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ESIPUHE 

Vesihallituksessa laaditut vesien käytön kokonaissuunnitelmat 

antavat suuntaviivat vesistöjen eri käyttömuodot huomioon 

ottavalle toiminnalle. Läntisen Uudenmaan vesien käytön 

kokonaissuunnitelmassa, joka hyväksyttiin vuonna 1977, käsitel

tiin mm. Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialuetta. 

Kuitenkin jo kokonaissuunnittelun yhteydessä vuonna 1975 

todettiin tarpeelliseksi laatia yksityiskohtaisempi kyse~stä 

aluetta koskeva vesiensuojelusuunnitelma. Syynä oli ensisijai

sesti vesialueen valtakunnallinen merkitys tutkimusvesistönä. 

Työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana biologi Paavo Tulkki 

vesihallituksesta (31.10.1977 saakka), nuor.ins. Markku 

Kukkamäki Helsinqin vesipiirin vesitoimistosta, dipl.ins. 

Juhani Kytö ja maat.metsät.kand. Varpu-Leena Saastamoinen 

vesihallituksesta. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet 

lisäksi maat.metsät.kand. Unto Ritvanen, limnoloqi Heidi 

Vuoristo, toimistorakennusmestari Paavo Piisilä ja toimisto

rakennusmestari Markku Varis vesihallituksesta. 

Suunnitteluun liittyen laati Ekono Oy selvityksen Hankoniemen 

taajamien jätevesien sekä teollisuuslaitosten saniteettivesien 

käsittelyn ja johtamisen vaihtoehdoista. 

Suunnittelutyötä varten kutsui vesihallitus kokoon neuvottelu

ryhmän, jonka kokoonpano oli seuraava: 

Västra Nylands Regionplansförbund, dipl.inq. Olof Lönnqren 

ja dipl.ing. Lars J. Rukkinen (varajäsen). 

Han~on kaupunki, kaupunqinins. Verner Lanqhoff 

Karjaan kaupunki, eläinlääkäri Carl-Göran Poussette 

Pohjan kunta, kunnaninsinööri Hartti Leskinen 

Tammisaaren kaupunki, eläinlääkäri Bo Olsoni. 
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Tenholan kunta, kunnansihteeri Erik Lundbern 

Helsingin yliopisto, prof. Rolf Kristoffersan 

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry., toiminnanjohtaja 

Stig L5nnqvist 

Nylands Svenska Lantbruksällskap, lantbrukare Rolf Lindström 

Nylands Fiskarförbund, distrikskonsulent Sti~ Sundstr()m 

Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys ry. 

fil.kand. Kalevi Keynäs 

Teollisuuden Keskusliitto, johtaja Olof Bruncrona ja 

dipl.ins. Göran Lindholm (varajäsen) 

Vesihallitus, vesihallintoneuvos R. Savisaari ja toimisto

·päällikk6 Mirja Särkkä 

Helsingin vesipiirin vesitoimisto,piiri-insinööri Esko 

Tamminen 

Työryhmä on työn kuluessa esitellyt työtään kuntien ja 

eräiden teollisuuslaitosten ja viranomaisten edustajille. 

Suunnitelmaehdotus lähetettiin valmistuttuaan 13.1.1978 

lausunnolle eri viranomaisille ja intressipiireille. Suunni

telma on saatujen lausuntojen perusteella tarkistettu. Lausun

tojen yhteenveto on esitetty liitteenä. 

Vesihallitus on istunnossaan 27.9.19/9 ktisitellyt suunnitelman 

ja hyväksynyt sen tavoitteet ja toimenpidesuositukset(kohdat 4 ja 7). 



5 

sivu 
S U U N N I T E L M A N P Ä Ä K 0 H D A T 

l. J 0 H D A N T 0 7 

2. A L U E E N Y L E I S K U V A U S J A K Ä Y T T ö 13 

3 .. V E S I S T ö N K U 0 R M I T U S J A T I L A 85 

4. Y L E I S T A V 0 I T T E E T 183 

5. T 0 I M E N p I D E - E H D 0 T U K S E T J A 

V A I H T 0 E H D 0 T 189 

6 . s u u N N I T E L M A N T 0 T E U T T A M I S -

E D E L L y T y K s E T 231 

7 • K E S K E I S E T s u 0 s I T U K S E T 241 

8. Y H T E E N V E T 0 255 

(Jokaisen pääkohdan alussa on tarkempi sisällysluettelo) 





7 

l. J 0 H D A N T 0 

Vesivarojen ja vesialueiden käytön suunnittelun tavoitteeksi 

on asetettava kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa ihmisen 

kaikki tarpeet otetaan huomioon. Tärkeimpiä vesien käytön tar

peita ovat asutuksen ja teollisuuden vedenhankinta, kalastus, 

vesiliikenne, maatalouteen liittyvä vesien käyttö, vesien käyttö 

virkistykseen, tutkimukseen ja vesiluonnon suojeluun. Vesi

alueen käyttö mainittuihin tarkoituksiin riippuu vesistön laa

dusta ja sijainnista. Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan eri

tyispiirteenä on alueen käyttö tutkimus- ja suojelukohteena. 

Koska tällainen käyttömuoto edellyttää puhdasta, mieluimmin 

luonnontilaista vesistöä, on selvää, että helposti syntyy 

ristiriita muiden veden ja rantojen ktiytt5muotojen, kuten 

j.äteveden johtamisen ja virkistyskäytön kanssa. 

Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelmassa 1976 

Pohjanpitäjänlahti ja sen edustalla oleva merialue todettiin 

yhdeksi tärkeimmistä vielä osin luonnontilaisista tutkimustarkoi 

tuksiin varattavista vesialueista, joilla kuormituksen lisäämi

seen on suhtauduttava kielteisesti. Vesihallituksen kollegio 

omaksui saman kannan hyväksyessään Läntisen Uudenmaan vesien 

eri käytölle asetettavat suositukset toukokuussa 1977. Vesi

hallituksen mukaan alue tulee säilyttää tutkimus- ja suojelu

tarkoituksen edellyttämässä tilassa. 

Vesiensuojelusuunnitelmissa tarkastellaan vesistön eri käyttö

muotojen vesistöä likaavaa ja muuttavaa vaikutusta. Tällöin 

yritetään arvioida kunkin käyttömuodon merkitys vesistöalueen 

väestön ja elinkeinojen tarpeet huomioiden ja pitäen tavoittee

na puhdistumista siellä, missä vesistö on päässyt likaantumaan 

ja likaantumisen estämistä siellä, missä tällainen uhka on 

olemassa. Tämän tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan kaikkien 

vesistön muuttamiseen vaikuttavien tahojen toimenpiteitä. 

Toimenpiteiden luonne pyritään tässä suunnitelmassa selvittämään 

niin, että alueen taloudellista toimeentuloa ei aiheettomasti 

vaikeuteta. 
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Pohjanpitäjänlahden ja saariston tutkimusta on harjoitettu Hel

singin Yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla vuo

desta 1901. Asema on kansainvälisestikin merkittävä, sillä tutki

joista on suuri osa ulkolaisia ja asema on osallistunut kansain

välisiin tutkimusohjelmiin sekä Itämeren merellisen ympäristön 

suojeluun liittyviin toimiin. Johtuen runsaasta tutkimusaineis

tosta ja alueen sopivuudesta monipuolisen vesi- ja maaekosys-

teemien tutkimuskohteeksi on Pohj täjänlahti otettu mukaan 

kansainväliseen vesistönsuojeluohjelmaan, Project Aquaan, yhtenä 

Suomen 14 kohteesta. Project Aqua on kansainvälisessä yhteis

työssä syntynyt luettelo sellaisista sisä- ja rannikkovesien 

kohteista, joilla on niin suuri arvo nykyisen ja tulevan tutki

muksen suorituspaikkoina, että tutkimuksen tarpeet näiden 

vesien käyttösuunnitelmassa on asetettava etualalle. Project 

Aqua-vesistöt ovat osa maailmanlaajuista suunnittelua, jonka 

tarkoituksena on havaintoverkon luominen muun muassa ihmisen 

toiminnan seurantatutkimusta varten. 

Project Aqua-vesistöjen luokituksessa Pohjanpitäjänlahti on 

mainittu luonnontilaiseksi tai vain vähän muuttuneeksi vesis

töksi, joka on klassinen tutkimusalue ja jonka eläimistä, kas

vista ja näiden elinympäristö on tarkoin tunnettu. Tutkimuskoh-

teena alue kiinnostaa erityisesti siitä syystä, että vesimassan 

suolapitoisuudessa on pysyvät vyöhykkeet 6°/oo:sta saaristo

osassa melkein 0°/oo:een Karjaanjoen suulla. Ilmiö on melko 

harvinainen ja ekologise~ti määräävä ympäristötekijä ja vastaa 

tilannetta koko Pohjanlahdessa ja Suomenlahdessa. Edellä esitel

lyistä syistä aluetta pidetä2n tärkeimpänä Suomen Project 

-kohteista. 

Yhteiskunta on joutunut ottamaan kantaa Pohjanpitäjänlahden 

käyttöön siinä vaiheessa, kun maahamme oltiin nerustamassa 

uutta öljynjalostamaa vuosina 1971-1973. Ympäristönsuojelun 

neuvottelukunta totesi lausunnossaan kauppa- ja teollisuus

ministeriölle tammikuussa 1973 mm. seuraavaa: "Tvärminnessä 

suoritetulle ja suu~nitellulle kansallisesti ja kansainväli-

sesti merkittävälle tutkimustyölle ei voida 16yt55 vaihtoehtoista 

sijoituspaikkaa. Tämä tutkimusty6 on tiukasti paikkaansa sidottua. 

Aseman keräämät yhtäjaksoisot ja pitkäaikaiset havaintosarjat 

ovat luonnonvarojen käytön ja istönsuojelun suunnittelun 
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kannalta välttämättömiä. Ne tulevat muodostamaan mm. Itämeren 

suojelussa tärkeimmän tausta- ja vertailuaineiston". 

Neuvottelukunta totesi edelleen, että Tvärminnen tutkimusase

man merkitys kasvaa entisestäänkin tekeillä olleen ja nyt jo 

Suomen ratifioiman Itämeren merellisen ympäristön suojelusopi

muksen myötä. Neuvottelukunta otti sen kannan, että Syndalen 

(Tvärminne) ei voi tulla kysymykseen öljynjalostamon sijoi

tuspaikkavaihtoehtona. 

Samasta asiasta vesihallitukselle osoittamassaan lausunnossa 

Tieteen keskustoimikunta mainitsi mm. seuraavaa: 

"Pohjanpitäjänlahden aluetta ja sen edustalla olevaa vesi

aluetta on pidettävä siel~jo suoritetun ja käynnissä olevan 

biologisen tutkimuksen sekä sen erikoisten hydroloqisten omi

naisuuksien takia tieteellisesti niin merkittävänä, että vesi

alueen tilan muuttamista ei pidä missään olosuhteissa sallia". 

Hallitus teki 21.6.1972 periaatepäätöksen, jonka mukaan öljyn-

jalostamaa ei sijoiteta Lappohjaan. P~ätös tehtiin luonnon

suojelullisia, liiketaloudellisia ja eneroiapoliittisia näkö

kohtia punnitsemalla. Luonnonsuojelu ja tutkimus painoi eniten 

ja tutkimustyön edellytykset päätettiin turvata. 

Vuonna 1974 laadittiin vesihallituksessa julkaisu "Vesien

suojelun periaatteet vuoteen 1985". Periaateohjelma on 

tarkoitettu ohjeeksi vesihallitukselle itselleen sekä muiden 

viranomaisten ja etupiirien käyttöön. Saadut lausunnot osoit

tivat ohjelman saaneen yleisen hyväksymisen. Tässä ohjelmassa 

kosketeliaan myös erityisesti suojeltavien, kuten tieteelli

seen tutkimukseen tarkoitettujen vesistöjen suojelu- ja 

suojelun toimenpidekysymyksiä. Sen pohjalta on valmistunut 

myöhemmin yksityiskohtainen vesiensuojelun periaatteiden 

soveltamisohjelma. Seuraavat vesiensuojelun periaateohjelman 

kohdat koskevat erityisesti Pohjannitäjänlahden aluetta: 
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- Tieteelliseen tutkimustarkoitukseen käytettävät vesistöt sekä 

ainutlaatuisina tai edustavina kohteina suojeltavat vesistöt säi

lytetään niiden tutkimus- ja suojelutarkoituksien edellyttMmtissä 

tilassa. 

- Vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista tulee erityisesti 

nopeuttaa silloin kun luonnontilaisena säilytettävien vesien 

tila häiriytyy tai kun kuormittava tai muuttava toiminta aiheut

taa vakavia haittoja erittäin korkeaa laatua vaativalle vesistön 

käytölle. 

- Arvokkaat luonnontilaiset kosket ja muut ainutlaatuiset vesi

alueet säilytetään rakentamiselta ja muulta muuttavalta toimin

nalta. 

- Erityisen korkeaa laatua vaativien vesienkäyttömuotojen tur

vaamiseksi tarvitaan joskus erittäin tiukkoja vesiensuojelutoi

menpiteitä. Tällaiset toimenpiteet saattavat olla tarpeen luon

nontilaisia säilytettävien vesien valuma-alueilla. Toimenpi

teistä aiheutuvien kohtuuttamiksi katsettavien kustannusten 

lisäksi saattaa elinkeinon harjoittaminen vaikeutua. Rajoituksista 

aiheutuvien ·menetysten korvaaminen tulisi tutkia ja järjestää. 

Valtion tulisi osallistua rahoitukseen, jos vesiä kuormittavalta 

tai muuttavalta toiminnalta vaaditaan erityisjärjestelyjä tai 

tavanomaisesta poikkeavia lisätoimenpiteitä ja yleisen edun vaa

tiessa sellaisia olemassa olevien toimintojen rajoituksia, että 

elinkeinon harjoittaminen vaikeutuu tai estyy, tulisi selvittää 

menetyksien korvaustarve ja mahdollisuudet suorittaa korvaukset 

valtion varoista. 

Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialueen kuormituksen vähentä

minen ja vesialueen säilyminen mahdollisimman puhtaana on sopu

soinnussa paikallisen väestön etujen kanssa. Saaristo- ja rannik

kovedet ovat heidän elinympäristöään ja kalastus on alueella elin

keino, jota harjoitetaan pääammattina, puoliammattimaisesti ja 

virkistyskalastuksena. 
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Vesihallituksen oman työn kannalta sekä yleensäkin ympäristön

suojelun vuoksi on tarpeellista, jopa välttämätöntä, että on 

puhtaana säilytettäviä vesialueita, joihin voidaan verrata 

likaantuneiden vesistöjen muuttuneita ominaisuuksia. Vertail

tavia ominaisuuksia ovat esirn. veden ravinteisuus, happipitoi

suus, kalaston, muun eläirnistön sekä kasviston laji- ja luku

määräsuhteet (varsinkin ns. indikaattorilajit ja -ekosysteemit) 

sekä pohjan laatu. Likaantuneiden vesialueiden vertaamisella 

luonnontilaisiin alueisiin voidaan määrittää likaantumisaste 

ja saada siten perusteet esim. jäteveden puhdistustavoitteille 

ja vahingonkorvauksille. On selvää, että vertailuvesistön 

veden laadulle asetetaan suurimmat vaatimukset. Pohjanpitäjän

lahti on ominaisuuksiltaan sellainen, että se puhtaana säily

tettynä soveltuu kaikkien rannikkovesiemme vertailuvesistöksi 

ehkä Perämeren pohjoisosia lukuunottamatta. 
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2. A L U E E N Y L E I S K U V A U S J A K Ä Y T T Ö 

2.1 YLEISKUVAUS 

2.10 Ra j a u s 

Varsinainen Pohjanpitäjänlahti on noin 15 kilometriä pitkä, 

kapea lahti, joka ulottuu Karjaan eli Hustion- ja Fiskarsin

jokien suulta Tammisaareen. Suunnittelualue on kuitenkin 

laajempi, sillä se käsittää myös Pohjanpitäjänlahden edustalla 

olevan Hankoniemen itäpuolisen merialueen sekä vesialueelle 

laskevat jokivesistöt, joista tärkeimmät ovat Fiskarsin-

joki valuma-alueineen, Karjaanjoki Karjaan ja Pohjan vMlillä 

ja Hankoniemeltä itään laskevat pikkuvesistöt~ Suunnittelu

alueeseen sisältyvä merialue on oleellisesti sama kuin Project 

Aqua-vesialue (kuva 1). Project Aqua-alueen rajauksessa käy

tetyt koordinaattirajat (59°44
1

N, 23°09
1

-23°33
1 

E) on merkitty 

kuvaan 1. Hankoniemellä tarkastellaan myös valuma-alueen ulko

puolelle jäävää aluetta tarneen mukaan mm. jätevesien yhte~s

käsittelyratkaisujen selvittämiseksi. Saaristo-osassa alue

rajaus on suoritettu vyöhykkeenomaisesti, koska suunnittelualueen 

tarkan rajan veto saaristossa on enätarkoituksenmukaista. 

Suunnittelualueeseen lasketaan kuuluviksi Han~on, Tammisaaren 

ja Karjaan kaupungit ja Pohjan sekä osittain Tenholan kunta 

(kuva 2). Entisten Tenholan ja Snap~ertunan kuntien keskus

taajamat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Useimpia toimin

toja käsitellään kunnittain, sillä suurin osa tilastollisesta 

materiaalista on saatavissa vain kuntayksik5ittäin. 

2.11 L u o n n o n y 1 e i s p i i r t e e t 

Varsinainen Pohjanpitäjänla~ti ja sen edustan merialue saar~s

toineen sijaitsevat Hankoniemen itäpuolella lähellä varsinaisen 

Itämeren ja Suomenlahden yhtymäkohtaa. Geomorfoloqisesti Hanko

niemi on suureksi osaksi ensimmäisen Salpausselän päätemoreenia. 
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Pohjanpitäjänlahden ympäristön kallioperän tärkeimmät komponentit ovat 

leptiitti, gneissi-graniitti ja runsaskaliuminen rannikkoqraniitti 

(Hausen 1931). Irtaimista maalajeista on alueella eniten moreenia. 

Lähistöllä sijaitsevat myös Salpausselät sekä maamme vanhimmat 

savikerrostumat. Itämeren vaiheiden aikana on koko alue ollut 

veden peitossa. Lähes nykyisen muotonsa Pohjanpitäjänlahti 

saavutti 2000-2500 vuotta sitten, jolloin Lohjanjärven meri

yhteys vaihtui Karjaanjoeksi. 

Pohjanpitäjänlahti kuuluu Karjaanjoen välityksellä Lohjanjärven 

kanssa samaan vesistökokonaisuuteen (kuva l) . Karjaanjoen 

vesistön eri osissa veden laatu ja määrä vaihtelevat. Rehevästä 

ja runsaskalkkisesta Lohjanjärvestä virtaa vettä 27 km pitkää 

Karjaanjokea myöten vuodessa 3,3 kertaa Pohjanpitäjänlahden 

vesimäärä (mm. Halme 1944, Luther 1959, Niemi 1973). Runsas

järvisen Fiskarsinjoen vesistön vesi on lievästi dystrofista. 

Muut varsinaiseen Pohjanpitäjänlahteen ja sen edustan merialueelle 

laskevat joet ovat vesimäärältään niin vähäisiä, että niiden 

vaikutus merialueen tilaan on pieni, etenkin kun rannat ovat 

suurimmaksi osaksi huuhtoutunutta maata (Luther 1951) . 

Virtauksien vaikutuksesta läheisten merialueiden tila ja olo

suhteet vaikuttavat varsinaisen Pohjanpitäjänlahden hydro

grafiaan (mm. Virta 1977). 

Tammisaaren eteläpuolella ovat saaristovyöhykkeet (kuva 3) 

selkeät ja hyvin kehittyneet (mm. Häyren 1900, 1931, 1940; 

Luther 1951). Alueen saaristo on Suomenlahden laajin. Suhteelli

sen pienellä alueella on täällä nähtävissä saaristoluonnon olen-

naisimmat piirteet. 

Saaristo-osa jaetaan topografisten ja hydrologisten tekijäin 

sekä syvyyssuhteiden perusteella neljään vyöhykkeeseen. 

R a n n i k k o v y ö h y k e koostuu pääasiassa suurista 

saarista ja mantereen rannasta. Näiden väliin ,ulottuu kapeita 

ja sokkeloisia salmia ja lahtia. 
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s i s ä s a a r i s t o v y ö h y k k e e s s ä maanpinta 

on vesialuetta suurempi. f1elkein umninaiset merenlahdet ovat 

sisäsaaristolle luonteenomaisia. 

U 1 k o s a a r i s t o v y ö h y k k e e s s ä saarien 

koko pienenee. Saaret ja saariryhmät vuorottelevat pieneh

köjen merenselkien kanssa. Rannat ovat kallioisia tai 

kivikkoisia. Yli 20 metrin syvänteet ovat vähälukuisia ja 

aallokoilta suojaisia poukamia on saarten välissä ja 

lahdissa. Tällä alueella noin 70 kokonaispinta-alasta 

on veden peitossa. 

M e r i v y ö h y k k e e 1 1 ä uloimpia saaria ja luo

toja ympäröi lähes yhtäjaksoinen ulappa, missä pinta

veden suolapitoisuus on suurimmillaan. Saaret ovat mität

tömiä kallioluotoja, joiden pinta-ala on tavallisesti 

alle hehtaarin. Käytännöllisesti katsoen kaikki rannat 

ovat alttiina aallokon ja maininkien vaikutukselle. Rannat 

ovat useimmiten jyrkkiä kalliorantoja, ja 40-50 m 

syvänteet saarien välissä ovat tavallisia. 

2.12 A s u t u s j a e 1 i n k e i n o t 

Vuonna 1975 oli alueen kunnissa henkikirjoitettuna yhteensä 

40 200 asukasta. Taulukossa 1 on esitetty erikseen myös 

taajamissa asuva väestö. Kuten taulukosta käy ilmi, suunnit-

telualueen kuntien asukkaista n. 69 

v. 1970. 

asui taajamissa 

Suurimmat, yli viiden tuhannen asukkaan keskukset ovat Hanqon, 

Tammisaaren ja Karjaan keskustaajamat. Huut, yli viiden 

sadan asukkaan taajamat ovat Lappohja, österby, Pohjan kirkon

kylä, Åminnefors, Pinjainen sekä Fiskars (kuva 2). Pieniä 

taajamia ovat mm. Antsko~, Trollböle, Leksvall, Lanqansböle, 

Skoqby, Harparskog, Tvärminne sekä Täktom. 
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Suunnittelualueella, samoin kuin koko maassa, oli 1960-luku 

voimakasta teollistumisen aikaa. Maa- ja metsätalouden 

määrä laski huomattavasti. Maa- ja metsätalous ikkojen määrä 

kuitenkin suurempana kuin Uudenmaan äänissä yleensä. Jos 

lasketaan kunnan teollisuustyöntekijöiden suhde kunnan koko 

asukasmäärää kohden, olivat Bromarv, Tammisaaren mlk., Pohja ja 

Tammisaari koko maan teo listuneimman kunnan 

joukossa vuoden 1974 teollisuustilaston mukaan. Kuntarajojen 

anaisuudesta ja yhteensä vain nel ästä to ikasta johtuen 

antaa kyseinen tilasto kuitenkin harhaan ohtavan kuvan 

Bromarvin ja Tammisaaren maalaiskunnan teollistumisasteesta. 

Taulukko 1. Väestötiheys vuonna 1970 

KUNTA V. 1970 
koko väestö 

HANKOl) 21,0 455 9 563 
taajama-alueet 9,1 1 028 9 307 97,3 

9 1 1 9 

6 617 
11,4 580 6 445 97,2 

138,6 41 7 730 
taajama-aluee~) 5 638 72,9 
keskustaajama 4 962 
Hustion asema 440 

tehdas 

POHJA 224,8 27 6 075 
taajama-alueet 4 082 
kk l 346 67,2 
Fiskars 359 362 

346 667 

125,8 17 2 150 
taajama-alueet l 087 50,5 

310 7 10 3 036 
taajama-alueet 3,6 232 824 27,1 

Pinta-ala kasvanut v. 1977 kuntaliitosten takia 
2) muihin kuntiin v. 

Sisältää Pohjan kunnan 

% 
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Seutukaavaliiton ennusteen mukaan kasvaa toimipaikkojen kokonais

määrä 4 500 työpaikalla vuosina 1970-1985. Kasvua tapahtuu 

Hangossa, Tammisaaressa, Karjaalla ja entisessä Tammisaaren 

maalaiskunnassa. 

Seuraavassa jaatelmassa on esitetty alueen kuntien maatilojen 

peltopinta-alat, peltoprosentit sekä metsäalat ja kokonais

pinta-alat 31.12.1974 tietojen mukaisina. (Maatilahallitus, 

tilastotietoja arkistosta) . 

Kunta Peltoala Pelto ~1etsäala Pinta-ala 
ha % ha ha 

Bromarv 2 086 ll 6 862 19 650 

Karjaa 4 696 25 5 487 18 860 

Pohja 2 892 13 5 400 22 480 

Snappertuna 3 020 18 4 693 17 190 

Tammisaaren mlk. 471 4 l 569 12 580 

Tenhola 4 442 14 10 001 31 070 

Yhteensä 17 607 14,5 34 012 121 830 

2.13 K a a v o i t u s 

Pohjanpitäjänlahden kannalta laaja-alaisin suunnitelma on 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton vuonna 1976 laatima 

rakennekaava, joka sisältää läpileikkauksen alueellisista 

toiminnoista ja ennusteet vuodelle 2000. Vuoden 1973 

aikana valmistui suoraan luonnos seutukaavaehdotukseksi. 

Tavanomaisen käytännön mukaista vain virkistys- ja suojelu

alueita sekä maa- ja metsätalousalueita koskevaa seutukaavaa 

(vaihekaava) ei erikseen laadita. Seutukaavoituksessa on 

menossa myös muita suunnitelmia, mm. haja-asutuksen kehit

tämissuunnitelmia. 

Vesiensuojelun kannalta seutukaavoituksen rantojen käytön 

suunnittelulla ja alueen teollisuusaluevarauksilla on 

erityisen suuri merkitys. 
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Seutukaavoituksen yhteydessä voidaan vesiasioissa tukeutua val

miiseen vesien käytön kokonaissuunnitelmaan. L2ntisen Uudenmaan 

vesien käytön kokonaissuunnitelma vuodelta 1977 luo suunta

viivat myös vesiensuojelun alueelliselle yleissuunnittelulle. 

Tällä hetkellä ovat valmiina Hangon keskustaajaman, Karjaan 

ja Pohjan yleiskaavat. Hanqon uuden yleiskaavan laadinta 

sekä Lappohjan osayleiskaava ovat jo edenneet pitkälle. Tammisaa

ren eriosayleiskaavat ovat hyv ksymisvaiheessa. Yleiskaavatyön 

johdosta oli Tammisaaren saaristo julistettu rakennuskieltoon 

vuoden 1978 loppuun asti. Myös Hangossa on osittainen raken

nuskielto yleiskaavoituksen johdosta. Kuntakohtaisessa yleis

kaavoituksessa voidaan esittää mm. eri tarkoituksiin varattavat 

ranta-alueet. l1yös erillisiä osayleiskaavan luontaisia ranta

yleiskaavoja tai rantojen käytön yleissuunnitelmia voidaan tehdä 

vesialue- tai kuntakohtaisesti. 

Yleiskaava ohjaa sellaisenaan rakennusjärjestyksen ohella haja

asutusalueiden rakentamista ja maankäyttöä, koska ns. detalji

kaavoja ei näille alueille laadita. Rantakaavailla on kuitenkin 

suunnittelualueen rannikon ja saariston käyttöä ryhdytty jär

jestämään loma-asutuksen voimakkaan kasvun takia. Sen laati

misen yhteydessä viimeistään selvitetään yksityiskohtaisesti 

mm. luonnonolot, luonnon kulutuskestävyys ja maisemansuojelu. 

Oy Predium Ab:n suuri rantakaava lähellä Lappohjaa Tenholassq 

on vahvistettu, mutta siitä on valitettu korkeimpaan hallinto

oikeuteen. Tammisaaren saaristoalueen Danskoqin ja Älgön 

saarille on laadittu saman yhtiön suuret rantakaavat. Kymin 

Oy:n Kopparön ja Rädsbölen suuret rantakaavat ovat val-

mistuneet ja. ovat käsittelyssä Tammisaaren kaupungissa. Edel

lisiin verrattuna pieni rantakaava on hyväksytty Kummeluddenissa 

Tammisaaren saariston Kopparön kylässä. Hankoniemen pohjois

länsipuolella on useita rantakaavoja (vrt. kuva 7). 

Alueen kaupunkikeskuksissa on yleensä asemakaavat. Kuitenkin 

maalaiskunnissa tai esikaupunkeihin vuoden 1977 alusta liite

tyillä alueilla on vain rakennuskaava tai se on vasta tekeillä. 
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2.2 VESIVARAT 

2.20 P o h j a n p i t ä j ä n 1 a h t i j a s en e d u s t , 

Morfologia 

Varsinaisen Pohjanpitäjänlahden allasta kuvaavat seuraavat 

tiedot (Seuna 1971, Mälkki ym. 1971): 

- valuma-alue 2 310 km2 

- pinta-ala 22,5 km
2 

tilavuus 208,7 x 106
m3 

- keskisyvyys 9,3 m 

- suurin syvyys 42 m 

- suurin pituus 14,5 km 

- suurin leveys 4,5 km 

- keskileveys 1,6 km 

Pohjanpitäjänlahti sijaitsee kapeassa laaksossa, joka jatkuu 

Hankoniemen itäpuolella lounaissuunnassa Tvärminnen 

Storfjärdenille ja avomerelle. Varsinainen Pohjanpitäjän

lahti on syvyysvaihteluiltaan suuri, mutta kuitenkin 

yhtenäinen allas, jonka erottaa merestä Tammisaaren 

seuduilla oleva kynnys, jonka alkuperäinen syvyys on 

noin 4 metriä (kuva 4) . Geomorfoloqisesti tämä Pohjan

Tvärminnen laaksoalueen katkaiseva kynnys on Lohjanharjua. 

