfattning skulle i planen större uppmärksamhet

också ha kunnat fästas vid granskningen av dess realiseringsmöjligheter. Härvidlag

9 1878055950
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hänvisas även till planens inledning (punkt 1), som behandlar hur pianen skall följas
och förverkiigas. Beträffande enskiida projekt är det ofta ännu omöjligt att på heI
hetsplaneringsnivå namnge initiativtagaren eller sökanden.

Totalpianen urgör i och för sig inte någon hinder för att realisera projekt, som
uppfyller vattenlagens förutsättningar, fastän dc skulle stå i konflikt mcd totalplanen.
Det är dock naturligt att vattenstyretsen, sedan den godkänt en totalplan, i sina utlå
tanden till bl.a. vattendomstolarna följer dc principiella riktiinjer, som rekommende
ras i totalpianen, och på detta sätt främjar dess förverkiigande.

Övriga ailmänna anmärkningar

Länsstyrelsen i Nylands Iän och Maataloustuottajain Keskusliitto framhåller, att ett viktigt
mål för totalplanen för vattenanvändning är att trygga förutsättningarna för basproduk
tion inom omrden där naturförhållandena är förmånliga. Detta innebär att Iantbrukets
och fiskets anskaffning av bruksvatten ställes framom övriga användningsformer.

Helhetsplaneringen strävar till att främja en ändamålsenlig användning av vattnen och
sammanjämka konfiikter mellan olika användningsformer. 1 pianeringen har ovan
framförda prioritering inte tillämpats, fastän rätt stor uppmärksamhet har fästs vid
bl.a. bevattningsfrågor.

Industrins Centralförbund och Metsäliiton Teollisuus Oy har konstaterat att en del
av anmärkningarna i deras utlåtanden är desamma, som inrättningen har gjort redan under
planeringsstadiet, men vilka av en eller annan orsak inte har beaktats.

Dc framförda anmärkningarna har beaktats under planeringsarbetets förlopp, men
arbetsgruppen har inte ansett att samtliga anmärkningar gett anledning till ändringar
i planen. Dc i utlårandet framförda anmärkningarna bemöts i det följande vid be
handlingen av de frågor, som anmärkningarna berör.

2. Planeringsområdet

Byrän för värden av naturtiligängar vid jord- och skogsbruksministeriet och Metsäliiton
Teollisuus Oy påpekar, att dc anlitade befolkningsprognoserna och utvecklingsprognoserna
för näringslivet eventuelit inte kommer att förverkiigas. Som motiv härför nämner Metsä-
liiton Teollisuus Oy, att prognoserna är gjorda under den tidigare högkonjunkturen. Också
Länsi-Uudenmaan seutukaavalätto fäster uppmärksamheten vid, att dc använda prognoser
na är föråldrade.

Befolkningsprognoser och utvecklingsprognoser för näringslivet används speciellt vid
pianeringen av vattenförsörjning och vattenskyddsåtgärder. Prognoserna har fåtts
bl.a. av regionplansförbunden och områdets industrier, och dc har upprepade gånger
justerats under planeringens förlopp. Det ofta äterkommande behovet att rätta
prognoserna visar för sin del hur vanskligt det är att uppgöra tiliförlitliga långsikts
prognoser särskitt under nuvarande ekonomiskt instabila förhållanden. Prognoserna
utgör dock endast en osäkerhetsfaktor vid sidan av många andra faktorer. Vid hei
hetsplaneringen av vattenanvändningen behöver man inte ställa lika stora krav på
prognosernas exakthet som vid mera ingående ailmän eller projektplanering och en
mindre justering av en prognos är knappast av någon betydelse för planens innehåll.
Den överdimensionering av prognoserna som omnämnes i utlåtandena skulle betyda,
att dc beräkningar som framlagts för vattenbehovets och avloppsvattenkvantiteternas
ökning eventuelit skulle förverkligas i en långsammare takt än pianen anger. 1 så fali
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är de lösningsmodeller som granskats i pianen inte nödvändigtvis felaktiga på grund

av prognosernas överdimensionering, utan det biir fraga om tidtabellen för åtgärder

na. Arbetsgruppen anser att det i detta skede inte finns anledning att skrida till juste

ring av prognoserna.

3.12 Ailmänna hydrologiska drag samt vattendragens titlstånd och vattenkvaliteten

Tvärminne zoologiska station ir av den uppfattningen, att man kan draga felaktiga siut

satser av den bild, som ges av Pojovikens nuvarande tillstnd. Vattnets omsättning inom

området har inte alis behandlats, fastiin detta vore en förutsättning för att förstå frågan

hydrologiskt. Det är snarare kvävet än fosforn som utgör minimifaktorn i Pojoviken liksom

i övriga kustområden. Kvävebelastningen bör därför när det gäller kustområdet tas i betrak

tande som en synnerligen väsentlig faktor och man bör sträva till att utveckla motoder för

att minska kvävebelastningen. Vattnet i Pojoviken är statlonärt skiktat. Den organiska be

lastningen leder harigenom alltid till störningar i djupvattnets syretillstånd i viken. Havs

forskningsinstitutet anser, att den beskrivning som framtagts ger en alltför optimistisk bild

av Pojovikens tillst5.nd.
De framförda synpunkterna kommer att beaktas i den fortsatta planeringen. Arbets

gruppen förenar sig med Tvärminne zoologiska stations åsikt, att metoder för att

minska kvävebelastningen borde utvecklas.
Helsingfors stad, Maataloustuottajain Keskuliitto och Finska Socker Ab konstaterar att

behandlingen av kustvattnens tillstånd har rönt mindre uppmärksamhet jämfört mcd övriga

vattenområden. finska Socker Ab påpekar dessutom, att värden som ger en bild av vatten

kvaliteten har framlagts i alltför ringa mängd.
Kustvattnens tillstånd har behandlats mindre ingående än övriga vattenområden pä

grund av att problemens tyngdpunkt i pianen har varit förlagd till lnsjövattnen. Be

träffande kustvattnen finns dessutom färre uppgifter om vattenkvatiteten att tiligä

än för insjövattnen.
Helsingfors stad anser, att också Vichtis ä inverkar på eutrofieringen av Kirkkojärvi

i Hiidenvesi. Ingenting kan mcd säkerhet sägas om den riktning, 1 vilken eutrofieringen ut

vecklats under de senaste åren, eftersom dc klimatologiska förhållandena har varierat sä

starkt. Betydelsen avden streckade linjen i bild 3/3.2 är oklar.

Den streckade linjen anger att resultatet för det mellanliggande året saknas. Beträf

fande Vichtis ås betydelse för Hiidenvesis eutrofiering hänvisas till följande bemö

tan de.
Lojo stad anser i sitt utlåtande, att de störsra felen i planens slutledningar beror på, att

samtliga uppgifter som framkommit i samband med vattenskyddet inte framlägges. Man

har önskat ge en markerat dålig bild av vattendragets nuvarande tillstånd, utan att befatta

sig med de ansenhiga olägenheter, som förorsakas av den spridda bosättningen, landbruket

och Hiidenvesis reglering. Ifail dessa skulle ha tagits 1 betraktande, skulle man inte ha

kommit till ett så rätlinjigt och ensidigt beroende av cellulosaproduktionen som man har

gjort i planen. OcksåJoutseno-Pulp Oy och Metsäliiton Teollisuus Oy kritiserar det fram

förda beroendeförhällandet. Metsäliiton Teollisuus Oy föreslär, att som indikator för

utvecklingen av Lojo sjös tillstånd förutom cellulosaindustrin skulle tagas folkmängden,

kloakvattenmängden, eller nägon annan siffra som ger en uppfattning om förändringarna

i näringslivet.
Beskrivningen av vattendragets tillstånd baserar sig pä de undersökningar och uppgif

ter, som fanns att tillgä dä planen uppgjordes. De källor som använts har nämnts i

samband mcd försiaget till totalplan.
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Vid helhetsplaneringen utgr man ifrån, att åtgärder för att minska av olika orsa
ker som till exempel avloppsvattenbelastning, spridd bosättning, lantbruk eller regle
ring föranledda skadeverkningar, inte kan ses som alternativ till varandra, utan åtgär
derna bör vidtagas samtidigt inom ramen för deras effektivitet och dc tillbuds stäende
möjligheterna.

Ingenstans i totalpianen har förnekats att också diffusionsbelastningen och regle
ringen av Hiidenvesi skulle päverka sjöns tillstånd. Diffusionsbelastningens verkningar
samt åtgärder, som siktar på att minska dem, har inte behandlats särskilt för varje
vattendrag uran gemensamt i förslagets punkter 4.23 och 6.34. fastän det inte varje
gång vattenskyddsåtgärder föreslås särskilt nämnes, att också diffusionsbelastningen
bör minskas, ingår detta automatiskt i dc föreslagna åtgärderna. för att lindra dc
olägenheter som förorsakas av Hiidenvesis reglering har som ett centralt mål vid dess
justering framförts att trygga rekreationsintressena, samt att öka lågvattenföringen i
Väänteenjoki. Det faktum, att Lojo sjös tillstånds beroende av cellulosaproduktionen
har undersökts noggrannare, härrör sig av, att dc mest akuta och mest omfattande
skadeverkningarna på sjön har förorsakats av skogsindustrins avloppsvatten.

Enligt Vesiyhdistys uppfattning har det varit en påtaglig brist, att man inte vid bestäm
ningen av halterna av dc faktorer som uttrycker vattenkvaliteten har haft tillgång till
uppgifter om strömningsförhållandena. Härigenom förblir dc substansströmningar, som av
speglar den verkliga belastningen, tillsvidare outredda.

Vid uppgörandet av detaljerade belastningsberäkningar är en uppskattning av sub
sansströmningarna nödvändig. På helhetsplaneringsnivå är det inte möjligt der ens
behövligt, att i samband mcd en beskrivning av vattendragens nuvarande tillstånd för
samtliga vattendrags del i detalj uppskatta substansströmningarnas storlek, eftersom
uppgifter om vattenföringen saknas.

lndustrins centralförbund samt Ovako Oy har i sina utlåtanden behandlat den använd
barhetsklassificering på basen av vattenkvaliteten, som framlagts i planen. Kvalitetsklassifi
ceringens bedömningsgrunder konstateras i sig själv vara sakliga, men i dc kemiska och
fysikaliska grånsvärdena mellan kvalitetsklasserna anses föreligga tydliga motsägelser bl.a.
mcd medicinalstyrelsens cirkulär nr 1501. Mängden fekaliska streptokocker har uppgivits
vara lika stor mellan klasserna 1/11 och 11/111, vilket antas vara ett tryckfel. Joutseno-Pulp
Oy konstaterar 1 samband med kvalitetsklassificeringen av Lojo sjös vatten, att företaget
inte känner till nägon undersökning, där gränsen mellan dc olika klasserna till exempel
inom Isoselkä-området 1 Lojo sjö skullc ha dragits pä samma sätt som i planförslagets bild
6/3.2.