Kynnyksen kapeimrnalla kohdalla sijaitsevat Tammisaaren 

rautatie- ja maantiesillat. 

Vuonna 1971 suoritettiin Tammisaaren siltojen tienoilla 

4,6 metrin syvyisen laivaväylän oikaisuruoppauksia, siten 

että kun aikaisemmin suurin syvyys läntisen maantiesillan 

tienoilla oli ollut n. 5 metriä, ruopattiin nyt sillan 

alle uoma, jonka leveys on 26 m ja syvyys 8 metriä 

(Launiainen 1972). Keskivedenkorkeuden mukaan laskettuna 

uusien siltojen poikkileikkausten yhteydessä yhteinen 

pinta-ala on 650 m2 (Launiainen 1972). 
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Tammisaaren edustan Stadsfjärden on matala. Vesialue syvenee 

Källvikin eteläpuolella. Hattmakarsundissa sijaitsee 12-13 

metrin syvyinen kynnys. Tvärminnen Storfjärdeniltä vesialue 

jatkuu etelään 35 metrin syvyisenä uomana, kunnes saavuttaa 

ulkomerellä Ajaxin syvänteessä 81 m. Ajaxin syvänteen erottaa 

Itämeren keskussyvänteestä 50-55 m syvyinen kynnys (Niemi 1973) . 

Suunnittelun kohteena ol~van vesistön syvyyssuhteita esittää 

kuva 4. 

Maankohoaminen on Suunnittelualueella 3,5-4 mm/v (Wittina 

1943, Kääriäinen 1963). 

Hydrologia 

Varsinaiseen Pohjanpitäjänlahteen laskevat joet - lähinnä Karjaan

joki ja Fiskarsinjoki - aiheuttavat Pohjanpitäjänlahdella vuoden

ajasta riippuvia vakiovirtauksia. Jokivesi jatkaa virtaustaan 

ulkomerelle päin vielä lahdessakin. Hakean pintaveden merelle 

päin suuntautuvat virtaukset synnyttävät syvemmissä vesikerroksissa 

vastakkaissuuntaista virtausta. 

Virta (1977) on selvittänyt Tammisaaren siltojen luona tapahtuvaa 

veden vaihtumista ja kynnyksestä sisään ja ulos tapahtuvia 

virtauksia. Keskeisimmät tutkimustulokset ovat koottuina 

taulukkoon 2. 
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Taulukko 2. Vesi- 3 (m /s) ja suola- (kg/s) tasapainon komnonentit eri kuukausina. 

Positiivinen etumerkki tarkoittaa virtaamaa Pohjanpitäjänlahteen. 

VESI 
3 (m /s) SUOLA (kq/s) 

AIKA virtaama virtaama virtaama virtaama virtaama virtaama 
ylemmässä alemuassa y le.TffiläsSä alenmassa ylemmässä 
kerroksessa kerroksessa kerroksessa kerroksessa kerroksessa 

keskivir- keskivir- vafuhtelevan 
taarnan taaman virtaaman 
mukana mukana rhukana 

1972 
kesäkuu 14 - 37 22 - 140 120 40 

elo II 17 - 38 22 - 160 120 30 

syys .. 1) 27 - 49 21 - 170 120 30 

1973 
toukokuu 22 - 34 10 - 140 60 20 

kesä II 12 - 11 2 30 20 10 

heinä 11 11 - 41 33 - 170 200 20 

elo II 12 - 25 10 - 110 70 40 

syys " 10 - 45 34 - 240 220 30 

loka II 10 - 31 23 - 170 150 10 

1974 
kesäkuu 18 - 48 33 - 180 150 30 

heinä 11 20 - 34 16 120 90 20 

elo II 20 - 38 13 - 110 80 10 

syys II 14 - 19 7 60 40 20 

k.a. 16 - 35 19 - 140 110 20 

l) 20 päivää 

Alemmissa vesikerroksissa tapahtuu siten tutkimuksen mukaan 

aina virtausta Pohjanpitäjänlahteen, mikä on varteenotettava 

seikka esim. Tammisaaren jätevesien kulkeutumista ajatellen. 

Havaintoaikana keskimääräinen suolaisen veden virtaus alem

massa vesikerroksessa oli 19 m3;s, mikä vastaa v. 20 % 

Pohjanpitäjänlahden tilavuudesta kuukaudessa. 

Pääasiallisia veden laadun muutosten aiheuttajia varsinai

sessa Pohjanpitäjänlahdessa ovat meriveden sis2änvirtaukset. 

Hyöhäissyksyllä pintaveden kylmennyttyä ja lämpötilan kerros

tuneisuuden hävittyä saaristo- ja merialueella painavat 
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lounaistuulet Tammisaaren kynnyksen yli suolaista happipitoista 

vettä, joka työntää vanhan alusveden pohjoista kohti, missä se 

joutuu nousemaan ylöspäin ja sekoittuu päällysveteen. 

Talvisin lähes suolaton Pohjanpitäjänlahden pintavesi sekoit

tuu vain hyvin vähän alapuoliseen suolaiseen veteen. Tällöin 

vesimassojen välillä on selvä halokliini eli suolapitoisuus

harppauskerros. 

Kesäisin 5-6 metrin paksuinen Pohjanpitäjänlahden pintakerros, 

joka sisältää pääasiassa jokien tuomaa humuspitoista makeaa 

vettä, virtaa merelle päin. Pintavesikerroksen alapuolella 

olevat vesimassat pysyvät sen sijaan Tammisaaren kynnyksen 

sisäpuolella koko kesän ajan. 

Saariston rannikkovyöhykkeellä on saarien ja matalikkojen 

muodostamien altaiden veden vaihtuminen heikkoa. Sisä- ja 

ulkosaaristossa vesi vaihtuu tehokkaammin. Merivyöhykkeellä 

vaihtuminen on epäsäännöllistä, mutta tehokasta johtuen 

tuulista, ilmanpaineesta ja kumpuamisilmiöistä. 

Seuraavassa esitetään eräitä Herentutkimuslaitoksen veden

korkeustietoja Hangon havaintopaikalta: 

Keskivesi HW (N 60 + cm) -
Tavallinen vesi (kestävyys 50 
(MW + cm) -
Keskiylivesi MHW (M\AJ 

+ cm) -

Keskialivesi HNW (HW + cm) -
Ylivesi HW vv. 1929-74 (HW + cm) -
Alivesi NW 

Keskiveden aleneminen 10 vuodessa (cm) 

3 

+ 2 

+ 65 

- 65 

+110 

- 78 

3,1 :±: 0,3 

Keskivesi on esitetty vuoden 1975 tilanteen mukaisena. 

Tvärminnessä vuosina 1964-70 suoritettujen vedenkorkeuden 

mittausten perusteella vuotuinen maksimi- ja minimikorkeuden 

välinen ero on n. 1 metri. Yleisesti ottaen veden korkeus 

on alimmillaan keväällä ja korkeimmillaan myöhäissyksyllä 

meteorologisten oloslinteiden vuoksi. 
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Suunnittelualueen vuosisadanta on vuosina 1931-60 ollut 

618 mm. Vuosina 1961-70 vastaava arvo on ollut Peltokosken 

havaintoasemalla 678 mm ( 60°9
1 

N, 23°50' E) (HYDROLOGINEN 

VUOSIKIRJA 1972-1973). 

Tvärminnen Storfjärdenillä on vuosina 1948-57 mitattu 

seuraavat meriveden lämpötilat (Ahlnäs 1962): 

absol.max. 

keskiarvo 

absol.min. 

0 m 

21,0 

6,7 

-0,2 

5 m 

19,8 

6,2 

-0,2 

10 m 

18,7 

5,5 

-0,2 

20 m 

17,8 

4,6 

-0,2 

30 m 

16,2 

3,9 

-0,2 

~1erivyöhykkeellä sijaitsevalla Russarön havaintoasemalla 

meriveden maksimilämpötilat ovat olleet 1-10 metrin 

syvyydessä hieman alempia kuin Tvärminnessä ja keskiarvot 

5 metriä alemmissa vesikerroksissa korkeampia kuin 

Tvärminnen Storfjärdillä. 

Pysyvän jääpeitteen keskimääräinen tulo- ja häviäruisaika 

on ollut merialueella vuosina 1931-60 seuraava (Palosuo 

1965) : 

j äE1_tynyt sulanut 

Russaröstä lO ... etelään 17.2 25.3 

Russarö 9.2 30.3 

Hanko, satama 31.1 31.3 

Tammisaari, Lappohja 10.1 19.4 

Tammisaari 27.12 17.4 

Keskimääräinen jääpeitteen kestoaika on alueella siten 

vaihdellut 1,5-3,5 kuukauteen. 

Suolapitoisuus ja lämpötila 

Pintaveden suolapitoisuus muuttuu Pohjanpitäjänlahden 

perukasta Suomenlahteen ulottuvalla noin 50 km:n matkalla 

käytännöllisesti katsoen suolattomasta vedestä korkeimpaan 
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Pohjois-Itämerellä tavattavaan pintaveden suolapitoisuuteen 

eli n. 7 o/oo:een. 

Suolapitoisuus muuttuu vesipatsaan syvyyden mukaan. Suolaisen 

ja suolattoman vesikerroksen välissä on selvä halokliini eli 

suolapitoisuusharppauskerros. Kesällä halokliini yhtyy varsi

naisen Pohjanpitäjänlahden alueella termokliinin eli lämpötila

harppauskerrokseen n. 8 ... 15 metrin syvyydessä. 

Kesällä suolapitoisuus Sällvikin syvänteen kohdalla Pohjan

pitäjänlahdella vaihtelee suolattomasta vedestä n. 4,4 o/oo:een 

ja talvella alle 1 o/oo:sta n. 4,2 o/oo:een. Talvella lähes 

suolaton vesi säilyy yhtenäisenä kerroksena jään alla sekoittuen 

suolapitoiseen veteen vain hyvin vähän. Vähäsuolainen pinta

vesikerros voi tällöin ulottua merivyöhykkeelle asti. 

Syksyllä meteorologisista syistä tapahtuvan vesimassan sekoit

tumisen eli ns. syyskierron aikana koko vesimassan suolapitoi

suus on melko korkea ja homogeeninen lukuunottamatta sitä kerros

tuneisuutta, minkä makean jokiveden virtaus lahdella aiheuttaa. 

Syyskierron ajankohta riippuu sääolosuhteista. Hilloin lounais

tuulet ovat vall~nneet pitkään, tapahtuu kerrostuneisuuden murtu

minen hitaasti. Yleensä kuitenkin marraskuussa on pintaveden lämpö

tila ulkosaaristossa ja merivyöhykkeellä laskenut ja suolapitoi

suus kohonnut. Voimakkaat lounaistuulet yhdessä korkean meren

pinnan tason kanssa mahdollistavat saaristoalueen pintakerrosten 

veden voimakkaan virtauksen Tammisaaren kynnyksen yli varsinaiseen 

Pohjanpitäjänlahteen. Tämä suol toinen ja raskas vesi painuu 

kohti Pohjanpitäjänlahden syvänteitä.Kylmän suolaisen veden 

virtausta Pohjanpitäjänlahteen jatkuu pitkin talvea. Sällvikin 

vanha vesi tunkeutuu kohti pohjoista ja sekoittuu pintaveteen. 

Lopputuloksena on lahden syvänneveden uusiutuminen. 

Itämeren syvännevettä puolestaan tunkeutuu ajoittain Ajaxin 

syvänteen alueelle ja sieltä edelleen pohjoiseen Storfjärdenille, 

missä se kumpuaa pintaan. 
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Lämpötiloissa on suuria eroja Pohjanpitäjänlahden ja suunnit

telualueen ulompien osien välillä. Kesällä Pohjanpitäjän

lahden pintaveden lämpötila ei vaihtele äkillisesti kuten 

ulkosaaristossa ja merivyöhykkeellä. Talvella ulkosaaris

tossa ja merivyöhykkeellä lämpötila ja suolapitoisuus ovat 

tasaisempia kuin sisemmillä alueilla, mikä johtuu paremmasta 

sekoittumisesta. 

Happipitoisuus 

Pohjanpitäjänlahden pintaveden happi~itoisuus vaihtelee 

vuodenajoittain. Pitoisuudet ovat korkeimmat myöhäissyksyllä 

ja talvella ja alhaisimmat keskikesällä (Niemi 1977). 

Jos Pohjanpitäjänlahden syvänteen veden suolapitoisuus 

kohoaa kovin korkeaksi, kuten tapahtui esim. vuonna 1974, 

saattaa se ainakin osittain estää uutta suolaista vettä 

tunkeutumasta syv2nteeseen. Tyypillistä kuitenkin on, 

että uuden suolaisen runsashappisen veden sisäänvirtaus 

myöhäissyksyllä työntää ylöspäin vanhan vähähappisen ja 

lämpimämmän veden (Niemi 1977), jolloin happipitoisuus 

kasvaa. 

Loppukesän ja syksyn happitilannetta on alueella tutkittu 

1910-luvulta lähtien. Happitilanteessa on tapahtunut 

suhteellisen suuria heilahteluja, mutta tilanne ei ole 

huonontunut kuitenkaan olennaisesti ennen 1970-lukua, 

jolloin tapahtui selvä muutos. Vuoden 1974 elokuun lopussa 

Sällvikin syvänteen hapen kyllästysprosentti oli 25 metrin 

syvyydessä 23 %, 30 metrissä 25 %, 33 metrissä 20 % ja 

36 metrissä 18 %. Vuoden 1975 elokuun lopussa se oli 10 

metrin syvyydessä 36 %,15 metrin syvyydessä 16 %, 20 

metrin syvyydessä edelleen 16 % ja laskien 35 metrin 

syvyydessä 12 :iin. Sitä ennen kyllästysasteet olivat 

olleet jatkuvasti yli 25 %:n. (Niemi 1977). Vuonna 1976 

oli happitilanne selvästi parempi kuin vuosina 1973 ... 1976 ja 

parani edelleen vuonna 1977. Alusveden haD?i~itoisuus oli v. 

1977 kaikilla tarkkailukerroilla v~hint~lin 50 kyll§stysarvosta. 

(Insin63ritoimisto Maa ja Vesi Oy). 

Varsinaisen Pohjanpitäjänlahden syvänteen hapen vähenemiseen 

ovat vaikuttaneet vuosina 1972-1975 seuraavat tekijät (Niemi 
1977): 
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- meteorologiset olosuhteet, jotka vaikuttavat meren 

pinnan vaihteluihin, suolaisen veden virtaukseen 

Pohjanpitäjänlahteen ja joista lahdelle tulevan 

makean veden määrään, 

- rehevöityminen, jonka seurauksena syvänteen happea 

kuluttava orgaanisen aineksen kuorma kasvaa, 

- vuonna 1971 tehdyt penqerrykset Tammisaaren kynnyksen 

luona, mikä vaikuttaa veden vaihtumiseen. 

Niemen (1977) mukaan ei ole olemassa selviä viitteitä siitä, 

että vuosien 1973-1975 huono happitilanne olisi aiheutunut 

orgaanisen tuotannon lähiaikojen kasvusta. Näyttää todennäköi

seltä, että pikemminkin mainitun ajanjakson hydrodynamiikka on 

ollut epäsuotuisa, mistä on aiheutunut syvän veden happitoisuuden 

väheneminen. 