Den ailmänna klassificcring av vattnen som använts baserar sig pä klassificeringsprin
ciper, som utvecklats av klassificeringskommittn för vattenkvaliteten, medicinal
styrelsen och Finlands Stadsförbund samt en dcli USA och Sverige utvecklade meto
der. Därför behöver gränsvärdena inte nödvändigtvis motsvara gränsvärdena i mcdi
cinalstyrelsens cirkulär. Eftersom det är fråga om en alimän klassificering, har vid
bestämmandet av gränsvärdena mellan dc olika klasserna kvalitetskraven för samtliga
användningsformer beaktats. Ytterligare bör tagas i betraktande, att användbarheten
för bosättningens vattenförsörjning uttryckligen avser kvalitetskraven pä råvattnet
och inte pä hushållsvattnet. Beträffande gränsvärdena för dc fckaliska streptokocker
na är det inte fråga om ett tryckfel (jmfr medicinalstyrclsens cirkulär om kvalitetskra
ven för badständer). Vid uppgörandet av användbarhetsklassificeringen för Lojo sjö
har man strävat att använda sig av samtliga undersökningsresultat från 1 970-talet,
som finns att tillgå. Gränsdragningen rörande kvalitetsklassificeringen i Isoselkä
baserar sig på kvalitativa differenser mellan dc olika djupskikten.

Enligt Metsäliiton Teollisuus Oy:s åsikt kan den missuppfattningen uppstå att avlopps
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vartnet från företagets anläggning i Virkby förorenar Lilisjön, som rinner ut i Hållsnäsfjär

den, då sjöns användbarhet är noterad till 5.

Då pappersfabriken byggdes, avskildes Lill-sjön med en damm från Lojo sjö, varför

verkningarna från dess avloppsvatten inte sträcker sig dit. Den starka eutrofieringen i

sjön beror på vattnets obetydiiga omsättning och diffusionsbelastningen oa. faktorer.

5.1 Vattenförsörjningen

Byrän för värden av naturtillgångar vid jord- och skogsbruksministeriet framhåller, att en

helhetsplanering av äsarnas användning är en viktig åtgärd med tanke på skyddet av grund

vattentillgångarna. Också Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto understryker betydelsen av en

ailmän planering beträffande Lojoåsens grundvattenskydd.

Arbetsgruppen förenar sig om de framförda synpunkterna. Bland planens rekommen

dationer föreslås en ailmän planering beträffande skyddet av Lojoåsens grundvatten.

Den ansluter sig direkt till dc inom området belägna kommunernas generalplanering.

fiera utlåtanden anser, att den förutsatta “värderingsförmånen” av ett högklassigt

grundvatten 0,10 mk/m3 är alltför låg. Av denna åsikt är inrikesministeriet, Vastra Nylands

vattenskyddsförening, Maataloustuottajain Keskusliitto, Nylands Svenska Lantbrukssäll

skap och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund. Finska Socker Ab anser att

den använda kvalitetsvärderingen är alltför hög, och konstaterar samtidigt, att riskerna vid

användning av grundvatten inte har biivit föremäl för nägon ekonomisk uppskattning.

Enligt Suomen Kunnallisliitto borde värderingsförmånen i kalkylerna alltid hållas skild från

byggnads- och driftkostnaderna, eftersom det är frgan om en “smaksak”.

En högre kvalitetsvärdering av grundvattnet ökar fördelarna med de alternativ för

vattenförsörjningen, som baserar sig på användning av grundvatten jämfört meä yt

vattenafternativen. Detta gynnar de alternativ för Lojotraktens och Ekenäs vattenför

sörjningsmöjligheter, som också annars är fördelaktigare och som ingår i totalplanens

rekommendationer (punkt 7.1).
Riskerna vid användning av grundvatten anses vara mindre än vid användning av

yrvatten. Bl.a. av denna orsak rekommenderas helire grundvatten för samhällenas

vattenförsörjning. Totalplanen har avstått från att försöka uppskatta riskfaktorerna

ekonomiskt.

Enligt Lojo stads uppfattning utgör den del av pianen, som behandlar vattenförsörjnin

gen för stadens del, en väsentlig felbedömning. Staden konstaterar, att det trots flerfaldiga

anmärkningar fortfarande pästäs, att vattenbehovet kan tryggas med Lojos egna grundvat

tenresurser. Vattenstyrelsen uppmanas bekanta sig med de undersökningar som staden lät

utföra åren 1938, 1952 och 1967—68.
Arbetsgruppen har varit fullt medveten om utredningarna rörande avkastningen

från grundvattentillgångarna i Lojo, och har inte heller påstått, att ökningen i sta

dens vattenbehov skulle kunna tryggas från dessa grundvattentillgångar. 1 stället har

man undersökt möjligheterna att öka grundvattentillgångarna genom att infiltrera

konstgjort grundvatten bl.a. i området söder om Lehmijärvi fi alternativen 2 och 3),

vilket också vid Iönsamhetsjämförelsen har visat sig vara en beaktansvärd möjlighet att

trygga Lojotraktens växande vattenbehov med högklassigt bruksvatten.

Lojo kommun, Ingå kommun och Ingä, Sjundeå och Kyrkslätts miljövrdsförening kriti

serar de utvecklmgsprognoser för vattenförbrukningen, som framläggs i planen, och anser dem

vara alltför höga.
Med beaktande av utvecklingen under de senaste åren verkar det som om planens

prognoser för den specifika vattenförbrukningens tillväxt vore klart överdimensio
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nerade. De senaste årens utveckling och erfarenheter från bia. Sverige tyder starkt
på att så är fallet. Enligt arbetsgruppens uppfattning förutsätter den exakthet, mcd
vilken totalpianen är uppgjort inte i detta skede någon ändring av prognoserna. En
justering av prognoserna för den specifika förbrukningen inverkar inte på riktiinjerna
för de föreslagna lösningarna. De är snarare en fråga om tidtabellen för åtgätzlerna,
eftersom vattenförbrukningen i tätorterna under alla omständigheter kommer att
öka, beroende på folkmängdens och anslutningsprocentens tillväxt.

Imatran Voima Oy ställer sig kritiskt till tillförtitligheten av en vattenförbrukningsprog
nos för industrin, som baserar sig pä en procentuell årlig ökning. Enligt företagets uppfatt
ning lämpar sig procentuella prognoser för stora ekonomiska regioner men inte för ett
f.tal industrianläggningar.

Avsikten mcd prognosen har i själva verket varit att få en uppfattning om ökningen
av industrins vattenförbrukning inom hela planeringsområdet, och inte att tillämpa
den fabriksvis.

Ingå kommun betvivlar möjligheterna att leda vatten från Bruksträsket till Marsjön och
föreslår som ett alternativ att teda vatten frän Backaviken direkt till lngå hamns industri
område. Ocks Ingå, Sjundeå och Kyrkstätts mitjövårdsförening förhåller sig negativt till att
leda tillskottsvatten från Bruksträsket till Marsjön.

Om vattenbehovet för lngå hamns indutriområde håtler s inom prognosens ram,
kan behovet av tiltskottsvatten enligt arbetsgruppens uppfattning mest ändamålsen
ligt tillgodoses från Bruksträskets och Marsjöns vattentillgångar genom att justera
nuvarande regleringsniver inom ramen för rdande variationer i vattenståndet,
och genom att leda varten från den förta sjön till den senate. Härvid skulle olägen
heterna begränsa sig närmast till att vattenföringen skulle minska i Bruksträskets
udoppsbäck 1 Fagervik. Denna Iösning kan anses bättre än att bygga en andra täkt 1
Backaviken, varvid förurom större kostnader vattnet också skulle vara av sämre
kvalitet.

Maataloustuottajain Keskusliitto framhäller, att ordnandet av Helsingfors vattenförsörj
ning borde utredas näxmare och särskilt frågan om, vilken inverkan nyordningen av vatten
anskaffningen till huvudstaden har pä tryggandet av ifrågavarande områdens egen vatten
tillgång.

1 pianen har man utgått från, att av kommunerna inom pianeringsområdet Kyrkslätt
kommer att ansluta sig till Päijänneprojektet, dvs. fåsitt råvatten för bosättningen från
Päijänne. 1 samband mcd den planering av regieringen i Lojo sjö-Hiidenvesi samt
Keritty, Punclia och Sakara, som pianen föreslår att skall igångsättas, bör också ut
redas skötseln av regieringen då Helsingfors upphör att ta vatten från Hiidenvesi.

Enligt Oy Nokia Ab och Vesiyhdistys är den medellågvattenföring i Sjundeå å (62000
m 3/d) som nämnes i pianförsiaget ailtför stor. 1 Nokias utlåtande understrykes ocksä att en
allmän planering tör Sjundeä äs vattenanskaffning behöves i brådskande ordning. 1 utlåtan
det påpekas också dc olägenheter som saithalten förorsakar vattenförsörjningen.

Anmärkningen beträffande medeiiågvattenföringen är befogad och har tagits i betrak
tande. Det alltför höga värdet beror på användningen av ett nomogram, som allmänt
beskriver medelavrinningen. Vid Helsingfors vattendistrikts vattenbyrä utarbetas som
bäst en alimän pian för att lösa vattenanskaffnings- och bevattningsfrågorna för Sjun
deå å. 1 pianen borde även beaktas dc olägenheter som salt havsvatten förorsakar det
nuvarande vattenförsörjningssystemet.

Sjundeå kommun anser den enda möjligheten att öka Iågvattenföringen i Sjundeå å vara
att leda tillskottsvatten till vattendraget. Kommunen motsättersigatt Vikträsk och Flytträs
ket regieras. Oy Fiskars Ab och Västra Nylands vattenskyddsförening förhäiter sig negativt
till att öka lgvattenföringen i Sjundeå å genom att ledatillskottsvatten från Svartåns vatten



137

drag. fiskars motiverar sin åsikt med att kraftverken i Svartån, vilkas vattenmängd sJedes

skulle minska, närmast används för att kapa effekttoppar, och detta är nästan omöjligt

att åstadkomma med nägon form av ersättande metoder.

Enligt arbetsgruppens åsikt kan man också överväga att använda sjöbassängerna i

själva Sjundeå ås vattendrag för att öka lågvattenföringen. Möjligheterna att leda

vatten från Svariins vattendrag till Sjundeå is vattendrag kan inte förkastas på basen

av kraftekonomiska motiveringar. Värdet av den ekonomiska förlusten torde kunna

uppskattas relativt exakt.

Västra Nylands vattenskyddsförening och Ovako Oy förordar att Simijärvi-grenen i

Fiskars äs vattendrag skyddas mcd tanke på vattenförsörjningen.

försiaget harmonierar mcd de rekommendationer som arbetsgruppen har gjort

beträffande användningen av sjöområdet i fiskars ås vattendrag.

Länsstyretsen 1 Nytands Iän anser, att det inte finns grund för antagandet att jordbrukets

behov av bevattningsvattcn skulle komma att växa i jämn takt fram mot siutet av seklet.

Behovet är i hög grad beroende av väderleksförhållandena under växtperioden. Behovet av

olika regieringar av vattendragen är därför inte av den art som totalplanen framställer det.

Anskaffningen av bevattningsanläggningar och vattenförbrukningen har under de

senaste åren kraftigt ökat, och något skäl att justera prognoserna föreligger tminsto

ne inte i detta skede. Beträffande väderleksförhåtlandena under växtperioden finns

att tillgå statistik från mycket lång tid tillbaka, på vilken uppskattningen av behovet

av bevattningsvatten hat kunnat baseras. Som grund för pianeringen har valts ett

relativt torrt år, varvid vattenbehovet under bcvattningsperioden är 70 mm. Under

ett synnerligen torrt fir kan behovet till och mcd vara större.

lngå, Sjundeå och Kyrkslätts miljövårdsförening, Maataloustuottajain Keskusliitto, Ny

lands Svenska Lantbrukssällskap och Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund anser

pianerna rörande bevattningen bristfälliga. MTK och SLC ppkar, att bevattning av åkrar,

som är belägna på ett avstånd av 1 000 meter från vattendraget, ännu är lönsam och att

mera än 15 % av åkerarealen kan behöva bevattning.

Inom ramen för den noggrannhetsnivå som totalplanen förutsätter har man inte

heller beträffande bevattningen kunnat gå in på detaljerade undersökningar, utan

nöjt sig med att utreda behovet av bevattningsvatten och möjligheterna atr till

fredsställa detta behov. 1 planen har föreslagits, att en mera detaljerad planering

beträffande vattenförsörjningen och bevattningen igångsättes för Sjundeå ås område

och för dc små vattendragen vid kusten. För Sjundeå s del har en sådan planering

redan påbörjats. Att 500 meters avstånd från stranden utgör en lönsamhetsgräns för

bevattningen och att 15 % åkerarealen i närheten av vattendragen bevattnas, är

planeringsantaganden, som har gjorts för att ge en genomsnittlig bild av läget och som

1 enskilda falI kan avvika från verkligheten. Eventuella avvikelser är dock inte av

någon väsentlig betydelse för de ställningstaganden, som ingår 1 planen.

5.2 Belastningen av vattnen och vattenskyddet

tngå, Sjundeå och Sydöstra Lojos vattenskyddsförening skulle ha önskat se uppgifter om

nya tillståndsbeslut. Också Västra Nytands vattenskyddsförening och Maataloustuottajain

Keskusliitto är av den uppfattningen, att ett sammandrag av de vattenrättsligatillständsvill

koren och den därmed sammanhängande obligationskontrollen, d.v.s. övervakningen av

åliggandena, skulle ha varit på sin plats. Enligt dc sistnämnda ger planen nu en oklar bild

av vilka mängder och vilken art av avfall, som kommunerna och industrin inom området

tillåts släppa ut i vattendragen, liksom även av hur man följer mcd verkningarna av dessa
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utsläpp. En utredning över, i vilket skede kommunernas och industrins reningsverk och
pianer för reningsverk befinner sig, borde ha ingått.

Ett sammandrag av situationen beträffande tillstånden skulle ha varit på sin plats.
En preliminär förteckning har också ingått i planeringsmaterialet. En svårighet är
dock, att läget kontinuerligt förändras, varigenom ett dylikt sammandrag snabbt
blir förMdrat. Beträffande regieringen av en del sjöar samt de största belastarna har
också tillståndssituationen klarlagts.

Reningsverkens situation framgår av planförslagets tabelt 1/4.2 för de tätorters
del, som har haft ett reningsverk i bruk i siutet av år 1974. 1 planförslagets del 6 har
uppgetts de reningsverk, som befinner sig i planeringsstadiet.

Tvärminnes zoologiska station har anmärkt på att konventionen för skydd av Östersjöns
marina miljö inte alls behandias i pianen.

Finland har ratificerat konventionen för skydd av Ostersjön, men den är ännu inte i
kraft. Bestämmelserna i avtalet är dessutom ännu så alimänna, att dc knappast skulle
föranleda några ändringar i den vattenskyddspolitik som omfattas i vårt land. Å andra
sidan är det naturligt, att bestämmelserna i avtalet kommer att beaktas i samband
med verksamhet, som hänför sig till vattenskyddet.

Enligt Finska Socker Ab:s uppfattning verkar de krav som har ställts på renandet av av
loppsvattnet inte realistiska med avseende på tidtabellen. Västra Nylands naturskyddsför
enmg anser å sin sida, att kraven på avloppsvattenrening och dess tidtabell borde skärpas.

De rekommendationer rörande behandlingen av avloppsvattnet från industrin och
samhällena, som ingår i totalplanen motsvarar den genomsnittliga nivå, som ställts
som mål i vattenstyrelsens program omfattande principerna för vattenskyddet fram
till år 1985. Härvid har i enlighet med programmet också beaktats de särdrag, som
sammanhänger med vattendragen inom området och deras användning. Enligt arbets
gruppens uppfattning föreligger inte tillräckliga skäl för en alimän skärpning av mål
sättningens nivå, mcd beaktande av bl.a. kostnaderna för ifrågavarande åtgärder och
finansieringsmöjligheterna. Å andra sidan har behov inte ansetts föreligga att av
finansieringsskäl förlänga de tidtabeller som har uppställts som mål, speciellt inte för
industrins vidkommande, beroende bl.a. på existensen av det ovannämnda på det
riksomfattande vattenskyddsprogrammet baserade fin ansieringssystemet.

Ingå, Sjundeä och Sydöstra Lojos vattenskyddsförening anser, att beträffande vatten
skyddet borde framläggas målsättningen för de kvalitetskrav som ställs på vattendragen och
inte enbart på reningsverken. Också enligt Vesiyhdistys har i planeringens underbyggnad i
synnerligen ringa grad beaktats, att olika recipienter ställer olika krav på reningseffekten.

Vid planeringen av vattenskyddsåtgärderna har för samtliga tätorters del utgångs
punkten varit en viss grundbehandlingsnivå. Vid beräkningen avbehovet att effektivera
avloppsvattenbehandlingen har tagits i betraktande mängden avloppsvatten från
ifrågavarande tätort samt recipientens egenskaper, och på basen av dessa har avlopps
vattnets inverkan pä vattendraget samt dess övriga användning beräknats. På grundval
härav har olika krav på åtgärdsrekommendationer stälks för olika tätorter.

Länsstyrelsen i Nylands Iän, Tvärminne zoologiska station, lngå kommun, Raseborgs
Natur- och Mitjövårdsförening samt ]ngå, Sjundeå och Kyrkslätts miljövärdsförening
har i sina utlåtanden framfört ett flertal sådana områden, för vilkas del undersökningen ur
vattenskyddets synpunkt har ansetts vara bristfällig. Bland dylika har nämnts bl.a. semes
tcrbyarna, fritidsbosättningen, olika kurscentra, trafiken till sjöss och belastningen från
hamnarna, oljorna, tungmetalterna, svavelutsläppen samt utdikningens inverkan i form av
ett sänkt pH-värde.

Vid planering på totalplanenivå är man tvungen att avgränsa de frgor, som kan tas
upp till behandling (jmfr inledningen), varför det inte har varit möjligt att skilt för
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sig skärskåda inverkan av mindre belastare (se ovan bemötandet av Finska Socker
Abs utlåtande). De otägenheter som ovannämnda belastningskällor medför har i ali
männa drag berörts i förslagets punkter 4.23 och 4.24. 1 punkt 6.1, sam omfattar
planeringens underbyggnad, har behandlats alimänna principer för att minska de
olägenheter sam förorsakas av rekreationsbruk, bl.a. fritidsbosättning och båtiiv.
1 punkt 6.34 har ytterligare tagits upp till behandling ailmänna principer, som kom
mer i fråga i samband mcd ordnandet av vattenförsörjningen för områden med spridd
bosättning eiler fritidsbosättning. Beträffande tungmetallerna föreligger tills vidare
ytterst litet undersökningsmaterial, varför denna fraga av nödtvång har behandlats
synnerligen knapphändigt i totalplanen.

Tvärminne zoologiska station, Raseborgs Natur- och Miljövårdsförening samt Finska
Socker Ab hade önskat sig en konktetare behandling för industrins vidkommande.

1 inledningen har fastslagits, att avsikten med helhetsplanering är att skapa ramarna

och riktlinjerna för alimän och projektinriktad planering. Sålunda hör det inte till
helhetsplaneringens uppgifter att uppgöra detaljerade planer för behandiingen av
avloppsvatten, utan planen har inskränkt sig till att närmast blott framföra principer
för att minska belastningen. Dessutom är de i västra Nyland belägna industrianlägg

ningarna med undantag för skogsindustrin för det mesta relativt små, varför deras

skadiiga inverkan till stor del endast är lokal. För skogsindustrins del har möjligheter

na att minska belastningens skadeverkningar behandlats mera ingående, eftersom dess
verkningar sträcker sig över större områden.

Länsstyretsen 1 Nyiands Iän frågar på vilken grund industrianläggningarna i förslagets
tabeli 5/4.2 har valts och på vijken grund andra anläggningar har lämnats utanför invente
ringen.

Vid undersökningen av industrins avtoppsvattenprobtem har endast de anläggntngar
beaktats, sam inte är anslutna till något gemensamt avloppsnät. Undersökningen har
därtitt begränsats till sådana anläggningar, sam har ansetts ha en s stor inverkan, att
en mera ingåendc behandling av dem i totalplanen har tvckts behövlig.

Oy Nokia Ab anser, att förslagets tabeller 1—3/4.1 beträffande vattenförsörjningen samt
tabell 2/4.2 beträffande avloppsvattenbelastningens utveckting synbarligen inneh.lter fel
eller annars är vilseledande. Också enligt lngå, Sjundeå och Kyrkslätts miljövårdsförenings

uppfattning är tabeil 2/4.2 vilseledande.
TabelI 1/4.1, sam ingår i den del av förslaget till totalplan, vilken behandlar vatten
försörjningen, baserar sig på en av vattenstyrelsen publicerad statistik över vattenför
sörjningen, sam omfattar samtligavatten- och avioppsverk för minst 200 invfnare. De
prognoser för vattenbehovet som ingär i tabeil 2/4.1 baserar sig på av regionplansför

bunden tätortsvis uppgjorda befolkningsprognoser samt på den beräknade utveck

lingen av vattenförbrukningen. 1 tabell 3/4.1, som beskriver vattenförbrukningen

inom den industri, som inte är ansluten till gemensamma vattenverk, förekommer

felaktigheter beträffande Ovako Oy:s Åminneforsfabrik samt Oy Koverhar Ab:s

fabriker. Dessa fel har beaktats i den lista med rättelser, som bifogats till förslaget
till totalpian. Tabeti 2/4.2 visar den avloppsvattenbelastning, sam vattendragen utsat

tes för år 1972, dvs. bclastningsmängden efter vidtagna reningsåtgärder. Eftersom den
planerade mMsättningen för reningen presenteras först i punkt 6, visar belastningen
år 1980 och 2000 i tabeil 2/4.2 värdena före vidtagna reningsåtgärder. Vid juste
ringen av totalplanen framläggs för att undvika missförstånd också situationen på
1970-talet före reningsåtgäFder.