Poikkeukselliset meteorologiset olosuhteet vuosina 1973 ja 

1974 aiheuttivat sen, että jo talvella 1973 syvänteen veden 

suolapitoisuus lisääntyi 5,5 o/oo:een, mikä esti suolaisen veden 

sisäänvirtauksen ja siten syvän veden vaihtumisen, Hapen pitoisuus 

syvänteeessä laski jo lokakuussa 1973 alle l mq/1. Suolapitoisuus 

kasvoi joulukuussa 1973 - helmikuussa 1974 5,80 o/oo:een ja 

esti edelleen runsashappisen suolaisen veden virtausta syvän

teeseen. 

Vaikka Pohjanpitäjänlahden happitilanteen heikkeneminen 1970-

luvun puolivälissä johtuikin ensisijaisesti meteoroloqisista 

olosuhteista, antaa tilanne kuitenkin aiheen lahden tilan 

seuraamiseen. Muutos osoitt~ myös sen, että lahti ei siedä 

nykyistä kovempaa ihmisen aiheuttamaa kuormitusta. 

Sisä- ja ulkosaariston havaintopaikoilla ei ole todettu 

huomattavaa hapenvajausta. Lievää happitoisuuden alenemista 

on havaittu talvella jääpeitteen aikana siinä vähäsuolaisessa 

pintavesikerroksessa, joka virtaa merelle päin Pohjanpitäjän

lahdesta. (Niemi 1973, 1975). Hapen ylikyllästystä puolestaan 

on esiintynyt planktonin kevätkukinnan aikana. 
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Ajaxin syvänteessä on happipitoisuus hyvä noin 50-65 

metrin syvyydessä sijaitsevan pysyvän halokliinin yläpuolella. 

Tätä syvemmällä olevan veden happipitoisuus riippuu siitä, 

miten kauan syvänteen vesi on viipynyt paikalla. Lisäksi 

Ajaxin syvänteen happitilanne riippuu myös varsinaisen 

Itämeren syvänneveden kulloisestakin happipitoisuudesta. 

Fosfori- ja typpipitoisuus 

Kokonaisfosforin arvot ovat Pohjanpitäjänlahden pintaker

roksessa yleensä jonkin verran korkeammat kuin ulkosaaris

to- ja merivyöhykkeillä. Korkeimmat arvot ovat Karjaanjoen 

suussa ja Tammisaaren edustalla, mikä johtuu jätevesistä. 

Kokonaisfosforiarvot saattavat kohota korkeiksi talvi

aikaan myös Sällvikin syvänteessä. Haaliskuun kokonais

fosforipitoisuudet Sällvikin syvänteen havaintopisteessä 

vaihtelivat vuosina 1970-1976 seuraavasti: l m: 21-37 
1
uq/l, 

5 m: 19-34 
1
ug/l, 35-40 m:4-40 

1
uq/l. 

Pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet olivat Tammisaaren 

siltojen luona eri vuodenaikoina vuosina 1971-1976 

seuraavat (P 
1
ug/l) : 

vuosi maalis touko elo loka 

1971 24 28 26 43 

1972 27 25 79 41 

1973 24 42 20 24 

1974 35 33 24 24 

1975 33 40 13 19 

1976 37 41 4 21 

Suunnittelualueen pienimmät kokonaisfosforipitoisuudet ovat 

Storfjärdenillä, missä pitoisuudet näyttävät ~ysyttelevän 

alle 30 1ug/l kaikkina vuodenaikoina. 

Ihmisen aiheuttama ja luonnon kuormitus lisäävät fosfori

pitoisuuksia Pohjanpitäjänlahdella ja Tammisaaren edustalla. 

Ulkomerellä ajoittain erityisesti yli 80 metrin syvyydessä 

havaittavat korkeat pitoisuudet johtuvat varsinaisen Itämeren 
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ja Suomenlahden syvänneveden yleensä korkeasta fosforipitoisuu

desta. Saaristovyöhyke ja Hankoniemen kaakkoispuolinen ulkomeri

alue ovat tyypillistä kumpuamisaluetta, missä syvänteiden runsas

ravinteinen vesi kohoaa pintaan sopivissa olosuhteissa, lähinnä 

koillis- ja luoteistuulilla (Niemi 1975, Hela 1946, 1962, 

Voipia 1968). 

Pohjanpitäjänlahteen virtaavien jokivesien ja Tammisaaren seudun 

jätevesien rehevöittävä vaikutus saattaa tuntua ulkosaaris

tossa asti, mikä havaitaan ravinnepitoisuuksien kohoamisena. 

Niemen (1973) mukaan kokonaisfosforin määrä on suurin myöhäis

talvesta, mutta laskee keväisen kasviplanktonin kukinnan aikoina. 

Tällöin orgaanisen fosforin osuus kasvaa fosforin sitoutuessa 

eliöihin. 

Typen arvot ovat Pohjanpitäjänlahden pintakerroksessa suurim

millaan talvella ennen jäiden lähtöä samoin kuin fosforinkin 

arvot. Pienimmillään pintaveden nitraattityppipitoisuus on 

kesällä. Syvässä vedessä taas suurimmat nitraattityppipitoi

suudet tavataan kesällä ja pienimmät talvella. 

Toukokuussa kasviplanktonin kukinta kuluttaa lähes kaiken 

nitraattitypen ulkosaaristo- ja merivyöhykkeellä noin 30 

metrin yläpuolelta. Pääkasvinravinteista nitraatti kuluu 

ensin loppuun ja fosfaatti pian sen jälkeen. Kesäaikana 

nitraattityppi on käytännöllisesti katsoen lopussa lukuun

ottamatta Pohjanpitäjänlahden perukkaa, mihin kulkeutuu ravin

teita jokivesien virtaaman mukana. Syksyllä nitraattipitoisuus 

jälleen kasvaa eliöiden kuoltua ja hajotessa. 

Suurimmat nitraattityppipitoisuudet tavataan Tammisaaren 

edustalla. Ulkomerellä nitraattipitoisuudet ovat yleensä 

alhaiset. Varsinaista Pohjanpitäjänlahtea edustavassa Sällvikin 

syvänteen havaintopisteessä ovat nitraattitypen pitoisuudet 

kaikkina vuodenaikoina ulkomeren havaintopisteiden arvoja 

korkeammat kaikissa syvyyksissä. 
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Samoin kuin nitraattitypen määrä myös ammoniumtypen pitoisuus 

on pieni ulkosaaristossa ja merivyöhykkeellä kasviplanktonin 

kukinnan aikana. Talvisin pintaveden ammoniumtyppipitoisuus 

kohoaa rannikko- ja sisäsaarivyöhykkeellä kuten myös Tammi

saaren edustalla Pohjanpitäjänlahdesta virtaavan veden 

vaikutuksesta. 

Seuraava jaotelma esittää pintaveden kokonaistyppipitoi

suuden arvoja Tammisaaren siltojen luona vuosina 1971-1976 

eri vuodenaikoina (P 
1uq/l) : 

vuosi maalis touko elo loka 

1971 840 660 650 450 

1972 480 500 600 430 

1973 550 780 450 410 

1974 1 200 760 620 450 

1975 1 000 830 300 700 

1976 840 720 430 530 

Valtakunnallisen syvännetutkimuksen Sällvikin syvänteen 

kokonaistyppiarvot kuvastavat melkoista Pohjanpitäjän

lahden typpikuorrnitusta. Karjaanjoesta tulee huomattava 

määrä typpiyhdisteitä Pohjanpitäjänlahteen. Seuraava 

jaotelma esittää Sällvikin syvänteen rnaaliskuista kokonais

typpipitoisuutta (N 
1
ug/l): 

pvrn. 1 rn 5 rn 

19.3.1970 930 400 

17.3.1971 1 100 660 

16.3.1972 700 420 

15.3.1973 800 600 

14.3.1974 1 100 650 

18.3.1975 870 780 

18.3.1976 1 100 770 

23.3.1977 900 600 

20 m 

390 

420 

390 

34() 

510 

530 

35-40 rn 

330 

490 

340 

330 

440 

610 

360 

340 

Varsinaisessa Pohjanpitäjänlahdessa kuten yleensä muillakin 

rannikkoalueilla on rninirnitekijänä ennemminkin typpi kuin 
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fosfori. Fosfori saattaa olla kuitenkin ajallisesti tai paikalli

sesti kasvua rajoittava tekijä (vrt. mm. Kohonen 1973). 

Fonseliuksen (1968) ja Voipian (1969) mukaan fosforin, typen 

ja hiilen suhde kasviplanktonissa on 1:16:106. Tämän perus

teella saadaan lasketuksi näiden ravinteiden painosuhteeksi 

1:7:41. Voipia (1973) on saanut Pohj is-Itärneren eri osista 

kootuista sekap1anktonnäytteistä inosuhteeksi noin 1:9:39 

(vrt. myös Seppänen 1970 ja Sevola 1975). 

Jos otetaan edellä esitetyt N/P-suhteet lähtökohdaksi, voidaan 

olettaa, että perustuotantoa merialueilla yleensä rajoittaa 

fosforin puute, jos N/P-suhde vedessä on suurempi kuin 16 

ja typen puute, jos ·suhde on pienempi kuin 7. Silloin esi

merkiksi Sällvikin ja Tammisaaren siltojen havaintopisteiden 

pintavedessä rninirnitekijäksi osoittautuu fosfori. Sällvikin 

syvänteen syvernmissä vesikerroksissa typpi-fosfori-suhde on 

ollut lähellä tuotanto-optirnia, mutta täällä valo on rajoittava 

tekijä. 

Niemen (1975) Tvärminnen aluetta käsittelevän tutkimuksen 

aineistoon sisältyy runsaasti havaintoja suunnittelualueen 

eteläosien fosfaatti- ja nitraattipitoisuuksista. Siellä 

talvisin N/P-suhde on huomattavan pieni ja korkeampi merivyöhyk

keellä kuin saaristo-osassa. Fosfaattien ylimäärä suhteessa 

nitraatteihin luonnehtii koko Itämerta, etenkin syvännettä 

(mm. Voipia 1973). Runsasfosforisen syvänneveden kumpuarninen 

merivyöhykkeellä syksyisin ja sen sekoitturninen pintaveteen 

selittää talviajan N/P-suhdetta. Niemen (1975) tutkimus osoittaa 

suunnittelualueen rninirnikasvinravinteeks~ kiistatta nitraatti

typen. 

Kesäistä perustuotantoa säätelevät ravinteiden kulkeuturninen 

vesistöön makean veden tai kurnpuarnisen mukana. Loppukesän 

planktonlajistoa luonnehtivat siniviherlevät, jotka kykenevät 

sitomaan ilmakehän vapaata typpeä. Tähän vuodenaikaan ei yleensä 

ole fotosynteesikerroksessa lainkaan nitraatti- tai arnrnoniurn-

typpeä. toisuus alkaa asvaa syksyll a saavuttaa ~aksirni-

arvonsa ennen jäiden lähtöä. 
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Muut kemialliset ominaisuudet 

Päällysvesikerroksen pH-arvot kasvavat Pohjanpitäjänlahden 

perukasta merelle päin. Pintavesikerroksen pH-arvot ovat 

selvästi yhteydessä kasviplanktonin biomassaan ja kehitys

asteeseen. Sisä- ja ulkosaaristossa sekä merivyöhykkeellä 

pH on hieman alle 8 silloin, kun biologisten toimintoj~n 

aktiivisuus on vähäinen. Varsinaisessa Pohjanpitäjänlahdessa 

pH on alempi (Niemi 1976). Toukokuussa piilevien kukinnan 

aikaan kohoavat pH-arvot meri- ja saaristovyöhykkeellä 

8,5-8,6:een kun taas Pohjanpitäjänlahden pH-arvot pysyvät 

vielä talviarvoissa. Pohjanpitäjänlahden pintaveden pH 

kohoaa vasta kesäkuussa yli 8:n. Tällöin pH-arvot uloimmilla 

alueilla ovat jo laskeneet biomassan vähenemisen seurauksena. 

Pohjanpitäjänlahteen laskevien jokien vesi on melko rauta

pitoista. Tästä syystä myös Pohjanpitäjänlahden pintavesi

kerros, joka virtaa Tammisaaren kynnyksen yli etelään s~sältää 

paljon rautaa etenkin talvella ja kesällä. Teollisuuslaitosten 

rautapäästöillä on paikallisesti huomattava merkitys. Rauta

pitoiset jätevedet saattavat kulkeutua pitkällekin purku

paikaltaan. 

Piidioksidin maksimiarvot csiint~vät pintavedessä 

talvella ja minimiarvot kesällä, mutta syvemmässä vedessä 

tilanne on päinvastainen. Kevään ja kesän aikana piitä sitou

tuu kasviplanktoniin, mutta syyskuuhun mennessä pitoisuus 

kohoaa jälleen koko suunnittelualueen pintavedessä. Piihappoa 

on Suunnittelualueella aina tarpeeksi saatavissa kasviplanktonin 

kasvussa tarvittavat määrät (mm. Halme 1944). Näin ollen pii 

ei ole minimitekijänä piilevien kasvulle. 

Humuksen määrä vähenee Pohjanpitäjänlahden perukasta merelle 

päin. Korkeimmillaan humusarvot ovat lahden pintakerroksessa 

toukokuussa. Pohjanpitäjänlahden pintaveden humuspitoisuusarvot 

riippuvat lahteen laskevien jokivesien humuspitoisuudesta. 

Suurin vaikutus on Karjaanjoen vedellä. Korkeita humuspitoisuuk

sia esiintyy keväisin myös sisäsaaristovyöhykkeellä merelle 

oäin virtaavassa pintavesikerroksessa. r~erivyöhykkeellä on 
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humuksen määrä sekä pintavedessä että alusvedessä alhainen. 

Myös Pohjanpitäjänlahden alusvesikerroksen humuspitoisuus on 

alhainen läpi vuoden4 Humus vaikuttaa Pohjanpitäjänlahdella ja 

saarist6alueella veden optisiin ominaisuuksiin. Kaikkiaan on 

laskettu Pohjanpitäjänlahteen tulevan 15 800 t humusta vuodessa 

(Halme 1944) . 

Perustuotanta 

Kasviplanktonin tuotantoa säätelevistä tekijöistä tärkeimpiä 

ovat valaistus, ravinnepitoisuus ja pintaveden lämpötila. Pohjan

pitäjänlahden ja sen edustan merialueen välillä on huomattavia 

eroja kasviplanktonin vuodenaikaiskehityksessä. 

Pohjanpitäjänlahdella on voimakas kasviplanktonmaksimi kesä

kuussa, kun sulamisveden purkautuminen on vähentynyt ja veden 

näkösyvyys parantunut. Kun nitraattityppi ja fosfaattifosfori 

kuluvat loppuun lahden pintakerroksessa, vähenee biomassa. Tämän 

jälkeen Pohjanpitäjänlahden keskikesäistä kasviplanktontuotantoa 

säätelee suuressa määrin Karjaanjoen tuoma ravinnekuorma. Kasvi

planktontuotannossa esiintyy yleensä planktontuotannon syys

maksimi, jota säätelevät syyssateiden mukana lähinnä Karjaan

joesta purkautuvat lisääntyvät ravinnemäärät. Jääpeitteen aikana 

perustuotanta on käytännöllisesti katsoen pysähdyksissä. 