Länsstyreisen i Nylands Iän anser, att det skulte vara viktigt att framtägga beräkningar
vattendragsvis för den betastning, som fritidsbosättningen och den spridda bosättningen
förorsakar. Tvärminne zoologiska station skulle för sin del ha önskat regionala beräkningar
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rörande fritidsbosattningen. Byrån för vården av naturtiligängar vid jord- och skogsbruks
ministenet framför uppfattningen att kravet att förse den spridda bosättningen mcd av
lopp i och för sig är förnuftigt, men att man som ett altcrnativ kunde tänka sig till exempel
biologiska torrklosetter och en effektivare kompostering än för närvarande.

Det har inte ansetts behövligt att i totalpianen presentera regionala beräkningar för
den betastning som förorsakas av fritids- och spridd bosättning. Behandiingen av det
uppstådda avfallet varierar sä mycket, att det är svårt att framlägga genomsnittliga
belastningsvärden. Å andra sidan torde regionala beräkningar beträffande fritidsbo
sättningen inte vara av särdeles stor betydelse, eftersom belastningens inverkan är
synnerligen lokal. Beräkningarna borde därför uppgöras skilt för varje sjö, vilket
återigen hör till den mera detaljerade ptaneringens uppgifter.

1 pianen nämnes, att det biir fråga om att förse spridd eller fritidsbosättning mcd
avlopp endast dä det är möjligt att ansluta det till någon närbelägen tätorts avlopps
nät, eller då en synnerligen effektiv avloppsvattenbehandling är av nöden och infiltra
tion i marken inte är möjlig. Det har inte varit möjligt att i totalpianen framlägga
mera detaljerade tekniska möjligheter beträffande spridd och fritidsbosättning,
varför för deras del hänvisas till förefintliga separata utredningar (till exempel vatten
styrelsens meddelande 14).

Havsforskningsinstitutet förenar sig om planens uppfattning, att verksamhet som belas
tar vattendragen i första hand borde koncentreras till områden, som redan nu är utsatta för
belastning, varigenom kvalitativt högklassiga omräden skutle bevaras intakta ocksä i fram
tiden. Institutet anser dock en snar och tillräcktigt omfattande utredning av förutsätt
ningarna för att lokalisera industri till kustomrädet vara av nöden. Ingå kommun samt Ingä,
Sjundeå och Kyrkslätts miljövårdsförening är förvånade över att Kopparnäs pä fiere ställen
i planen nänines som lokalisermgsort för ett atomkraftverk, oberoende avatt Ingå och Sjvn
deå kommuner motsätter sig dylika planer.

1 totalplanen har i allmänna drag behandlats möjligheterna att lokalisera industri till
västra Nylands kust mcd tanke på vattenförsörjningen och vattenskyddet samt övrig
vattenanvändning inom området. Därför har det heller inte ansetts motiverat att i
totalplanen ta ståndpunkt till valet av platsen för ett eventuellt atomkraftverk till
andra delar än dess inverkan pä vattenanvändningen.

Även arbetsgruppen anser det motiverat att göra en detaljerad utredning av fömt
sättningarna för att lokalisera industri till västra Nylands kust.

Tvärminne zoologiska station anser att principcn, enligt vilken en utloppsledning leds
förbi den grunda strandzonen till ett område där vattnet omsätts effektivt, är felaktig. Dä
avloppsvattnet utsläpps inom den grunda strandzonen kan dess inverkan ofta begränsas
till ett relativt litet omräde och samtidigt kan man bättre följa mcd dess inverkan. Statio
nen föreslår att byggandet av ett särskilt reningsverk för fiskars tätort skall tas i över
vägande, varvid Borgbyträskets förmäga till självrening kan utnyttjas.

Enligt arbetsgruppens uppfattning kan man inte dra några allmänna konklusioner
beträffande den lämpligaste utsläppspunkten. Vid valet av utsläppspunkt bör man
bedöma olägenheterna och beakta inte bara inverkan pä vattendraget och vattenom
rådets användning, utan också strandområdets användning. Beträffande ett renings
verk i Fiskars konstaterar arbetsgruppen, att Pojo kommun som bäst bygger ett
reningsverk i Pojo kyrkby, som är dimensionerat mcd tanke på att också avlopps
vattnet från fiskars tätort skall kunna ledas dit. Derta alternativ har ocksä i total
planen ansetts vara det bästa mcd hänsyn till Borgbyträskets betydelse.

Tvärminne zoologiska station anser, att det fördelaktigaste akernativet är att leda
Ekenäs avloppsvatten till den nuvarande utsläppspunkten, Bsafjärden. Däremot bör en
avledning av avloppsvattnet till Vitsandsströmmens område förkastas. Den zoologiska sta
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tionen förenar sig med den uppfattning, som framförs i pianen, att den ur vattenskydds

synpunkt bsta lösningen är att Ekenäs stad och f.d. landskommun bygger ett gemensamt

reningsverk. Reningsverkets effekt borde dock ökas redan på 1970-talet och inte först

på 1980-talet. Som en brist konstateras, att pianen inte alis föreslår någon tidtabeli för

påbörjandet av behandiingen av f.d. Ekenäs landskommuns avloppsvatten. Den zoologiska

stationen föreslår, att ett reningsverk med det snaraste skulle byggas i Lappvik tätort, och

att dess reningseffekt redan från början skutle vara större än den i pianen föreslagna

Krogars vattenskyddsförening understryker den i pianen framförda möjligheten att

leda avloppsvattnet från Oy Visko Ab och från Lappvik tätort ytterom Hangö udd, samt

föreslår att en noggrannare utredning över detta alternativ bör göras.

Västra Nylands Regionplansförbund anser, att en noggrannare pian för området mellan

Koverhar och Harparskog borde uppgöras i brådskande ordning. Tvärminne zoologiska
station och Raseborgs Natur- och Miljövärdsförening önskar, att för Koverhars fabrikers

vidkommande, vid sidan av dc föreslagna lösningarna, uppmärksamhet borde fästas vid att

minska förekomsten av tungmetaller och ammoniak. Ytterligare borde utredas, viika ämnen

som hamnar ut i havet från förvaringsområdet för slagg. Raseborgs Natur- och Miljövårds

förening anser, att pianen innehåller en motsägelse såtillvida, att man samtidigt som man

ämnar leda avloppsvatten från Ekenäs till Lappvik föreslår att leda motsvarande avlopps

vatten från Lappvik till Hangö.

Beträffande Pojovikens vattenskydd uppgörs som bäst en ailmän pian, i samband

mcd vilken de angelägenheter som förts fram i ovannämnda utlåtanden kan behandias

mera detaljerat. Beträffande effektiveringen av behandlingen av Ekenäs stads avlopps

vatten samt påbörjandet av behandlingen av avloppsvattnet från tätorterna i f.d.
Ekenäs landskommun kan konstateras, att totalplanen föreslr att avioppsvattnet

från samtliga tätorter under 1 970-talet, och från de största tätorterna före utgången

av år 1978, skall behandlas med en effekt, som minst motsvarar simultanfällning

eller kemisk direkt fällning. För Ekenäs del har föreslagits, att behandlingen i sam

band med reningsverkets utvidgning, eller senast före utgången av 1980-talet, borde
effektiveras t41 att motsvara efterfällning.

Tilläggen beträffande Koverhar fabriker beaktas i samband med justeringen av

planen. Beträffande Raseborgs Natur- och Miljövårdsförenings ställningstagande
rörande ledande av Ekenäs avtoppsvatten till Lappvik och Lappviks avloppsvatten
till Hangö konstateras, att det torde röra sig om ett missförstnd. 1 pianen har som
en möjlighet framförts att leda Ekenäs avloppsvatten till Vitsandströmmen, men

detta alternativ har i planen inte alls ansetts vara det bästa eller det mest sannolika.
Beträffande fixeringen av den fördelaktigaste utsläppspunkten har hänvisats till den
mera ingåendc planering, som omnämnes i början av bemötandet. Beträffande ledan
det av Lappviks avloppsvatten har konstaterats, att en avledning av avloppsvattnet
mot Hangö udd borde övervägas i det falI att ovantat stora olägenheter uppstår inom
utsläppsområdet, till exempel beroende p att tätortens tillväxt är starkare än beräk
nat.

Entigt Ingä kommuns uppfattning bör det alternativ, enligt vilket avloppsvattnet från
Sjundeå stationsby leds till Korsbybäcken och genom Torbackaån till havet, förkastas.
Ingå kommun anser vidare, att i planen bör utredas, huruvida en bättre plats än Björkud
den kan hittas för kommunens avloppsverk. Kommunen önskar päskynda verkställandet
av de åtgärder, som planen föreslär för Tricol Oys vidkommande.

lfrägavarande alternativ är inte heller enligt arbetsgruppens åsikt mcd nuvarande
belastning realistiskt. På grund av det stora bruksvärde, som Sjundeå äs nedre lopp
och dess sjöar har, har man önskat framföra olika möjligheter att effektivera vatten
skyddet för den händelse att avloppsvattenbelastningen skulle öka betydligt. 1 detta
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fali erfordras naturligtvis tilläggsutredningar om nyttan och skadan av olika alterna
tiv för att få fram det mest fördelaktiga.

frågor som gäller placeringen av reningsverk kan inte undersökas i detalj på hei
hetsplaneringsnivå (jmfr inledningen). Däremot anser också arbetsgruppen det vara
av behovet påkallat, att frågan om reningsverket för Ingå utreds i samband med en
öiera ingende planering.

Beträffande utsläppsområdet för avloppsvattnet har i pianen konstaterats, att en
flyttning av utsläppspunkten borde övervägas som tilläggsåtgärd, ifali menliga för
ändringar visar sig på området. Valet av den fördelaktigaste utsläppspunkten kräver
också i detta fail en mera ingående planering.

Sjundeå kommun, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätts miljövårdsförening, Vesiyhdistys samt
Svenska Lantbruksproducenternas Centraiförbund fäster uppmärksamheten vid att vat
tenkvaliteten i Risubacka å försämras genom att avloppsvattnet fiin Nummela och Ojakkala
ieds dit, ävensom vid en effektivering av avloppsvattenbehandiingen för dessa tätorter.
Vesiyhdistys uppmärksammar också möjligheten att leda Risubackaån förbi Björnträsket,
varvid en försämring av Björntraskets tillstånd kunde undvikas.