Tammisaaren edustalla ei kasviplanktontuotanto ole erityisen 

korkea siitä huolimatta, että jätevesien mukana kulkeutuu 

alueelle runsaasti ravinteita. Syynä lienee se, että rehevät 

ranta- ja pohjakasvillisuusvyöhykkeet kykenevät sitomaan 

vedestä ~avinteita. 

Koko vesialueelia ovat talven aikana liuenneet ravinteet ennen 

jäiden lähtöä runsaimmillaan. Vesien vapauduttua jäistä tarjoavat 

runsaat ravinnevarat ja hyvät valaistusolosuhteet edellytykset 

piilevien räjähdysmäiselle kehitykselle. Kasviplanktonin huippu 

saavutetaan yleensä 2-3 viikkoa jäiden lähdön jälkeen. 
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Perustuotannan vertikaalinen maksimi on keväällä yleensä 

välittömästi pinnan alapuolella. Vuorokautiset maksimiarvot 
? 

ovat esim. Tvärminnen alueella suuruusluokkaa 1 g C/m~/d. 

Kesällä kasviplanktontuotanto alenee tuntuvasti ja samalla 

pintakerroksen ravinnemäärä vähenee. Keskikesällä perustuo

tanta on suurinta muutamia metrejä pinnan alapuolella. 

Ajoittain esiintyy myös sekundäärinen tuotantomaksimi 

lämpötilaharppauskerroksen yläpuolella 8-12 metrin syvyydessä. 

Sydänkesällä on suunnittelualueelia todett siniviherlevien 

massaesiintymiä. Tällöin perustuotanta on ollut Tvärminnen 
2 seudulla n. C 0,3-0,5 g /m . d ja Pohjanpitäjänlahdella 

vielä suurempi (Niemi 1976). 

Perustuotanta vähenee voimakkaasti lokakuussa ja on marras

joulukuussa esim. Storfjärdenillä enää muutamia milligrammoja 

hiiltä m2 .d. Perustuotanta on talvella käytännöllisesti katsoen 

pysähtynyt jääpeitteen valaistusta ehkäisevän vaikutuksen 

takia. 

Suunnittealueella on suoritettu laajoja kasviplanktonin perus

tuotannan mittauksia (Niemi ja Pesonen 1974) . Näitä tutki

mustuloksia voidaan käyttää suunnittelualueen ravinteisuuden 

kuvaamisessa (perustuotanto C g/m3/a): 

Alue 1967 1968 1969 1979 1971 1972 k.a. 

Pohjanpit.lahti 43 43 

Skåldö 63 49 56 

Storfjärden 66 61 51 48 65 60 59 

Ajax 52 60 56 

Jos rehevyysluokittelussa käytetään Lehmusluodon (1968) esittä

mää jakoa kasviplanktonin vuotuisen perustuotannon·määrille, 

sijoittuu koko suunnittelualue luokkaan lievästi rehevä (perus

tuotanto C 40-80 gjm3/a). 
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Perustuotannan taso suunnittelualueen luonnontilaisella merialueella 

on suurempi kuin muualla Suomenlahden rannikkovesialueilla. Ilmiö 

johtuu edellä mainitusta ravinnepitoisen veden kumpuamisesta 

pintaan (Niemi 1976). 

2.21 Jo e t 

2 Pohjanpitäjänlahden valuma-alue on 2 310 km . Lahteen laskevat 

Karjaanjoki ja Fiskarsinjoki. Lahden itäpuolelta virtaa 

vettä lahteen 38 km
2

:n alueelta ja länsipuolelta 105 km2 :n 

alueelta. Kaikkiaan lahden valuma-alue on 97 kertaa niin suuri 

kuin lahti itse. Seuraava jaotelma kuvaa Pohjanpitäjänlahden 

valuma-alueen hydrologiaa: 

valuma- järvi- keski- keskiyli- keskiali- keski- keskiali-
alue. syys virtaama virtaama virtaama valunta valunta 

Vesistöalue F L MJ ~1HQ ~1NQ ~1::.I ~1Nq 

km2 % 
3 

m /s 3 
m /s 

3 
m /s l/skm

2 
lfskm

2 

Karjaanjoki 2 039 12,2 19,4 43 7,1 9,5 3,5 

Fiskarsinjoki 131,4 19,6 1,2 0,3 2,5 

Dalkarbybäcken 31,3 5,1 0,3 0,0 1,0 

Kullaanjoki 56,4 8,9 0,5 0,1 1,5 

Huluviken 2,9 1,0 

Baggby 2,7 8,9 

Koppskog 8,7 0,7 

Bockobäcken 17,5 1,4 

Muut, itäp. 7,1 0 

Muut, länsip. 14,4 0 

Yhteensä 2 311,4 

Karjaanjoen vesistö on muihin eteläisen rannikkoalueen vesistöihin 

verrattuna runsasjärvinen. Lohjanjärvi on vesistön suurin järvi. 

Alkuaan järvi on ollut melko karu, mutta on nopeasti rehevöit

tynyt kuten Hiidenvesikin (vrt. Kukkonen 1973). Luonnontilai

sessakin Karjaanjoen vesistössä on talvisin esiintynyt järvissä 

hapen vajausta humuksesta johtuen. Fiskarsinjoen vesi on lievästi 

dystrofista. 
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2.22 P o h j a v e d e t 

Alueella on seuraavat vesihallituksen tiedotuksessa 109 

mainitut yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesi

alueet. (ks. kuva 5). 

pohjavesialueen sijainti- pinta- antoi- käytössä 
nimi kunta ala suus v31973 

m3/d m /d 

01 034 51 Santala-Koverhar Hanko 18,0 18 000 800 

01 078 51 Hangon kaupunki Hanko 6,5 3 500 2~800 

01 842 02 Lappohja Hanko 0,5 250 150 

01 836 01 Västerby Tarrmisaari x) 1 000 100 

01 836 02 Trollböle Tammisaari 0,7 550 

01 835 51 Tarrmisaari Tammisaari 4,0 2 700 2 100 

01 606 51 Ekerö Pohja/Tammisaari 4,5 3 000 1 200 

01 606 01 Pohjan keskusta Pohja x) 1 100 250 

01 606 02 Brödt.årpt'tsen Pohja 1,0 900 

01 220 01 Karjaa Karjaa 3,0 2 100 1 800 

01 220 51 r.1e1 tola-Mustio Karjaa/Inkoo 1,0 g 000 150 

x) vedenmuodostumisaluetta ei tunneta 

Lisäksi on Skogbyn alueella Läntisen Uudenmaan vesien 

käytön kokonaissuunnitelmassa mainittu pohjavesiesiintymä, 

jonka antoisuudeksi on arvioitu 3 200 m3/d, mutta joka 

kuitenkin maaperäitään lienee vedensaannin kannalta epäedul

linen. 

2.3 VESIEN KÄYTTÖ 

2.30 T u t k i m u s j a 1 u o n n o n s u o j e 1 u 

Tutkimus 

Pohjanpitäjänlahden suojelusuunnittelualueella sijaitsee 

Tvärminnen eläintieteellinen asema, jossa on jo yli 70 vuoden 
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ajan vuodesta 1903 lähtien harjoitettu tieteellistä tutkimus

työtä. Tutkimusasema siirtyi vuonna 1919 Helsingin yliopiston 

omistukseen. Aseman hallinnassa on tällä hetkellä 600 ha 

merialuetta ja 130 ha maata (20 metsää kasvavaa saarta ja lähes 

100 puutonta saarta tai luotoa) . Suurin osa aseman omistamasta 

alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. 

Asema toimii nykyisin opetuksen ja tutkimuksen tukipisteenä. 

Asemalla pidetään erilaisia biologian kursseja. Tvärminnen 

eläintieteellisellä asemalla suoritetun tutkimustyön tuloksena 

on syntynyt pitkälti yli 600 tutkimusta, joista noin 50 väitös

kirjaa. Vuosittain ilmestyy 20-30 julkaisua tai tutkimusraporttia. 

Asemalla tehdyt työt ovat pääasiassa vesialueeseen ja saaris

toon kohdistuvia faunistisia, floristisia, ekologisia, hydro

logisia ja hydrografisia tutkimuksia. 

Aseman päämääränä on pyrkiä tarjoamaan mahdollisuuksia kaiken

laisen biologisen tutkimuksen suorittamiselle. Erityisesti 

murtoveden biologinen tutkimus on saanut tutkimusohjelmassa 

korostetun aseman. Tässä työssä ovat edustettuina ekologiset 

ongelmat, kuten meren tuotantokyky, energian virtaus ekosystee

meissä, eliöiden murtovesiympäristöön sopeutumista koskevat 

tutkimukset sekä fysiologiset tutkimukset ja genetiikka. 

Tutkimusalueella veden suolapitoisuus muuttuu 50 kilometrin 

matkalla o 0 /oo:sta 6 promilleen. Tästä syystä alue soveltuu 

erityisen hyvin murtovesitutkimukseen. Lisäksi erikokoiset 

kalliolammikot saarten rannoilla ovat tutkimuskohteina mielen

kiintoisia luonnonakvaarioita. Nykyisin tutkitaan paljon myös 

meren likaantumiseen liittyviä asioita, kuten ympäristömyrkkyjen 

esiintymisiä ja vaikutuksia. 

Aseman tutkimustoiminta on merkityksellistä Itämeren suojelun 

kansainvälisessä yhteistyössä. Tvärminne on monipuolinen Itämeren 

tutkimuslaitos ja Itämeren murtovesibiologian kannalta tärkeä 

laitos. 
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Tvärminnessä tehdään myös tuotantotutkimuksia (laajimpana vuosina 

1968-1972 Kansainvälisen biologisen ohjelman, IBP, puitteissa) 

useissa eliöyhdyskunnissa tarkoituksena luoda perusta Pohjois

Itämeren eliöyhdyskuntien seurantatutkimukselle. 

Tutkimustyön kannalta on tärkeää säilyttää Pohjanpitäjänlahti 

ja sen edusta puhtaina. Monelle uudelle tutkimukselle on merki

tyksellistä se, että alueella on suoritettu perustutkimuksia 

jo yli 70 vuoden ajan. 

Luonnonsuojelu 

N y k y i s e t l u o n n o n s u o j e l u a l u e e t. 

Tammisaaren - Inkoon saaristo on luontonsa moninaisuuden 

puolesta Suomenlahden arvokkain ja koko Suomen edustavimpia 

saaristoalueita. Alueeseen onkin luonnonsuojelumielessä kiinni

tetty jo varhain huomiota. 

Alueella on suojelukohteita, jotka kuuluvit kanteen tärkeään 

kansainväliseen luonnontutkimusohjelmaan, Project Aquaan ja 

Project Mariin. Project Aqua-ohjelmaan kuuluu sellaisia vesi

alueita, jotka kansainvälisesti huomattavan tieteellisen merki

tyksen johdosta on suojeltava tieteen nykyisiä ja tulevia 

tarpeita varten. Project Mar-alueet ovat kansainvälisiä linnus

tonsuojelukohteita. Svanvikin-Henriksbergin alue kuuluu tähän 

luetteloon. 

Suunnitelma-alueella on kymmenen luonnonsuojelulain nojalla 

rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. (Kuva 6). 

l. Jussarön luonnonpuisto, Tammisaari. Maa-alue 40 ha ja 

vesialue 2 400 ha. 

2. Tulliniemi Hanko. Maa-alue 209 ha ja vesialue 2 113 ha. 

3. Tvärminne Hanko. Maa-alue 126,8 ha ja vesialue 185,9 ha. 

4. Ahlglo Tamrnisaari. ~1aa-alue 69,5 ha ja vesialue 834,5 ha. 
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5. Gullö, Edelsbacka, Tammisaari, 10 ha. 

6. Gullö, Tarnmisaari, 8,2 ha. 

7. Busö, Tarnmisaar i, 8,3 ha. 

8. Nothamn, Tammisaari. Maa-alue 179 ha ja vesialue 2 400 ha. 

9. Lilla Skälö, Tammisaari. Maa-alue 10 ha ja vesialue 102 ha. 

10. Dalkarö. Tammisaari. Maa-alue 28 ha ja vesialue 52 ha. 

Nykyisten luonnonsuojelualueiden pinta-ala jakautuu saaristo

vyöhykkeisiin seuraavasti: 

v_yöhyke maa-ala vesiala huom. 
ha ha 

meriv_yöhyke 178 n. 6 400 Jussarön luonnonpuisto kuuluu 
kokonaan merivyöhykkeeseen 

ulkosaaristo 342 1 548 
sisäsaaristo 28 52 
rannikkovyöhyke 8 0 lehtometsiköitä, rantaa 
Hankoniemen manner 120 ulkoilualuemainen Tulliniemen 

kärki (va:eaasata.rra) 

Yhteensä 676 n. 8 000 

Luonnonsuojelualueet ovat siis keskittyneet ulkosaaristoon ja 

merivyöhykkeeseen. Luonnonsuojelulain mukaan luonnonpuistot 

perustetaan alueen luonnon säilyttämiseksi koskemattomina. 

Jussarön luonnonpuistoon kuuluu vesialueita, joten suojelu 

koskee saarten lisäksi myös vettä ja merenpohjaa eliöstöineen 

tällä alueella. Niinpä luonnonpuiston vesialueiden tietoinen 

likaaminen on katsottava luonnonsuojelulain rikkomiseksi. Saman 

on katsottava koskevan myös muita lain nojalla rauhoitettuja 

luonnonsuojelualueita, vaikka niiden rauhoitussäännökset poikkea

vatkin toisistaan. 

Tvärminnen luonnonsuojelualueen (no 3) - jonka vesialueen läpi 

lä kulkee - rauhoitussäännöissä kielletään kaikenlainen toiminta, 
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joka voi muuttaa alkuperäistä maisemakuvaa tai vaikuttaa 

epäedullisesti alkuperäiseen kasvillisuuteen ja eläimistöön. 

Alueen vesillä on eräin poikkeuksien kielletty kalastuskin. 

Samantapaiset sekä vesi- että maa-alueiden koko eliöyhtei

söjä koskevat säännökset on alueilla no:t 9 ja 10. Alueiden 

2, 4, 6 ja 8 säännökset eivät ole yhtä selviä, mutta näitäkin 

alueita perustettaessa on pyrkimyksenä ollut suojella alku

peräistä saaristoluontoa, nimenomaan sen linnustoa. 

L u o n n o n s u o j e 1 u s u u n n i t e 1 m a t. Pohjan

pitäjänlahden alueelle on jo rauhoitettujen alueiden lisäksi 

suunniteltu joukko uusia luonnonsuojelualueita, joiden avulla 

rauhoitettaisiin myös pinta-alaltaan pieniä kohteita. 

Verraten ankarasti rauhoitettujen paikallisten luonnonsuojelu

alueiden ohessa tarvitaan Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton 

luonnonsuojeluinventoinnin mukaan myös sellaisia pien~alueita, 

joissa edellytetään eläimistön, erityisesti linnuston sekä 

kasvillisuuden rauhoitusta. Inventoinnissa esitetään aluelle 

muodostettavaksi 32 uutta alkuperäisen luonnon suojelualuetta. 

Tärkein alueen luonnonsuojelusuunnitelmista on Tammisaaren 

saariston kansallispuistohanke (Komiteamietintö 1976:88), 

jonka maapinta-ala olisi 720 ha ja vesipinta-ala 3 500 ha. 