1 totalpianen har för dessa tätorter föreslagits strängare krav på avioppsvattenbehand
lingen än vaniigt. 1 åtgärdsrekommendationerna har Nummela tätort nämnts bland
dem, för vilkas del har påpekats, att särskild uppmärksamhet bör fästas vid en minsk
ning av avloppsvattnets restbeiastning. 1 pianen har framiagts, att heta Risubackaån
med relarivt ringa tgärder kan ledas förbi Björnträsket, i det fati att större olägen
heter än väntat uppstår i träsket på grund av avloppsvattnet.

Imatran Voima Oy har i sitt utlåtande synnerligen grundligt behandiat kyivattnets verk
ningar på vattendragen. 1 utiåtandet har konstaterats, att kyivattnets temperatur i beiysning
avsenaste undersökningar sjunker snabbare än beräknat, och att kylvattnets mverkan påtem
peraturerna i fagerviken sJunda är obetydiig. Vad beträffar den i pianen framförda upp
skattningen av kyivartnets inverkan på vattendragets tillstånd, konstateras, att den inte
motsvarar de resultat som erhåiiits av de synneriigen omfattande uppföljande undersök
ningar, som efter igångkörandet av Ingå kraftverk har gjorts rörande fiskerihushållningen
och vattnets biologisk-kemiska aspekter. Dessa undersökningar har påvisat, att kylvattnet
inte har förorsakat några skadiiga förändringar inom vattenområdena.

De beräkningar, som framförts beträffande den areal, på vilken kylvattnet ökar
vattnets temperatur, baserade sig främst på uppgifter från facklitteratur, eftersom
några resuitat av i vattendraget utförda observationer beträffande påverkan från an
Iäggningarna ännu inte fanns att tiiigå då pianen uppgjordes. Eftersom resuitat av
kyivattnets faktiska påverkan i naturen numera finns tiligängiiga, kommer dessa
i den fortsatta pianeringen att användas som bas för uppskattningen av denna på
verkan.

Joutseno-PuIp Oy framför , att man beträffande vattenförsörjningen för områden med
spridd bosättning och fritidsbosättning borde fästa specieli uppmärksamhet vid uppiys
ningsverksamhet och vid ordnandet av den spridda bosättningens av1oppsfrgor. Som ett
exempel nämns Lojo sjö, där fosforbelastningen från 1500 fritidsbostäder enligt fabrikens
uppfattning överskrider dess eget fosfomtsläpp. Då man tar i betraktande de tairika semes
terbyar, institut och andra större förorenare, som är beiägna vid sjöns stränder, samt
dessutom jordbruket, kan man konstatera, att arbete för upptysning och förändringar för
deras del kan vara av mycket större betydeise än en ansenlig skärpning av betastningsvärde
na för Joutseno Puip Oy:s Lojo fabriker. företages påpekar också, att behandlingen av av
loppsvattnet för dess vidkommande i punkt 4.221 har framstätits mera yttigt än motsva
rande behandling av Metsäliiton Teollisuus Oy.
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Också planeringsgruppen anser upplvsningsverksamhet som ett viktigt medel att

minska olägenheterna. 1 totalplanen har vattenförsörjningen för områden med spridd

bosättning och för fritidsbosättningen behandlats i förslagets punkt 6.34. Beträffande

jämförelsen mellan den fosforbelastning, som förorsakas av fritidsbosättningen vid

Lojo sjö och av Joutseno Pulp Oy, anser arbetsgruppen däremot, att dylika värderings

grunder för belastningen från fritidsbosättningen för att ge en bild av nuläget är

felaktiga och icke baserade på sakuppgifter. Beträffande Lojo sjö bör ytterligare näm

nas, att de mest akuta och till arealen mest omfattande olägenheterna har förorsakats av

skogsindustrins BS-belastning och inte av fosforbelastningen. Naturligtvis bör man

dock också se till, att diffussionsbelastningens verkningar åtminstone inte ökar från

sin nuvarande nivå (jmfr bemötandet i punkt 3.2 till Lojo stad, Joutseno Pulp Oy

samt Metsäliiton Teollisuus Oy). Joutseno-Pulp Oy:S anmärkning beträffande punkt

4.221 kommer att beaktas i den fortsatta behandlingen.

De fiesta avgivarna av utlåtande har ansett en lokal lösning vara det bästa alternativet för

Lojotraktens vattenskydd, och har samtidigt understrukit behovet av avloppsvattenbehand

ling. Byrån för vården av naturtiltgngar vid jord- och skogsbruksministeriet påpekar, att

lokala renings- och utsläppsåtgärder skulle framhäva principen om förorsakarens ansvar för

de områden, som dess belastning förorenar.
Karislojofjärdens vattenskyddsförening anser Ib som det lämpligaste alternativet, efter

som det minskar belastningen i Aurlahti. Också Metsäliiton Teollisuus Oy har föreslagit att

tilläggsundersökningar på basen av ahernativ Ib skall göras beträffande möjligheterna att

bättre utnyttja Lojo sjös förmåga till självrening. Undersökningen borde ha anknytning till

de vattenståndsarrangemang, som föreslås i rekommendationerna, och till eventuella

förändringar i avtappningen frn Hiidenvesi. Västra Nylands Regonp1ansförbund anser att

alternativ Ib (belastninshypotes 2) borde uppställas som mål på lång sikt. Också Västra

Nylands vattenskyddsförening har ansett alternativen la och Ib som de bästa alternativen

för att avleda Lojotraktens avloppsvatten. Joutseno-PuIp Oy har som sin målsättning

framfört alternativ la eller högst lb.
Tvärminnes zoologiska station föreslår, att den punkt i planen, som nämner att Svartåns

belastning åtminstone inte väsentligt får ökas i framtiden, borde ändras till att lyda, att

Svartåns belastning inte alls får ökas i framtiden, utan tvärtom bör minskas. Också Nylands

fiskarförbund samt Uudenmaan Kalastuskuntien ja -seurojen liitto framhåller, att någon

ytterligare avloppsvattenbelastning inte får ledas till Svartån.

1 totalplanen har formuleringen beträffande den belastning som transporteras längs

Svartån preciserats.
Länsi-Uudenmaan seutukaavaiitto påpekar, att Strykmossen, som i atternativ Itia för

ledandet av Lojotraktens avloppsvatten har föreslagits bii platsen för en konstgjord damm,

representerar en av de sista kusthögmossarna i dessa trakter. Den borde bevaras i sitt nuva

rande skick och eventuelit fredas med stöd av naturskyddslagen, såsom i regionplansför

bundets utkast till etapplan rörande rekreations- och skyddsområden har föreslagits.

1 åtgärdsrekommcndationerna har en lokal Iösning beträffande Lojotraktens avlopps

vatten framförts under förutsättning att sådan verksamhet, som belastar vattendraget,

inte ökar i Lojotrakten. If ali man i framtiden kommer att taga i övervägande att leda

avloppsvattnet till havet, bör Strykmossens värde som skyddsobjekt beaktas.

Joutseno-Pulp Oy anser i sitt utltande, att belastningshypotes 2 är felaktig. Bolaget har

för arbetsgruppen framlagt en skrivelse, där det konstateras, att dess utvidgningsplaner för

cellulosafabrikens del är 60 000 t/a och för pappersfabrikens del 80 000 t/a. Avlopps

vattenbelastningen bör uppskattas mcd beaktande av, att cellulosafabriken kommer att

byggas i form aven utvidgning avden nuvarande fabriken, varvid det inte är möjligt att välja

den ur vattenskyddssynpunkt ändamålsenligaste utsläppspunkten - Belastningshypotes 3,
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enhigt vilken fabriken inte alis skulle förorsaka ngon avloppsvattenbelastning, är synner
ligen orealistisk. Även i det fali att cellulosafabriken skulle upphöra, kommer pappersfab
riken fortsättningsvis att kvarstå.

Enhigt Metsäliiton Teollisuus Oy:S uppfattning är belastningshypotesen för Gerknäs
fabriker onödigt kraftigt karrikerad uppåt. För fasta ämnen är 2 t/d en realistisk siffra,
men för BS7 skulle 6—7 tld vara en naturlig utgångspunkt. Antagandet i belastningshypotes
2, att mängden fasta ämnen skulle minska till 1 tld, motsägs av de erfarenheter som er
hållits vid rening av skogsindustrins avloppsvatten på denna nivå. Det skulle ha varit rikti
gare att bibehål[a dc fasta ämnena pä samma nivå som i belastningshypotes 1.

Beträffande belastningshypoteserna konstaterar arbetsgtuppen, att de naturligtvis
inte innebär några ställningstaganden till riktiinjerna för produktionsutvecklingen
inom ifrågavarande anläggningar, utan avsikten är att mcd deras hjälp möjliggöra en
konkret bedömning av vattenskyddsalternativ på olika nivå. Härvid har man beaktat
både de extrema alternativen, dvs synnerligen stor och synnerligen liten belastning
samt en mellanliggande belastningsnivå, och uppskattat detas verkningar på vatten
draget. Beträffande den ståndpunkt, som Metsäliiton Teollisuus Oy framför till be
lastningshypotes 2, kan den föreslagna mängden fasta ämnen om 1 t/d på basen av
tillgängliga uppgifter anses vara realistisk, och den kan också uppnås med hjälp av ett
flertal olika metoder.

5.3 Vattnens rekreationsbruk

Västra Nylands vattenskyddsförening understryket i sitt utlåtande betydelsen av närom
råden för rekreation och av allmänt rekreationsbruk. Enligt Västra Nylands naturskydds
förenings uppfattning borde pianeringen och reserveringen av rekreationsområden göras ef
fektivare och detaljerade pianer för dylika borde uppgöras skilt för varje område. Uuden
maan Maakuntaliitro fäster speciell uppmärksamhet vid den särartade naturen i västra
Nylands skärgårds- och vattenområden, som enhigt förbundets uppfattning borde bevaras
för ett ständigt växande fritidsbruk. Byriin för värden av naturtiligängar vid jord- och skogs
bruksministeriet anser, att en brännandc brådska redan föreligger att spara dc obebyggda
stränderna i västra Nyland. Vår lagstiftning är dock synnerligen outvecklad i detta hän
seende. Enligt Helsingfors stads åsikt är probiemet inte bristen på lärr piiga vattenområden,
holmar der strandområden, utan förvärvandet av dytika för allmänt rekreationsbruk.
Enligt Maataloustuottajain Keskusliitto förutsätter förverktigandet av den framlagda
fritidsplanen, att tätorterna skulle förfoga över egna vattenomräden för detta ändamål.
Enligt förbundets uppfattning kan pianen förverkiigas till exempel utgående frin kom
mu nalförb und.

Enligt Oy Kymi-Kymmene Abs uppfattning har fritidsbosättning i planen i ailmänhet
setts i negativ dager. Det är ändå den kanske populäraste formen för rkreationsbruk. och
borde därför få ökad tyngd samt möjligheter att utvecklas. Tenala kommun framhåller
för sin del, att större uppmärksamhet borde fästas vid den nedsmutsning som fritidsbosätt
ningen åstadkommer. Enligt Västra Nylands vatrenskyddsförenings uppfattning finns p
området stälhns för mycket fritidsbosättning, vilket för sin dcl understryker betydelsen
av en cffektivare strandplancring och planering av markanvändningen. Pojo kommun
understryker i sitt utltandc strandplaneringens betydelse. Tvärminne zoologiska starion
påpekar, att bevarandet av skärgården i obebyggt skick speciellt borde gälla för Project
Aqua-området i Pojoviken.

Enligt rcgionplansförbundens prognoser beräknas fritidsbosättningen till r 2000
öka nästan till det fvrfaldiga jämfört mcd är 1970. Eftersom cii kraftigt tryck nk
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tas mot vattnen inom planeringsområdet också frn andra användningsformer,

har det ansetts behövligt att i pianen också framföra olägenheter som härrör sig från

fritidsbosättningen samt tgärder der principer, som strävar till att minska dessa

olägenheter. 1 pianen har också fritidsbosättningens utvecklingsmöjligheter beaktats

genom att skärskåda möjligheterna till iokaiisering av ny fritidsbosättning med

hänsyn till vattnens övriga användning och strandområdenas iämplighet.

Beträffande Project-Aqua i Pojoviken hänvisas till en pågående alimän planering

för vattenskyddet. 1 samband härmed torde man mera detaljerat kunna ta stånd

punkt även till vattenskyddssynpunter i samband med placeringen av fritidsbosätt

ningen.
Enligt Nylands Svenska Lantbrukssällskaps uppfattning är dc områden, som i planens

punkt 6.2 framhålles som lämpiiga för rekreationsbruk, alltför stora. Vesiyhdistys framför

— uppfattningen att pianen beträffande anviindningen av Sjundeå ås vattendragsområde är

synnerligen aiimänt häilen. 1 pianen borde ha utretts, vilka variationer i vattenståndet som

kan tillåtas utan att rekreationsbruket blir lidande därav.

1 pianen har vattendragens Iämpiighet för rekreationsbruk granskats enbart med

tanke på vattnens användning, varför ngon ställning inte tas till områdesreserverin

gar, som hänför sig till planeringen av markanvändningen, eller till deras storlek.

Vid granskningen av sjöarna i Sjundeå ås vattendragsområde har framhåliits, att

regleringsgränserna för dessa sjöar borde bestämmas så, att regleringen skulle ske

inom ramen för dc naturliga variationerna i vattenståndet elier genom att utjämna

dessa. 1 ptanen har dessutom föreslagits, att en mera ingående pian borde uppgöras

beträffande vattenanskaffningen till Sjundeå å, i vilken den skada eller nytta som

olika alternativ förorsakar vattenanvändningen noggrannare skulle beaktas. Ett dylikt

pianeringsarbete har i själva verket redan påbörjats.

5.4 Fiskerihushållningen

D de flesta avgivarna av utiätande har framfört synnerligen likartade stäliningstaganden till

omfattningen av och innehåliet i den del av planen som berör fiskerihushållningen, fram

läggs till dem ett gemensamt bemötande efter Finska Socker Ab:s utiåtande.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att fisket endast har be

handlats knapphändigt i planen. På basen av punkt 6.37 i rapporten, som behandlar fiskeri

hushållningen, kan man dra slutsatsen, att vattenstyrelsens uppfattning är att totalpianer

inte noggrannare borde behandia sdana former för vattenanvändning, som hänför sig till

någon annans verksamhetsomrde än vattenstyrelsens. Väg- och vattenbyggnadsstyreisen

anser, att en dyiik uppfattning är oriktig och saknar stöd i lagen om vattenförvaitning, samt

att totalpianer fullviktigt borde täcka samtiiga former för vattenanvändning Detta kräver

ett nära samarbete mellan oiika myndigheter.
ViIt- och fiskeriforskningsinstitutet har inte ngra nämnvärda anmärkningar att göra be

träffande dc punkter i planen, som behandiar fiskerihushMlningen. På fiskerimyndigheter

nas försorg håller man som bäst ännu på med att utveckla planeringen av fiskerihushåll

ningen på riks- och regional nivå, och kan ännu inte mcd tillräcklig säkerhet jämföra fiskeri

hushållningens intressen mcd övriga intressen, som hänför sig till vattenanvändningen. 1

detta läge är det eniigt forskningsinstitutets uppfattning på sin plats, att utredningar av

inventerande karaktär rörande fiskerihushållningen utförs i sä stor skaia som möjligt i

samband mcd helhetsplaneringen av vattenanvändningen. Vilt- och fiskeriforskningsinsti

tutet är av den uppfattningen, att en planering av fiskerihushållningen pä riks- och regional

nivä bör omhänderhas av de sakkunniga pä området, dvs fiskerimyndigheterna. Uppgiften
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bör skötas parallellt med vattenstyrelsens planering av vattnens övriga användning. Sam
manjämkningen av de pianer, som fiskerimyndigheterna och vattenstyrelsen har uppgjort,
bör ske på statsrådsnivå.

Länsstyrelsen 1 Nylands iän anser i sitt utlåtande, att uppgifter som berör fisket inte kan
lämnas utanför en totalpian för vattenanvändningen, eftersom fisket är en väsentlig faktor
i detta sammanhang och kräver rena, i naturtillstånd befintiiga vatten. Väsentiiga uppgifter
i detta sammanhang vore uppgifter om fångstområden och -mängder vid västra Nylands
kust.

Havsforsknlngsinstitutet anser det beklagligt, att det inte har varit möjligt att i en sä
pass ingående totalpian inrymma en fiskeriekonomisk pian för kustområdet.

Tvärminne zoologiska station hoppas att samarbetet mellan vatten- och fiskerimyndig
heterna skall utvecklas sä, att också fiskerihushållningens behov fullviktigt kunde fs med
i totalpianen. Eftersom det i Ekenäs skärgård finns goda förutsättningar för utövande av
yrkesfiske, bör detta tas i betraktande ocksä i pianen.

Lojo kommun framhåller i sitt uttätande, att pianeringen av den fiskeriekonomiska an
vändningen ankommer på vederbörande statiiga myndigheter med beaktande av, att över
vakningen av vattendragen samt utredningar och undersökningar rörande fiskstammen och
fisket på grund av sakens natur borde göras pä statens försorg och bekostnad.

Tenala kommun anser, att mera uppmärksamhet borde fästas vid fisket.
Nylands fiskarförbund anser det beklagligt, att skärgården och fisket inte har kunnat

behandias i högre grad i en så här omfattande och nödvändig undersökning. Förbun
det anser, att ett rationellt fiske och tiilvaratagande av fiskproduktionen är betydligt
väsentiigare än husbehovs- och fritidsfisket, och att yrkesfisket bör främjas och möjligheter
för dess utveckling skapas inte blott pä havsområdet utan också pä kust- och skärgärds
området. 1 den fortsatta pianeringen bör uppmärksamhet fästas vid yrkesfiskets framtida
stäilning samt vid att dess verksamhetsmöjligheter pä omräden som är viktiga för yrkesfis
ket inte försvåras av avloppsvattenbelastningen.

Uudenmaan kalastuskuntien- ja seurojen liitto anser, att fiskerihushåilningen har be
handlats alltför knapphändigt i pianen. De presenterade uppgifterna är osammanhängande
och delvis föråldrade. 1 pianen har fiskuppfödning och — odling samt kräftfångst lämnats
heit obehandiade. Organisationsverksamheten har inte beskrivits. De värden som uppgivits
för fiskutplantering ger inte en korrekt bild av utplanteringarnas nuläge med avseende
pä mängd och kvaiitet. Piatser, som lämpar sig för fiskodling eller fiskdammar mcd naturlig
näring, borde ha inventerats. Förbundet har ytterligare framfört ett fiertat omständigheter,
som är av betydelse för utvecklingen av fiskerihushållningen pä området.

Västra Nyiands vattenskyddsförening anser, att fisket i Lojo sjö har behandlats på basen
av föråldrade uppgifter. Kustfisket har inte behandlats tillräckligt ingäende. Delpianen
rörande fiskerihushållningen borde ha uppgjorts i samråd mcd fiskerimyndigheterna.

Ingä, Sjundeå och Kyrkstätts miijövårdsförening anser det vara en altvariig brist, att
i totalpianen har fästs alltför liten uppmärksamhet vid fiskerihushåltningen. Trots att en
viss målsättning framförs, ingår 1 basutredningsdelen praktiskt taget inga uppgifter om
fiskets omfattning, fångstmängder,de viktigaste fångst- och lekplatserna eller vattendragens
potentieila möjligheter att i framtiden fungera som omräden för fiskproduktion. En ut
redning av fartygs- och båttrafikens inverkan pä fisket saknas likaledes. förutsättningarna
för att utöva fiske är också i hög grad beroende på effektiva vattenskyddsåtgärder.

Raseborgs Natur- och Miljövårdsförening framhåller, att fastän fiskerifrågorna inte hör
till vattenstyrelsen, borde ett minimikrav pä en totalpian av denna beskaffenhet vara en
noggrann utredning av möjiigheterna att förkovra yrkesfiskets nuvarande ställning. Deta
kunde ske genom att koppia in fiskerimyndigheterna pä pianen, varvid deras utredning
skulle ingä 1 pianen som en bilaga.
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Maataloustuottajain Keskusliitto anser, att kustfisket inte har behandlats tillräckligt
ingående. Fisket i Lojo sjö har behandlats på basen av föråldrade uppgifter. Den del som
behandiar fiskerihushilningen borde ha uppgjorts i samråd med fiskerimyndigheterna.

Finska Socker Ab framhåller, att en grundiigare och mera detaljerad utredning av fis
kets nuläge och framtid skulle ha varit synnerligen nödviindig.

Ett fiertal avgivare av utlåtande har fäst uppmärksamheten vid att den del av planen
som behandlar fiskerihushållningen är bristfällig. Såsom i planens punkt 6.37 har
nämnts, ingår enligt lagen om vattenförvaltning i vattenförvakningens åligganden bl.a.
icke fritids- och övrigt fiske, skötseln av fiskevatten eller statiiga ärenden rörande
fisket, ej heller fiskeriekonomisk forskningsverksamhet. Som svar kan också hänvisas
till viit- och fiskeriforskningsinstitutets utlåtande, van påpekas, att främjandet av
fiskerihushållningen inte ingår i vattenstyrelsens åligganden.