Tavoitteena kansallispuistohankkeessa on monipuolisen saariston 

tärkeimpiä vyöhykkeitä edustavan alueen pysyvä suojelu. Tämä 

puisto tulisi kokonaisuudessaan olemaan Project Aqua-alueella 

ja Jussarön nykyinen luonnonpuisto muodostaisi uloimpana sen 

ydinosan. Runsaat 90 alueesta on yhtiöiden ja yksityisten 

omistuksessa. Neuvottelut kansallispuistoalueen hankinnasta 

valtiolle ovat käynnistyneet. 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suojeluvesityöryhmä 

on esittänyt Hangon-Tammisaaren saariston vesialuetta rannik

kovesien tutkimuskohteeksi. Tämä vesialue sisältää sekä 

Project Aqua-alueen että kansallispuistoalueen (Komiteanmie

tintö 1977:49). 
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Tammisaaren saariston Skåldölandetin etelälaidalla sijaitsevat 

maatuvat lahdet Akernäsfladan, Nabbfladan ja Grevö-Kopparöfladan 

ovat tutkimuksien kannalta merkittäviä suojelukohteita. Niissä 

voidaan tutkia maatumisen kehitystä lahdissa, mihin joet eivät tuo 

makeaa vettä. 

Luonnonsuojelun ja tutkimuksen kannalta merkittäviä suunnittelu

alueen järviä ovat Elgön Storträsket ja Näseträsket. Näitä 

järviä käytetään eläintieteellisen aseman opetus- ja tutkimus

kohteina. Ne ovat myös Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton 

suojelukohteita. Tvärminneträsket ja Sandöträsket ovat laskujoet

tornia järviä ja biologisesti mielenkiintoisia tutkimuskohteita. 

Järviet sijaitsevat harjualueella, missä pohjaveden korkeus määrää 

järven koon ja tilavuuden. Björknäsin Vitsjön ja Spjutsbölen Vitsjön ovat 

tutkimuskohteina merkittäviä karuja ja kirkasvetisiä järviä. 

2.31 V i r k i s t y s k ä y t t ö 

Loma-asutuksen määrä ja arvioitu kehitys 

Loma-asutuksen kokonaismäärät vuosina 1970 ja 1975 sekä seutukaava

liiton merialuetta koskevat kehitysennusteet suunnittelualueen 

kunnissa ovat oheisen taulukon mukaisia. (Tilastoinnissa vanha 

kuntajako) (Vesihallitus 1976): 

Merialuetta koskevat 
ennusteet 

1970 1975 1980 2000 

Hanko 80 80 100 100 

Bromarv 510 620 3 700 4 400 

Karjaa 320 370 

Pohja 250 300 100 500 

Snappertuna 720 960 l 400 2 500 

Tammisaari 60 60 100 100 

Tammisaaren mLk. 430 580 l 500 l 800 

Tenhola 520 590 l 800 2 700 
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Suunnittelualueeseen välittömästi liittyvillä rannikko- ja 

saaristoaluella loma-asutus on kehittynyt seuraavasti 

(Vanha kuntajako, kuva 7) (Vesihallitus 1976). Pohjan 

kunnan yleiskaava ... l980 ... 2000, Sisäasiainministeriö 

(1975). 

1970 

Tammisaari 60 

Tammisaaren mlk. 430 

Snappertuna, Båsafjärden 
ja DragsviksfjärdenX) 70 

Pohjar merialuex) 50 

Tenhola, Hankoniemen 
itäpuolinen merialuex) 100 

1975 

60 

590 

100 

150 

100 -----------------
710 1 000 

x) arvio 

Entisen Tammisaaren maalaiskunnan saaristoaluetta koskevan 

osayleiskaavaehdotuksen mukaan omarantaisen loma-asutuksen 

määrä tällä alueella kohoaisi 1 lOO:aan. Saaristoon.on 

merkitty aluevaraukset 16 lomakylätyyppistä,yhteisrantaista 

loma-asuntoaluetta varten, joiden rakentaminen edellyttäisi 

ehdotuksen mukaan rantakaavoitusta. Näiden suunnitelmien 

mukaan loma-asutuksen kokonaismäärä tulisi tällä saaristo

alueella olemaan noin 1 500 loma-asuntoyksikköä. 

Läntisen Uudenmaan Seutukaavaliiton ennusteiden mukaan 

loma-asutus tulisi seutukaava-alueella lisääntymään vuoden 

1970 tilanteeseen verrattuna vuoteen 1980 mennessä lähes 

2,5-kertaiseksi ja vuoteen 2000 mennessä yli 3,5-kertaiseksi. 

Ennusteiden mukaan noin kolmasosa seutukaava-alueen loma

asutuksesta tulisi sijoittumaan merialueelle. 

Näiden eri ennusteiden ja maankäyttösuunnitelmien toteutu

minen merkitsisi ainakin 3 000 yksikön suuruista loma

asuntokantaa Pohjanpitäjänlahden rannalla ja Tammisaaren 

saaristoalueella. 
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Veneily 

Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelmassa on 

arvioitu ko. merialueen moottorivenekannaksi v. 1970 6 340 

venettä. Samana ajankohtana on Läntisen Uudenmaan rannikolla 

arvioitu tehdyn kesän aikana n. 16 000 venematkaa ja vilkkaimman 

viikonlopun aikana 1 200 venematkaa, joista puolet tulisi Helsingin 

seudulta olevien veneilijäin osalle. 

Todettakoon, että Tammisaaren mlk:n Gullö oli v. 1972 tehdyssä 

valtakunnallisessa veneliikennelaskennassa hajaliikenteen osalta 

yksi koko rannaikon vilkkaimmista laskentapisteistä (Miekk-oja 1973). 

Suunnittelualueella on 14 venesatamaksi luettavaa satamaa, joiden 

palvelutaso vaihtelee huomattavasti (kuva 8) (Meri-Suomen vene

satamat) . 

Suunnittelualueen veneilyssä on erotettavissa kaksi luonteeltaan 

poikkeavaa osaa, rannikkoa pitkin lähinnä pääkaupunkiseudulta 

etenevä pitkämatkainen veneily sekä paikallisen väestön ja 

loma-asukkaiden harjoittama paikallisluonteinen veneily. Viimeksi

mainitun veneilyn kehittymiseen on Tammisaaren edustan saariston 

loma-asutuskäytöllä suuri vaikutus. Saaristoon sijoittuva loma

asutus merkitsee paitsi välttämätöntä kulkuyhteysveneilyä myös 

ympäristöön suuntautuvaa ulkoilu- ja retkeilyluonteista veneilyä. 

Esillä olleissa rantakaavasuunnitelmissa on alueelle ehdotettu 

sijoitettavaksi useita venesatamia (kuva 8) . ~~. Predium Oy 

on esittänyt rakennettavaksi alueelle lähes 500 veneen sataman. 

Ao. rantakaavassa on varattu tilaa sataman laajentamiseksi lähes 

1 000 venepaikkaa käsittäväksi. Pohjan kunta rakentaa 200-paik

kaisen venesataman kirkonkylän Klockaruddiin. 

Uimarannat (kuva 8) 

Tammisaaren uimarannoista ovat lähimpänä puhdistamoa olevat 

uimarannat olleet hygieenisesti huonoimmassa tilassa. Sekä 

Knipnäsin että Ramsholmenin leirintäalueen uimavesi on ajoittain 

ollut epäilyttävää lääkintöhallituksen ohjearvoilla suoritetun 
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arvostelun perusteella. Sitä vastoin kauempana sijaitsevien 

uimarantojen vesien hygieeninen tila on ollut lähes poik

keuksetta hyvä. Leirintäalueella on ilmeisesti suurimmat 

kävijämäärät. Myös Leksvallin uimarannan vesi on ollut 

hyvää. 

Lappohjan uimarannan vettä ei tarkkailla. Han~on viidestä 

uimarannasta ei ole ollut tietoja käytettävissä. 

Pohjan Gumnäsin uimarannan vesi on ollut hygeeniseltä 

tilaltaan hyvää. 

2.32 K a 1 a s t u s 

Kalasta 

Vaelluskalojen ·nousu Karjaanjokeen estyi vuonna 1910 

Aminneforsin padon rakentamisen jälkeen. Fiskarsinjokeen 

rakennettiin rautatehtaan pato jo vuonna 1649, jolloin 

kalojen nousu estyi. Jokien veden laatu on nykyisin 

heikko ja vastaavasti kalasta on muuttunut luonnontilaisesta. 

Fiskarsinjoen vesistölle ja Karjaanjoelle voitaisiin antaa 

kalastuskelpoisuudesta arvosana "välttävä". Mainittakoon, 

että Fiskarsinjokeen kuuluvassa Degersjössä esiintyy 

muikkua. 

Merialueella tavataan yli 60 kalalajia (Sjöblom ja Tuunainen 1 

1968). Taloudellisesti merkittäviä ovat silakka, kilohaili, 

lohi, taimen, hauki, kuha, ahven, lahna, turska, siika, 

säynävä, kampela ja made. Tutkimuksen kannalta kalasta 

on mielenkiintoinen, sillä lajista on runsaimmillaan 

Pohjanpitäjänlahdella ja sen edustan saaristossa sisältäen 

sekä makeanveden että merestä peräisin olevaa lajistoa. 

Ammattimaista kalastusta harjoitti vuonna 1976 30 kalasta

jaa Tammisaaren saaristossa. Varsinaisen Pohjanpitäjänlahden 

alueella toimi vain yksi pääammattikalastaja. Sivuammattinaan 
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kalastusta harjoitti saaristaalueella samoin 30 henkilöä. Pohjan

pitäjänlahden alueelta ei ole tietoja sivuammattikalastajista. 

Viimemainittu alue on jäänyt pääasiassa virkistyskalastajien 

kalavedeksi. 

Hangossa oli vuonna 1976 valmistuneen selvityksen (Oy Vesi-

Hydro Ab) mukaan kuusi troolaria, joilla työskenteli 20 kalas

tajaa, sekä kahdeksan lohivenettä, joilla työskenteli 25-30 

kalastajaa. Näiden lisäksi toimii Han~on vesillä yhdeksän ammatti

kalastajaa lähinnä silakan ja kilohailin verkkokalastuksessa. 

Saalis ja sen arvo 

Pää- ja ammattikalastajien saalis ja sen arvo kalalajeittain oli 

vuonna 1976 seuraava (mukana ei ole Hangon kalastajia). 

Laji 

Silakka 

- troolarilla 

- rysällä 

- verkolla 

Kilohaili 

Hauki 

Ahven 

Lahna 

Siika 

Kuha 

Säyne 

Made 

Lohi 

Turska 

Muut 

Yhteensä 

Saalis Kalastajien saama hinta 
mk/kq mk 

1 033 000 

106 900 

915 100 

11 000 

10 430 

12 780 

5 850 

6 900 

555 

5 700 

1 600 

9 930 

1 450 

0,61 

0,62 

5,06 

1,94 

2,57 

9,22 

7,51 

2,53 

5,28 

28,54 

1 780 2,14 

5 320 3,00 

n. 1,1 milj.kg 

630 130 

6 467 

64 667 

11 349 

17 733 

5 117 

42 807 

4 048 

52 430 

41 383 

3 809 

13 960 

n. 896 000 mk 

Saalistiedot ovat Nylands Fiskarförbundista, ammattikalastajien 

saama hinta on Riista- ja kalataloudellisen tutkimuslaitoksen antama 

kilohinta, joka on koko Suomenlahtea koskeva keskiarvo. Taulukon 

kohtaan "muut" kalat sisältyy TILm. kampela, kiiski ja ankerias. 
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Silakka on sekä määrältään että tuotoltaan ivoimaisesti 

tärkein ammattimaisen kalastuksen kohde. Lähinnä merkittä

vimmät kalalajit ovat hauki, kuha, made sekä lohi ja 

taimen. Viimemainittu sisältyy taulukossa lohen määrään. 

Koko alueelta saadaan vähän i miljoona kiloa kalaa ja 

se tuottaa ammatti- ja puoliammattikalastajille vajaan 

miljoona markkaa vuodessa. 

Saaliista noin 800 000 kg tuodaan maihin Skåldössä. r1yös 

Tammisaareen ja Hankoon viedään kalaa jonkin verran. 

Pyyntitavat 

Verkkokalastusta harjoitetaan lähes koko alueella. Tärkeim

mät silakan ja kilohailin troolausalueet sijaitsevat saaris

ton eteläpuolella, mutta myös saaristossa Älgön länsipuolella, 

Hästö-Busön itäpuolella, Tvärminne Storfjärdenillä sekä 

Sandöfjärdillä harjoitetaan troolikalastusta (kuva 9). 

Silakkaa saadaan huomattavan runsaasti isorysillä. Isorysä

paikkoja on erityisesti Ängholmenin ja Älgön välisessä 

Ängholms Strömmenissä, Uddfjärdenin ja Mörnäsfjärdenin ran

noilla sekä Älgön itäpuolisessa saaristossa. Tiedossa olevia 

silakan kutualueita on suurin piirtein samoilla alueilla 

kuin isorysäpaikkoja. Ängholms Strörnmen on samalla alueen 

ainoa nuotanvetopaikka. 

Virkistyskalastus 

Virkistyskalastuksen määrää ei ole suunnittelun yhteydessä 

pyritty selvittämään. Viitteitä virkistyskalastajien 

määrästä antaa kuitenkin loma-asuntojen määrä, joka oli 

n. l 000 vuonna l975.Alueella toimivat seuraavat Uudenmaan 

kalamiespiirin jäsenyhteisöt: 

Billnäsin Kalamiesyhdistys 

Fiskars Fiskeförening 

Kalkin kalakerho (Lohja) 

Mustion Urheilukalastajat 

Raseborqs Sportfiskare 

Tvärminne Fritidsfiskare 

90 

462 

356 

26 

28 

jäsentä 

" 
II 

II 

" 
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Edellä mainittujen lisäksi mm. helsinkiläiset yhdistykset ja 

teollisuuslaitokset ovat vuokranneet alueelta kalavesiä ja 

tukikohtia. Näiden jäsenet suorittavat vuosittain satoja 

kalassakäyntejä suunnittelualueelle. 

Suomenlahden meritaimentoimikunnan työhön liittyen osallistuvat 

virkistyskalastajajärjestöt yhdessä kuntien kanssa meritaimen

istutuksiin. Yhdistykset ovat lisäksi istuttaneet alueilleen 

haukea, ankeriasta, kuhaa ja siikaa. 

Virkistyskalastajien saarnat saaliit ovat Suomenlahdella 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastojen mukaan 

noin 10 % ammattikalastajien saaliista. Tällöin on kuitenkin 

huomattava, että ammattikalastajien saaliista 90-95 % käsittää 

silakkaa ja kilohailia. Suomukalaa virkistyskalastajat saavat 

yhtä paljon, jopa enemmän kuin ammattikalastajat. Edellä olevan 

taulukon mukaan ammattikalastajien suomukalasaalis vuonna 1976 

oli 52 000 kg ja sen arvo 260 000 mk. 