Under nurådande praxis har fiskerihushållningen kommit att behandias främst på
basen av förefintliga inventeringsuppgifter, vilket oundvikligen leder till att en del
av uppgifterna är föråldrade. Härpå beror också, att uppgifterna inte är regionalt
täckande, samt att inte alla dc frågor som framförts i utlåtandena har kunnat tas upp
till behandling. Inte heller har det vanit möjligt att framlägga detaljerade förslag om
åtgärder mcd sikte på fiskets befrämjande. Avsikten har i stället varit att så noggtant
som möjligt beakta fiskerihushJlningens behov i dc fall då övriga planerade åtgärder
kan vata till förfång för fisket.

Refererande till Västra Nylands vattenskyddsförenings och Maataloustuottajain
Keskusliittos utlåtanden bör nämnas, att den del av planen som behandlar fiskeni
hushållningen utarbetades under åren 1973 och 1974. Vid den tiden fanns ännu inte
färskare forskningsresukat att tillgå för Lojo sjö.

Helsingfors stad framhåller, att planen borde ha uppmärksammat till exempel möjlighe
terna för en icke jordägande stadsbo att fiska på olika vattcnområden. Imatran Voima Oy
påpekar, att den reella fångst som fås från ett vattendrag är den enda motiverade ut
gngspunkten vid beräkningen avett vattendrags fiskeniekonomiska värde. Produktionsför
måga och fångstkapacitet kan inte tas till grund för ekonomiska kalkyler. Dc kostnader,
som förorsakas av fritidsfisket, är enligt Imatran Voimas åsikt inte något mått på dess

värde. Det ekonomiska fångstvärdet av husbehovs- och fritidsfiske kan knappast anses vara
av betydelse. En överdriven uppfattning om fritidsfiskets betydelse har givits.

1 totalplanens åtgärdsrekommendationer har påpekats, att tillräckliga strandremsor
i närheten av tätorterna borde anvisas för alimänna rekreationsbehov. 1 förslagets

punkt 6.37 har framförts, att fritidsfisket som en form av fniluftsliv borde utvecklas
så, att man strävar att öka möjligheterna till mete och pilkfiske på alla vattenområden
särskilt i närheten av tätorter. 1 samband härmed borde vid vissa koncentrerade sjö
områden samt delar av kusten också serviceformer som betjänar fnitidsfiske utvecklas,
till exempel båtuthyrning.

Refererande till Imatran Voima Oy s anmärkningar beträffande beiikningen av
fiskerihushållningens värde bör framhållas, att dc olika alternativens verkningar i
totalplanen granskas ur samhällelig synpunkt. För fiskenihushållningens del är fångs
ten endast en del av dess värde för samhället. Vid avvägningar av denna art bör man
också beakta fiskerihushållningens väntevärde, vilket ingår i fångstkapaciteten. Vid
beräkningen av fritidsfiskets värde är en uppskatting, som baserar sig på därav föran
ledda kostnader, en metod som används vid nationalekonomiska nyttokostnads
beräkningar. Denna metod har i totalplanen ansetts bättre lämpa sig vid uppskatt
ningcn av fnitidsfiskets värde än en beräkning, som enbart baserar sig på fångstens
köttvände.

Beträffande Sjundcå å hänvisas till bemötandet av Oy Nokia Ab:s utlåtande.

10 1878055950
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Oy Nokia Ab anser, att planens påstående “ån har dock mist sin betydelse som laxå på
grund av att ett fiertal fördämningar har byggts i den i början av 1900-talet. Efter det
Einska Kabelfabriken Ab i början av 1960-talet byggde en damm vid Sjundeåås mynning,
har ån helt mist sin betydelse som Iekplats för insjölax” är enkelspårigt och svagt motiverat,
om pstendet tas bokstavligt i enlighet mcd texten.Dessutom framförs kritik av Sjundeå ås
betydelse som laxå överhuvudtaget.

Ställningstagandet 1 pianen grundar sig på en publikation av Hurme (1962) “Suomen
Itämeren puoleiset vaelluskalajoet” (Åar för vandringsfiskar vid finlands kust mot
Östersjön), i vilken konstateras, att Sjundeå å har varit en beaktansvärd laxå, men att
dess betydelse som en naturlig lekplats redan har avstannat på grund av fördäm
ningarna 1 viken vid åmynningen.

5.5 Vattenkrafthushållningen

Enligt Imatran Voima Oy:a uppfattning kan det i en del fail visa sig lönsamt att förnya de
små kraftverken. Oy Stockfors Ab framhåller, att följderna av den föreslgna justeringen
av regleringsgränserna i Lojo sjö inte till alla delar är positiva för krafthushållningen.

Att vattenkraftverkens maskinpark förnyas är naturligtvis inte i strid mcd en ända
målsenlig användning av vattnen. Genom att hålla gamla damm- oa. anläggningar i
skick förbättrar man också ofta vattenlandskapet och hindrar att vattenstndet men-
ligt sjunker på grund av anläggningarnas dåliga skick. Oy Stockfors Ab ts ställnings
tagande har behandlats i samband mcd övriga kommentarer till frgan om regleringen
av Lojo sjö — Hiidenvesi.

5.6 Flottning och trafik till sjöss

Tvärminne zoologiska station och Raseborgs Natur- och Miljövärdsförening framhåller, att
större uppmärksamhet borde ha fästs vid de olagenheter som förorsakas av flottningen,
bland vilka den senare nämner vattenskyddsfrågorna. Enligt Finska Socker Ab:s isikt skulle
mera detaljerade kartor över flottningen och trafiken till sjöss ha klargjort frågorna bättre.

Dc åtgärder för att främja flottningen som framförts i planen baserar sig på Finska
vikens bogseringskommissions iståndsättningsplan, som är uppgjo rd före totalpianen.
Under dessa förhållanden har totalplanen fått inskränka sig till att granska relatio
nerna mellan flottningen och övriga former för vattenanvändning. Enligt arbetsgrup
pens sikt har de skadliga verkningarna av flottningen behandlats tillräckligt mcd
beaktande av planens noggrannhetsnivå 1 övrigt. Eventuella olägenheter är lokala och
inverkar inte enligt arbetsgruppens uppfattning på ett principiellt ställningstagande
beträffande fastställandet av flottningsstadgan. Av tryckningstekniska och kostnads
skäl är planens bildmaterial rörande flottningen och trafiken till sjöss inte tillfreds
ställande.

Enligt Snappertuna kommuns uppfattning lämpar sig Synnernäs lagerplats och skydds
hamn inte för flottning, emedan viken är grund och liten.

Arbetsgruppen har i princip intagit en positiv stndpunkt till fastställandet av flott
ningsstadgan, men har samtidigt förutsatt, att man vid förverkiigandet av iståndsätt
ningsplanen bör sträva till att förhindra olägenheter för fisket och övrig vattenanvänd
ning. På Synnernasomrdet gäller det att minimera dc eventuella skador som tiltfogas
fisket. Eftersom användningen av området ingår 1 iståndsättningsplanen för bog
seringsleden, torde det ur flottningens synpunkt vara lämpligt för ändamålet.
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5.8 Vård och skydd av vattenmiljö och vattenlandskap

Både Länsstyrelsen i Nylands iän och Maataloustuottajain Keskusliitto anser, att total

planen ger uttryck åt uppfattningen, att de viktigaste skyddsobjekten inom området är

ftedade med stöd av naturskyddslagen. 1 totalpianen borde pä särskilda kartor utsättas

samtliga i nägon form skyddsvärda objekt som har samband med vattendragen. Länsstyrel

sen i Nylands iän framh1ler, att de inventeringar, som på regionplansförbundens och kom

munernas försorg gjorts mcd tanke på natur- och miljövrd, i högre grad borde utnyttjas.

Brister och felaktigheter förekommer i förteckningen över fågelsjöar som borde skyddas,

liksom även beträffande de delar av vattendragen som är landskapsmässigt värdefulla.

1 pianen nämns en stor mängd fågelsjöar av mindre värde, medandäremot f1ei av de mest

kända, till exempei Stadsfjärden 1 Ekenäs, Hepari i Kyrkslätt samt Koisjärvi och Savijärvi

1 Nummis inte nämns. Inom området finns ocks strandlunder och käilor, vilkas skydd

borde kunna uppmärksammas i en totalplan för vattenanvändningen.

1 punkt 4.8 i pianförsiaget har nämnts endast de viktigaste områdena och objekten

mcd anknytning till vattnen, som är fredade med stöd av naturskyddslagen, utan

att någon ståndpunkt har tagits till övriga ur naturskyddets synpunkt betydelsefulla

områden eller objekt, som inte är fredade. Däremot har 1 punkt 6 nämnts också så

dana områden och objekt, som ansetts betydelsfulla, men m inte är ftedade med

stöd av naturskyddslagen. Valet av dessa har skett på basen av bl.a. de förteckningar

över skyddsobjekt inom området, som sammanställts av regionsplansförbunden.

1 del 6 har man strävat till att uppräkna dc viktigaste fågelsjöarna samt övriga för

fågelfaunan betydelsefulla vattendragsomrden. Uppgifterna om dessa liksom även

den använda klassificeringen härstammar från uppgifter, som har erhållits avbyrån för

vården av naturtillgångar vid jord- och skogsbruksministeriet. Dc fågelsjöar, som

Länsstyrelsen i Nylands iän nämner är alla med undantag av Hepari uppräknade i

samband mcd delområdena i förslagets punkt 6.

Ivärminne zoologiska station har framhJlit, att ptanen ger en fetaktig bild av Project

Aqua-området 1 Pojoviken-Ekenäs skärgård. Att mcd hänsyn till fågelfaunan placera Stads

fjärden i Ekenäs 1 klass 3 är fel, eftersom området bör anses vara ett pä riksnivå betydelse

fullt häckningsområde och raststälie för fägiarna under flyttningstiden. Den zoologiska

stationen fäster dessutom uppmärksamheten vid skyddet av dc samhällen av organismer

som finns i källorna. IfalI uppdelningen på delområden kommer att användas vid en senare

planering, borde den justeras för Pojovikens forskningsområdes samt i alimänhet för skär

gårdens del.

Vid byrån för värden av naturtillgångar vid jord- och skogsbruksministeriet har för

Stadsfjärden i Ekenäs utförts en revidering och konstaterats, att den är av riksomfat

tande betydelse som fågelskyddsområde, och således i klassificeringen bör höra till

grupp 1. 1 totalplansförslagets dcli finns på sidorna 141—143 en förteckning över dc

källor som inventerats inom planeringsområdet. lnom ramen för planen har det dock

inte varit möjligt att noggrannare studera synpunkter, som sammanhänger mcd

organismsamhäilena i källorna.

6.2 Regleringen av Lojo sjö och Hiidenvesi

Oy fiskars Ab och Oy Stockfors Ab godkänner förslaget till justering av regleringen i Lojo

sjö genom att höja sommarens och höstens övre gräns. Likasä understöder företagen att

tappningen under vären binds vid en förhandsberäkning av vårflödet. Oy Stockfors Ab

understöder dock inte förslaget att den övre gränsen sänks för tiden 1.1.—15.3. Ingetdera

företaget godkänner heiler att den nedre gränsen höjs för tiden 1.5—1.3, utan anser försla
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get ogrundat. Oy fiskars Ab har uppgjort ett eget förslag till nedre gränser, vilka under
tiden maj-november i medeltal skulle vara 0.20 m lägre än i totalplanen.