Suunnittelualueen arvo kalavetenä 

Suunnittelualueelta saadaan vuosittain saaliiksi vähän yli 

1 milj. kg kalaa, josta valtaosa on silakkaa. Saaliin arvo 

on hieman toista milj. mk vuodessa. Suhteellisen vähäinen 

arvo on saatu kuitenkin ammattikalastajien saaman hinnan perus

teella, jolloin on otettava huomioon halvan silakan suuri osuus. 

Kalan lisääntymisalueena Pohjanpitäjänlahti ja varsinkin saaristo

osa on merkittävä laajemmankin merialueen kannalta. Alueella 

oleva loma-asuntojen suuri määrä sekä paikallisten asukkaiden 

ja Helsingin seudun virkistyskalastajien laajamittainen alueen 

käyttö kuvastavat sen merkitystä virkistyskalastukselle. Suun

nittelualueen kalavesiä ei ilmeisesti kuitenkaan käytetä hyväksi 

täysitehoisesti. 

Mikäli haluttaisiin saada täydellinen kuva suunnittelualueesta 

kalastuksen kannalta, tulisi huomioida myös mm. käytettävien 

välineiden, alusten ja rakennusten arvo sekä kalastuskapasi

teetti. 
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Kalastusta haittaavat tekijät 

Kalastuselinkeinon ja virkistyskalastuksen kannalta veden 

laatu on olleellisen tärkeä. Merialueen rehev6ityminen muuttaa 

lajistoa siten, että lohensukuiset kalat vähenevät ja mm. 

silakka ja kuha lisääntyvät (ellei likaantuminen mene liian 

pitkälle). Raskasmetallit ovat alueella potentiaalinen uhka, 

sillä ne saattavat biologisesti kasaantuvina kertyä my6s 

kaloihin. Siellä, missä loma-asutus, kalastus ja kutualueet 

sattuvat samalle alueelle, on kalastus haittaa kärsivä osa

puoli. Tällainen tilanne lienee jo nyt eräissä osissa suunnit

telualuetta. Kalavesien jako pieniin yksityisiin vesialueisiin 

tuottaa hankaluuksia ammattikalastukselle ja osittain my6s 

virkistyskalastukselle. Edellä luetellut toiminnot ovat 

haittoja, jotka muuttavat sekä kalan ravinto-oloja, kalan 

käyttäytymistä ja esiintymistä·sekä vastaavasti kalastus

käytänt6ä. On my6s huomattava, että kalastuksen rationali

soinnin vuoksi tapahtuu suuria muutoksia, kuten troolauksen 

yleistyminen osoittaa. 

2.33 L a i v a l i i k e n n e j a u i t t o 

Satamat ja laivaliikenne 

Suunnittelualueella ovat Hangon, Koverharin, Lappohjan, Tammi

saaren ja Pohjankurun satamat. Satamien tavaraliikennettä 

kuvaavat taulukon 4 tiedot vuodelta 1976 (Herenkulkuhallitus 

1977) (kts. my6s kuva 10) . 
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Taulukko 3. Satamien tuonti ja vienti vuonna 1976 (tonneina) 

Hanko 

Tavara 

Metallit ja metalliteokset 
Lannoitteet 
Kappaletavara 
Puutavara 
Puunhioke, sellu 
Paperi 
Vaneri 
Malmit 
Muu tavara 

Tammisaari Kivihiili, kaksi t 
Metalli t ja met. teokset 
Kappaletavara 

Skogby 

Sahaarnat. puutav. 
Muu tavara 

Sahattu puutavara 
Sahaamaton puutavara 
Kappaletavara 

Pohjankuru Kivihiili ja kaksi 
Metallit ja metalliteokset 
.Huu tavara 
Malmit 
Kappaletavara 

Lappohja Metallit ja metalliteokset 
Kappaletavara 
Muu tavara 

Koverhar Kivihiili ja kaksi 
~~tallit ja metalliteokset 
Kappaletavara 
Malmit 
Muu tavara 

Yht. 

Yht. 

Tuonti 

71 809 
5 364 
4 107 

141 

75 605 

157 026 

633 
3 060 

132 

7 486 

11 311 

6 531 
2 286 

25 118 
900 

Yht. 34 835 

1 061 

Yht. 1 061 

214 940 
253 
888 

266 366 
475 838 

Yht.958 285 

Vienti 

18 066 
77 748 
28 055 

180 179 
3 161 

456 

325 531 

705 

705 

14 633 
1 400 

1 

16 034 

28 925 

28 925 

14 785 
77 

14 862 

259 723 
4 328 

264 051 

Hankoon johtaa etelästä 9,1 ja 7,9 m:n väylät, Hangosta 

itään 9,0 m:n väylä ja etelästä kohti Lappohjaa 12,0 m:n 

väylä. Koverharin satamaan johtaa 11,0 rn:n ja Tammisaareen 

6,1 rn:n väylä. Pohjankurun väylä on 4,6 rn:n syvyinen. 
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TVH:n vesitieohjelman 1976-85 mukaan valtio pyrkii kehittä

mään "valtakunnallisia satamia". Vaikka läntisen Suomenlahden 

liikenne tulee lisääntymään, ei Hankoa mainita valtakunnalli

sena satamana. Sen sijaan liikenneministeriön 1976 laatiman 

kalastussatamasuunnitelman mukaan Hangon kalanpurkauslaiturista 

kehitetään ns. jalostussatama Nuottasaarenlahteen. 

Tärkein merenkulkuhallituksen ohjelmissa oleva väylätyö 

on Hangosta Parkkalaan johtavan 8 m:n talviväylän rakentaminen 

loppuun. 

Uitto 

Pohjanpitäjänlahdella on uittosääntö vuodelta 1915. Siinä 

rajataan lautan suurimmaksi kooksi 4 000 tukkia. 

Pohjanpitäjänlahden alueen tärkein puunkäyttäjä on Oy ~1etsä

Skogby Ab:n saha. jonka tuotantokapasiteetti on nykyisin 

60 000 m3 sahatavaraa vuodessa. Tämä edustaa 130 000 m3 r~aka
puun käyttöä. Sahalla on lupa tuotannon laajentamiselle 

160 000 m3 :iin, eli raakapuun käyttönä yhteensä 350 000 3 
m • 

Toinen metsäteollisuuden keskusalue on Lohjan seutu, jonka 

puunhankinta vaikuttaa lähinnä alueen metsätalouskuvaan. 

Yleensä sahateollisuus on vahvistumassa Suomenlahden rannikolla. 

Raakapuusta Skogbyn sahalle kuljetetaan noin puolet vesitse 

uittona, nippuhinauksena, ja noin puolet maitse. Pohjankurusta 

Malmholmenin pudotuspaikalta on vuosittain sahalle hinattu 

30 000 ... 45 000 m
3

. Malmholmenin pudotuspaikalta uittaa 

lisäksi mm. Enso-Gutzeit Osakeyhtiö vuosittain 15 000 ... 20 000 m3 . 

Merialueella tapahtuu vuosittain verraten paljon myös läpi

kulkuhinauksia sekä lännestä itään että vastakkaiseen 

suuntaan. Osa tästä puusta on ns. saaristo- ja rannikkopuita, 

osa ajettu manneralueelta pudotuspaikkojen kautta veteen. 
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Suomenlahden uittoa ja sen kehittämistä varten on metsähallitus 

laatinut suunnitelman. Tarkoituksena on vahvistaa suunnitelman 

väylästö t}a siihen liittyvät pudotus- ja suojapaikat uittosäännöllä. 

Suunnitelma on katselmusvaiheessa (kuva 10). Siihen kuuluvat 

seuraavat uiton suoja-, varasto- ja veteenpanepaikat ja väylätyöt, 

joilla saattaa olla vaikutuksia vesistön tilaan ja muuhun käyt-

töön (numerot viittaavat kuvaan 10). 

M a 1 m h o 1 m e n i n p u d o t u s p a i k k a (1) Karjaan

jokisuulla Malmholmenin saarella. 

G a m m e 1 b o d a n p u d o t u s p a i k k a (2) Tarruni

saaren kaakkoispuolella Båsafjärdenin rannalla. Sen omistaa 

Tammisaaren kaupunki, joka on pyrkinyt muuttamaan pudotus

paikan sijaintia. 

G u m n ä s i n v a r a s t o p a i k k a (3) Pohjanpitäjän

lahden pohjukassa. 

B j ö r k s k ä r i n s u o j a p a i k k a (4) Tvärminnen 

~ylän edustalla. 

R å d s b ö 1 e n v a r a s t o p a i k k a {5) Torsön 

pohjoisrannassa. 

H a n k o - T v ä r m i n n e ö v ä y 1 ä o s a n (6) varrella 

on tutkittu kahta mahdollisesti syvennettävää kohtaa. 

T v ä r m i n n e ö - I n k o o v ä y 1 ä o s a 1 1 e on 

suunniteltu ruoppaus Växärin pohjoispuolella (7). Massat 

o~ tarkoitus läjittää Växärin rannan lähelle veteen. 

S t e n g r u n d i n A 1 1 g r u n d i n v ä y 1 ä n 

merkitseminen Tvärminnen luona. 

B j ö r k s k ä r i n - K a 1 1 v i k i n v ä y 1 ä 

Båsafjärdenillä Högholmin ja Slottholmin ohi Källvikiin. 
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G u m n ä s i n v a r a s t o p a i k a n v ä y 1 ä 

Pohjanpitäjänlahden perukassa. 

Kaikkien edellämainittujen uittoon liittyvien rakennus- ja 

toimintapisteiden alueella on tehty arvio rakentamisaikaisten 

ja uiton aikana koituvista kalataloushaitoista (Kala- ja 

Vesitutkimus Oy 1976). Selvitystä käytetään siinä vaiheessa 

kun uittosäännön vesioikeudelliseen käsittelyyn liittyvät 

katselmustoimitukset suoritetaan. 

2.34 V e d e n h a n k i n t a 

Yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinta 

Hangossa, Karjaalla, Pohjassa, Tammisaaressa, Tammisaaren 

mlk:ssa ja Lappohjassa oli yhteisiin vesilaitoksiin liittynyt 

vesihuoltotilaston mukaan vuoden 1975 lopussa 27 600 asukasta 

eli noin 84 alueen väestöstä. t1aalaiskunnissa oli yhteisiin 

vesilaitoksiin liittynyt noin 40 %, mikä on suurempi kuin keski

määrin koko läänin alueella tai koko maassa tuona ajankohtana. 

Kulutusluku asukasta kohden vuorokaudessa oli vuonna 1975 

yhteensä kaupungeissa ja kauppalaissa keskimäärin 399 1/as.d 

ja maalaiskunnissa 262 1/as. Koko maan vastaava luku oli 

328 1/as.d ja Uudenmaan läänin luku 375 1/as.d. Erityisen 

suuri oli kulutusluku Tammisaaren kaupungiss (472 1/as.d) ja 

pieni Tammisaaren maalaiskunnassa (122 1/as .d). Tammisaaren 

kaupungin suuri luku johtuu teollisuudesta sekä varuskunnasta. 

Seudun huomattavien pohjavesiesiintymien takia valtaosan 

asutuksen käyttövedessä muodostaa pohjavesi (9 900 m3/d), 

jonka osuus on peräti 95 %. Vain Fiskarsin taajamassa käyttää 

asutus Hyllyjärven pintavettä (n. 550 m3/d). Taulukossa 4 

on esitetty yhteisten vesilaitosten veden käyttö v. 1975. 

Pohjavesiesiintymät on käsitelty jo kohdassa 2.22. 

Taajamille riittää yleensä pohjavettä myös tulevaisuudessa. 
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Taulukko 4. Yhdyskuntien vedenhankinta vuoden 1975 lopussa 

Taajama. vesilaitoksen 
liittyjämäärä 

liittymis- veden1) kulutus-

Karjaa 5 620 

Pohja kk. 816 

Fiskars 700 

Forsby 312 

Tammisaari 7 400 

- tästä varuskunta 750 

Tammisaaren mlk. 1 150 

Lappohja ja Koverharin 
asuntoalue 700 n. 

Hanko 10 300 

1) pohjavettä, ellei erillistä huomautusta 

2) osa käytetään teollisuuslaitoksessa 

99 

53 

70 

99 

% keski- luku 
kulutus 
m3/d 

1 841 328 

262 321 
5482) 

22 71 

3 491 472 

511 

140 122 

162 231 

3 989 387 

Taulukossa 5 on esitetty paljon vettä käyttävän teollisuuden 

vedenhankin ta. 

Huan. 

pintavettä 
Myllyjärvestä 



Taul wJ<o 5. Paljon vettä käyttävän teollisuuden vedenhankinta 

(Tiedot vuosilta 1975-76) 

Teollisuuslaitos jäähdytysvesi prosessi- ja pesuvesi sgsiaalitilojen vesi Huan. 
m3/d paikka m3/d 

Oj' Fiskars Ab 1 000 Karjaanjoki 15 Karjaanjoki 10 Karjaanjoki sosiaalitilojen vettä 
Karjaalta 

Ovako Oy 24 000 Karjaanjoki 2 400 Karjaanjoki 150 r:ohjavesi 
Aminnefors 

Oj' Fiskars Ab 600 Fiskarsinjoki 110 Myllyjärvi 
Fiskars 

0:/ Wärtsilä Ab 300 Tanmisaari 100 Tanmisaari 650 m3/d merivettä 
veden käsittelyyn 

......] 

U1 

0:/ M::tsä-Skogby Ab 500 merivesi 10 pohjavettä 
Skogby 

Rautaruukki Oj' 500 merivesi 20 pohjavesi 
Lapp::>hja 

Oj' Koverhar Ab 55 000 merivesi 17 000 merivesi 300 pohjavesi 300 m3/d pohjavettä kattila-
Koverhar 9 000 Gennarbyviken vedeksi 

0:1 Visko Ab 750 pohjavesi 40 pohjavesi 
Krogars 

Suomen Forsiitti- 700 pohjavesi 60 pohjavesi 30 pohjavesi kattilavettä 6 m3/d 
Dynamiitti 0:1 

Fermion O.J 3 000 merivesi 300 Hanko 10 Hanko kattilavettä 90 m3/d Hangosta 
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Pohjavedet 

Alueen tärkeiden pohjavesialueiden (ks. kohta 2.22) antoisuus 

on yhteensä noin 41 000 m3/d eli 2,4 % koko maan tärkeiden pohja

vesialueiden antoisuudesta. Koko maan väestöstä asuu alueella 

kuitenkin vain 0,8 %. Kokonaisantoisuudesta oli käytössä vuonna 

1973 23 %, koko maassa 19 %. 

Pohjavesialueilla on toimintoja, jotka aiheuttavat pilaantumis

uhkaa. Tällaisia likaantumislähteitä on lueteltu pohjaveden 

suoja-alueita koskevissa ohjeissa (Kaupunkiliitto 1970). Likaan

tumislähteet on inventoitu ja pohjavesialuekohtaiset tiedot on 

saatavissa Helsingin vesipiirin vesitoimistosta. Niitä ovat mm: 

- haitallisia jätteitä ja jätevesiä tuottava laitos 

- haitallisten aineiden valmistus, varastointi, käyttö ja 

kuljetus 

- jätevesien johtaminen, käsittely, maahan imeyttäminen sekä 

jätteiden säilytys ja varastointi 

sorakuopat, saven- ja turpeenottopaikat, kiv~louhokset 

- maan pintakerroksen vähentäminen ja poistaminen 

- maanalainen louhinta 

- autojen pysäköinti- ja pesupaikat, lentokentät 

- moottoriajoneuvoliikenne, tiet ja sillat 

- vesiliikenne 

- hautausmaat 

- maanviljelysalueet, puutarhat, kasvitarhat 

- vesistöt sinänsä ja lumen sulamisesta ja rankkasateista 

aiheutuvat tulvimiset. 