Försiaget att sänka den övre gränsen för tiden 1.1.—15.3. siktar på att regieringen i
Lojo sjö skulle passa bättre ihop mcd den nu gällande regleringsföreskriften för Hii
denvesi. Med dc nuvarande övre gränserna kan Lojo sjö hållas högre än Hiidenvesi,
vilket sin sida leder till svårigheter att reglera Hiidenvesi enligt regleringstillstndet.
Genom att höja den nedre gränsen försöker man försäkra sig om, att vattenytan inte,
speciellt sommartid, sjunker så lågt att det medför olägenheter. Höjningen av den
nedre gränsen rättar sig ganska väl efter det nuvarande vattenståndet sommartid.
Under september-oktober kan det innebära svårigheter att hålla sig till den nedre
gränsen, särskitt under torra år. Ssom i planen har föreslagits, bör justeringen av
regieringen utredas genom mera ingående planering, som även bör sammankoppias
mcd ordnandet av regieringen i Hiidenvesi, Keritty, Punelia och Sakira, efter det
Helsingfors stad upphört att ta vatten från Hiidenvesi.

Maataloustuottajain Kesku sliitto och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
framhåller, att verkningarna och följderna av Helsingfors vattenanskaffning ytterligare
borde utredas. Enligt Metsäliiton Teollisuus Oy:s uppfattning borde undersökningar och
planer beträffande ett ändamlsenligt tappningsprogram igångsättas.

Arbetsgruppen hänvisar till sitt förslag att en allmän planering av regleringen i Lojo
sjö-Hiidenvesi samt Keritty, Punelia och Sakara hör igångsättas.

Enligt Joutseno-Pulp Oy:s uppfattmng borde en ansenligt större minimitappning till
Lojo sjö än den nuvarande säkerställas. Västra Nytands vattenskyddsförening anser, att
målet för ändringen av regleringsgränserna inom Svartåns vattendragsområde bör vara att
höja lågvattenföringen.

1 åtgärdsrckommendationcrna (punkt 7.5) har som ett centralt mål för pianeringen
av regleringen 1 Hiidenvesi uppställts att tilivarata rekreationsbrukets intressen och
att öka lågvattenföringen i Väänteenjoki. Också mcd tanke på Lojo sjö är en ökning
av den lågvattenföring, som tappas 1 Svartån, i och för sig cii riktigt syftemål, fastän
det i någon mån strider mot målsättningen beträffande vattenståndet.

7. Åtgärdsrekommendationer

Länsstyrelsen i Nylands Iän, Suomen Kunnallisliitto, Västra Nylands naturskyddsförening,
Raseborgs Natur- och Miljövrdsförening och Vesiyhdistys anser,att åtgärdsrekommendatio
nerna borde vara mera detaljerade. Västra Nylands vattenskyddsförening anser rekommen
dationerna vara något för allmänt hållna. Tvärminne zootogiska station anser åtgärdsrekom
mendationerna i stort sett riktiga, men dc skulle gärna få vara mera detaljerade.

En totalplan för vattnens användning, som är loka! och överspänner en läng tidrymd
är till sin natur riktgivande och den preciseras efter behov mcd ailmän och projekt
inriktad ptanering av vattnens olika användningsformer. Dc åtgärdsrekommenda
tioner, som är avsedda att godkännas av vattenstyrelsen, kan enligt arbetsgruppens
åsikt inte gå långt in på detaljer, eftersom en smidig tillämpning av pianen därvid
väsentligt försvåras. Också delar av planen som utgör egentlig planering fpunkterna 5
och 6) innehåller en synnerligen stor mängd granskningar av möjligheter och förstag,
vilka borde ha en riktgivande inverkan på användningen av vattnen, oberoende av att
dc inte alla har försetts mcd det eftertryck, som en rekommendation skulle innebära.

Arbctsgruppen har på basen av utlåtandena även strävat att precisera åtgärdsre
kommendationerna. Speciellt har den punkt som handiar om industrins vattenskydd
preciserats. Detta förutsätter i ett flertal fall en mera ingående planering, som dock
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inte har igngsatts i detta skede av helhetsplaneringen, utan det har ansetts vara

bättre att ställa pianen till förfogande i dess nuvarande form. De ailmänna och pro

jektinriktade pianer, vilkas uppgörande anses nödvändigt för att trygga en ändamåls

entig användning av vattnen, har framlagts i form av åtgärdsrekommendationer.
Länsstyrelsen 1 Nylands iän påpekar, att någon .tgärdsrekommendation inte givits

beträffande Hormajärvi sjö, som hör till Project Aqua-programmet.
Åtgärdsrekommendatio nerna har kompletterats med en rekommendation beträffande

de vattendrag, som används till vetenskapligt forskningsändamål eller bör skyddas som
unika eller representativa objekt. Rekommendationen har uppgjorts i enlighet med de

av vattenstyrelsen godkända principerna för vattenskydd (Vattenstyrelsen 1974).
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen påpekar, att trafiken till sjöss inte alis har nämnts i

samband med åtgärdsrekomrnendationerna.
Såsom i planens inledning och i början av denna bilaga konstateras, är planens tyngd

punkt förlagd till behandiingen av de mest problemfyllda formerna för vattenanvänd

ning på detta område, samt till vattenskyddet. Eftersom inga konkreta konfliktsitua

tioner mellan trafiken till sjöss och den övriga vattenanvändningen föreligger inom

området, har trafiken till sjöss i pianen behandlats endast i ailmänna drag. Det har

inte i detta skede inom ramen för helhetsplaneringen ansetts ändamålsenligt eller ens

möjligt att uppgöra pianer med sikte på att direkt främja trafiken till sjöss.

Enligt Svenska Lantbruksproducenternas Centraiförbunds och Nylands Svenska Lant

brukssällskaps uppfattning har nya trafikleder inte beaktats i rekommendationerna.

1 åtgärdsrekommendationernas punkt 7.8 har tagits ställning till förverkiigandet av

de pianerade trafiklederna genom området från Helsingfors till Åbo. Med trafikleder

avses här närmast de motorvägar och järnvägar som planerats.

Svaren på de frgor som framställdes i samband med begäran om utlåtanden
om försiaget till totalpian

Nedan framgår antalet av de olika svar, som givits på frågorna i begäran om utlåtande.

1. Anser Ni, att uppgörandet av en totalplan för vattenanvändning i denna form är av
behovet påkallad?
Ja 28 Nej 1 Ingen åsikt 2

2. Anser Ni, att en del frgor har behandlats alltför mycket i pianen?
Ja 6 Nej 18 Ingen åsikt 7

3. Anser Ni att en del frågor har behandlats alltför litet i planen?
Ja 17 Nej 6 lngen åsikt 8

4. Anser Ni det sätt, på vilket planeringsområdet i planens del II har uppdelats i del
områden, vara ändamåisenligt (punkt 5.12)?
Ja 27 Nej 1 Ingen åsikt 3

5. Har kustområdet och inlandet enligt Er åsikt behandlats i riktig proportion till varandra?

Ja 13 Nej 10 Ingen sikt 8

6. Är uppgifterna om vattentillgångarna och deras nuläge till sin omfattning i harmoni med

det övriga innehåtlet i planen (punkt 3)?
Ja 20 Nej 8 Ingen &sikt 3

7. Är uppgifterna om vattnens nuvarande användning till sin omfattning i harmoni med det
övriga innehJ1et (punkt 4)?
Ja 19 Nej 10 Ingen åsikt 1
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8. Har enligt Er sikt vattenanskaffningsmöjligheterna klarlagts tillräckligt (punkt 6.2)?
Ja 20 Nej 7 Ingen åsikt 4

9. Är den värderingsförmån, som i samband mcd en jämförelse mellan alternativen för
vattenförsörjningen givits åt grund- och ytvatten, enligt Er uppfattning riktig (punkt
6.221, sid. 92—93)?
Ja 6 Nej 7 Ingen åsikt 18

10. Är målsättningarna och planeringsmotiveringarna som uppstälhs för vattenskyddet
enligt Er åsikt riktiga (punkterna 5.222 och 6.12)?
Ja 22 Nej 4 Ingen åsikt 5

11. Är alternativen för vattenskyddsåtgärder beträffande Lojotrakten enligt Er åsikt riktigt
vaida (punkt 6.222.2)?
Ja 10 Nej 6 Ingen åsikt 14

12. Anser Ni den lösning soni framlagts för Lojotraktens vattenskydd ändamålsenlig
(punkterna 6.222.8 och 7.2)?
Ja 11 Nej 3 Ingen åsikt 13

13. Är de lösningar beträffande vattenskyddet, som föreslagits för de övriga tätorterna,
enligt Er uppfattning riktiga (punkterna 6.2 och 7.2)?
Ja 8 Nej 4 Ingen åsikt 20

14. Är de områden, som i punkt 6.2 framförts såsom lämpiiga för rekreationsbruk, enligt
Er uppfattning riktigt valda?
Ja 14 Nej 3 Ingen åsikt 12

15. Är tonvikten på de olika formerna för rekreationsbruk (fritidsbosättning och allmänt
rekreatjonsbruk, såsom b.tljv, badliv, fritidsfiske, utomhusliv och utflykter samt
turism) enligt Er uppfattning den riktiga (punkt 6.2)?
Ja 10 Nej 5 Ingenåsikt 15

16. Är fiskerihushållningen enligt Er åsikt sakenligt behandiat?
Ja 8 Nej 14 Ingcn åsikt 8

17. Är vattenkrafthushållningen enligt Er åsikt sakenligt behandlad?
Ja 11 Nej 2 Ingen åsikt 17

18. Är flottningen och trafiken till sjöss enligt Er sikt sakenligt behandiat?
Ja 12 Nej 6 Ingenåsikt 12

19. Är de åtgärder, som föreslagits för att trygga tillgången på bevattningsvatten, enligt
Er åsikt realiserbara (punkterna 6.215, 6.234, 6.244, 6.254 och 6.264)?
Ja 6 Nej 4 Ingen åsikt 19

20. Anser ni att princlpen vid pianeringen av bassänger för bevattning är riktig, nämiigen
att bassängerna också skulle betjäna övrig användning av vattnen, till exempel rekreation
(punkt 6.14)?
Ja 17 Nej 2 Ingen åsikt 10

21. Är de objekt och områden, som har nämnts i samband med vkden och skyddet av
vattenlandskapet och vattenmitjön, riktigt vaida (punkt 6.2)?
Ja 14 Nej 3 Ingen åsikt 12

22. Anser Ni åtgärdsrekommendationerna vara tillräckligt omfattande och detaljerade
(punkt 7)?
Ja 17 Nej 11 Ingenåsikt 3