2.35 Käy t t ö j ä te v e s i en j o h ta m i s e en 

Edellisessä kappaleessa tarkasteltiin suunnittelualueen asutuk

sen ja teollisuuden vedenhankintaa. Lähes kaikki tämä vesi 

joutuu jätevetenä vesistöön. Yhteisiin vesilaitoksiin liitty

neen asutuksen sekä tilastoidun teollisuuden jätevesien 

lisäksi Pohjanpitäjänlahteen joutuu taajamien ulkopuolisen 

haja-asutuksen, maatalouden ja loma-asutuksen jätevesiä. 

Edelleen joutuu vesistöön ja viimekädessä mereen raskasmetalleja 
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sekä muita hitaasti hajoavia ns. ympäristömykkyjä. Näiden 

aineiden vesistövaikutuksia on alkanut ilmaantua Pohjan

pitäjänlahden ja sen edustan alueella viime vuosina. 

2.36 Muu k ä y t t Ö 

Tässä yhteydessä"käsitellään vesien voimataloudellista raken

tamista, maankuivatustoimintaa sekä kastelua. Näillä vesistön 

käyttömuodoilla on välitöntä sekä ennen kaikkea välillistä 

vaikutusta Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialueen 

tilaan .. 

Karjaanjoen putouskorkeus on Lohjanjärven ja meren välillä 

n. 31 metriä ja sen keskivirtaama on vuosina 1931-1960 ollut 

17,5 m3;s. Joen vesvoiman teho on keskivirtaamaila 4 612 kW. 

Joessa on neljä voimalaitosta, Oy Fiskars Ab:n omistamat 

Aminnefors ja Billnäs sekä Ab Svartå Bruk Oy:n omistamat 

Akerfois ja Mustionkoski. Fiskarsinjoessa sijaitsee Mako Oy:n 

omistama Antskogin voimalaitos. Suunnittelualueen vesivoimavarat 

on käytännöllisesti katsoen rakennettu loppuun. 

Seuraavassa jaatelmassa on esitetty salaojitetun pellon määrä 

tutkimusalueelia vuonna 1974. 

Kunta Peltoala Salaojitettu Salaojitettu 
ha ha % 

Bromarv 2 244 266 11,9 

Karjaa 5 023 2 423 48,2 

Pohja 3 1:52 1 527 48,4 

Snappertuna 3 201 930 29,0 

Tammisaaren mlk. 755 155 20,5 

Tenhola 4 815 1 610 33,6 

Yhteensä 19 190 8 022 31,9 

Valtakunnan metsien kuudennen inventoinnin yhteydessä on 

arvioitu, että Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton alueella 

on metsäojitustarvetta 82,0 km2 :n ja ojien kunnostustarvetta 

23,0 km2 :n alalla. 
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Suunnittelualueella on Karjaan- ja Fiskarsinjokilaaksoissa suori

tettu melko laajoja maataloudellisia perkauksia. Karjaanjoen 

alajuoksulla on laskettu vuonna 1960 kaksi järveä, Kirkkojärvi 

ja Päsarträsket. 

Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelmassa on 

arvioitu, että suunnittelualue ei ole kriittistä kasteluveden 

riittävyyden kannalta. 
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3. V E S I S T Ö N K U 0 R M I T U S J A T I L A 

3.1 TAAJAMAT 

Viemäröinnin piirissä oli vuoden 1976 lopussa suunnittelu-

alueen taajamissa, Hanko pois lukien, noin 18 000 asukasta. 

Yhteisten viemärilaitosten kautta johdettiin tällöin viemäri

vesiä noin 8 000 m3/d, joista yli 40 % käsiteltiin yhdessä 

jälkisaostuslaitoksessa. Vailla asianmukaista bioloqista tai 

kemiallista käsittelyä oli noin l 000 m3/d eli 10-15 %. 

Kun myös Hanko lasketaan mukaan oli jätevesistä kokonaan 

vailla käsittelyä noin 45 %. Vielä neljä vuotta aikaisemmin 

olivat vastaavat käsittelemättömät osuudet noin 70 % ja 80 %.Tällöj 

jäi vastaavasti Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuun

nitelma-alueella noin 80 % jätevesistä ilman käsittelyä. 

Jätevesikuormitus kasvoi koko 1970-luvun alun, koska jäteveden 

puhdistamoita ei rakennettu. Vesistöön jobdettavan kuormituksen 

huippu saavutettiin vuonna 1973. Vuosina 1974 ja 1975 alkoi 

kuormitus laskea, koska Tammisaaren kaupungin pohjoispuolinen 

käsittelemättömien jätevesien purkuviemäri jäi pois käytöstä 

ja koska Karjaan-Pinjaisten biologis-kemiallinen jälkisaostus

laitos otettiin käyttöön. Vuosina 1976 ja 1977 ei kokonais

kuormitus oleellisesti muuttunut. Keskimääräinen puhditusteho 

on hieman noussut, koska Pohjan Gumnäsin ja Aminneforsin 

biologis-kemialliset rinnakkaissaostuslaitokset ovat valmistu

neet. Hangon puhdistamon valmistuttua keväällä 1978 aleni 

kokonaiskuormi~us merkittävästi. 

Vuoden 1974 mukainen yhdyskuntien BHK7 kuormitus oli noin 

1 200 kg/d, kokonaisfosforikuormitus noin 60 kq/d ja typpi

kuormitus noin 240 kg/d. Kuormitus vastasi runsasta kolmannesta 

kokonaissuunnittelualueen yhdyskuntien jätevesikuormituksesta. 

Sekä BHK- että ravinnepoistumat olivat jäljessä kaikista 

vertailualueista.Vuoden 1976'mukainen jätevesien käsittely ja 

kuormitus selviävät taulukosta 6. 



6. Yhdyskuntien puhdistarroiden ja purkuviemäreiden (puv) liittyjämäärät ja kuormitus vuoden 1976 lopulla 

(Vesihuoltotilaston mukaan (vanha kuntajako) 

puhdistarro puhdistarron 
mitoitus 

lii ttynei tä virta.ama BHK7 Kok-P 
as m3/d kq/d kg/d 

Kok-N 
kg/d 

m3/h m3/d 
tuleva lähtevä tuleva lähtevä tuleva lähtevä 

Karjaa-Pinjainen 
Pohja 

Gurnnäs 
puv-Fiskars 
puv-Ovako9) 

Tarrrrnisaari 
Skeppsholn:en 7) 

Tarrrrnisaaren mlk. 
puv 

Tenhola 8 puv-La.ppoh j a8) 
puv-Koverhar ) 

Hanko 
puv 

Yhteensä 

B+K 

BK 
_l) 

BK2) 
6) 

3) 

B = biologinen, K = kemiallinen 
x) kuormitustiedot arvioitu 

330 5 700 

150 1 900 

4 130 

as. 

11 250 5 800 3 500 

4 000 1 100 500 
500 250x) 

(200) 80x) 

12 000 8 230 2 750 

1 400 225x) 

470 175x) 
363 60x) 

4 500x) 5) 

28 363 12 040 

1) vesioikeiden päätöksen mukaan johdettava Gumnäsiin viimeistään v. 1979 
2) alkuaan suunniteltu vain biologiseksi 
3) valmistunut v. 1978 BK 
4) vesihuoltotilaston kuormitus muutettu korjatun virtaaman mukaiseksi 
5) ei sisällä Fermion Ab:n jätevesiä 
6) vesioikeuden päätöksen mukaan biologiskemiallisesti v. 1979 alusta 
7) Tamnisaaren kaupungin läntiset taajamat österby, Trollböle yrn. 
8) Hangon kaupungissa 1.1.19 7 7 alkaen 
9) valmistunut v. 1977 BK 

' 283 31 22 1,6 79 49 

74 11 3,9 0,9 18 14 
38 38 1,5 1,5 6 6 
11 11 0,5 0,5 1,8 1,8 

4544) 434) 304) 124) 1004) 734) 

105 105 4,2 4,2 17 17 

35 35 1,4 1,4 5,6 5,6 
27 27 1,1 1,1 4,4 4,4 00 

00 

775 31 31 124 124 

1 802 1 076 97 55 356 295 
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Vuoden 1976 lopussa oli yhdyskuntien BHK 7-kuormitus koko 

alueella (ja suluissa ilman Hankoa) noin 1 100 kg/d (300 kg/d), 

kokonaisfosfori 55 kg/d (25 kg/d) ja kokonaistyppikuormitus 

300 kg/d ( 170 kg/d). (Taulukko 6) (Kuva 11) . Jälkeenjäänei

syys jatkui edelleen. Taulukossa 7 on esitetty jätevesien 

käsittelyllä saavutetut BHK- ja ravinnepoistumat. 

Vuoden 1976 lopussa oli alueella yksi jälkisaostuslaitos, kaksi 

yleisen viemärilaitoksen ja yksi tutkimusaseman rinnakkais

saostuslaitosta. Lisäksi oli biologinen pienpuhdistamo. 

Yhdyskuntien viemärilaitosten ja vesiensuojelu tilaa on jäl

jempänä tarkasteltu kunnittain ja taajamittain. Purkupaita 

ja puhdistamot on esitetty kuvassa 12. 

Lähes kaikki alueen viemärit ovat betoniputkia, vain Lappohjassa 

on huomattavasti muoviputkia. Sekaviemäreiden suuresta 

osuudesta johtuen viemärivesivirtaamat vaihtelevat paljon 

kaupungeissa, joissa sekaviemäreiden osuus oli vuosina 1975 

ja 1978 ·seuraava: 

1975 1978 

Hanko 97 % 96 % 

Karjaa 72 % 67 % 

Tammisaari 41 % 36 % 

Muissa taajamissa on etupäässä erillisviemäröinti. Lupa- ja 

ennakkoilmoitustilanne on esitetty taulukossa 8. 

Taaja-asutuksen kuormituksen kehityksen arviointiperusteet 

vaihtelevat. Yleensä on taipumus arvioida kuormituksen kasvu 

liian suureksi. Tällöin ollaan tosin vesistön kannalta yleensä 

varmemmalla puolella, mutta vaarana on yli-investointi puhdis

tuslaitteistoihin ja viemäröintiin. Taulukossa 9 esitetty 

arvio on tehty varovaisen kasvun pohjalta, jotta virheinves

toinneilta vältyttäisiin. Arvio on tehty jo vuoden 1976 

tietojen pohjalta. 





POHJANPITÄJÄNLAHDEN JA 

KUVA 11 

EDUSTAN VESIENSUO
ITELMA 

JA TEOLLISUUDEN BHK7 , 
- JA TYPPIKUORMITUS v.1976 

kg/d 
50 5 

40 4 

30 3 
BHK7 

KOI<. TYPPI 20 12 KOK, FOSFORI 

10 1 
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Taulukko 7. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyllä saavutetut BHK- ja ravinnepoistumat 

BHK 7 
p 

v. 1974 v. 1976 V. 1978 v. 1974 V. 1976 v. 1978 v .. 

Suunnittelualue, paitsi Hanko 71 69 64 69 

Suunnittelualue, myös Hanko 20 40 72 1 0 43 51 

Kokonaissuunnitelualue 26 18 

Uudenmaan lääni 83 88 43 59 

Helsingin vesipiiri 80 84 44 63 

Koko maa 59 71 40 60 

(%) 

N 

1974 v. 

38 

37 

25 

1976 v. 

26 

17 

33 

35 

29 

1978 

41 

34 

1.0 
N 





Taulukko 8. Pohjanpitäjänlahden ja Hankoniemen taajamien ja vastaavien lupa- ja ennakk.oilrroi tustilanne 3-l.-12 .. 1979 

Kuonnittaja tai hakija 

Pinjainen/Karjaa 

Pohja/kk 
Pohja/Aminnefors 
Skeppsholrn/Tamrnisaari 

österby, Trollböle ym. /Tarmni
saari 

Björknäs/Tamrnisaari 

Iapp::>hja/Hanko 

Hanke/kaupunkitaajama 

Tvärminnen eläintieteellinen 
aserra 

Oy Predium Ab/Tenhola 

Vesioikeuden päätös lupahakemus 
annettu voimassa tehty vesihallituksen 

20.10.71 

7.1.78 
13.2.791) 
26.9.68 

8.12.78 

15.9.78 

21.10.74 

20.2.78 

lausunto 

toistaiseksi 

toistaiseksi 

toistaiseksi 

toistarseksi 

1985 loppuun 3) 

1982 loppuun 

1) Koski vain johtolinjojen rakentamista (Ovako Oy, Aminnefors) 

2) Ovako Oy, Aminnefors 

3) Valitettu korkeinpaan hallinto-oikeuteen, ei päätöstä vielä vuoden 79 aikana 

uusi 
lupa 

1987 

1986 

1984 

1981 
maalisk. 

1983 

ennakkoilnoitus 
tarkastettu 

28.1.762) 

21.9.78 

1.8.73 

"" w 
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Taulukko 9. Arvio suurimpien taajamien puhdistamoiden kuormituksen kehityksest2 pai-
kallispuhdistuksessa. (Typenpoiston tehostamista ei ole huomioitu) 

Taajama Viemäriin viemäri- tuleva kuormitus lähtevä kuorrnitus 
liittyneitä vesiä kg/d kg/d 

as. m3/d BHK7 p N BHK7 p N 

KarjaajPinjainen 

19761) 6 000 3 500 283 22 79 31 1,6 49 
1980 6 500 4 000 500 25 90 50 1,5 60 
1985 7 000 5 000 600 30 100 60 2 70 
1990 8 000 5 700 845 34 140 85 2 90 
2000 5) 9 000 6 600 900 36 150 45 2 100 

Pohja 
19762) 4) l 800 900 140 6 30 80 4 50 
19801) 2 500 l 200 200 10 40 30 1,5 25 
1985 4 000 2 050 360 15 55 36 1,5 38 
1990 5 000 2 500 400 20 75 40 2 50 
20oo5) 7 000 3 500 500 25 90 25 1,3 60 

Tammisaari 

19764) 9 500 3 000 550 35 120 150 16 90 
19801) 10 000 3 500 700 40 130 70 4 90 
1985 10 500 4 500 800 42 140 80 4,2 95 
1990 ll 000 5 000 900 45 150 90 4,5 100 
20oo5) 12 000 5 500 l 000 50 160 50 2,5 110 

Lappohja-Skogb:t 

1976 l 700 400 120 4 18 80 2,7 15 
1980 2 400 700 170 7 29 20 0,7 22 
1985 3 000 l 000 200 8 35 22 1,0 25 
1990 3 700 l 300 235 10 41 25 1,3 29 
20005) 4 000 l 500 250 12 45 13 016 30 

Hanko3) 

19762) 10 300 6 100 2 100 56 260 2 100 56 260 
1980 12 000 7 000 2 100 50 250 220 10 170 
1985 13 000 8 000 2 100 50 250 220 10 180 
1990 14 000 9 000 2 100 55 260 220 10 180 
2000 15 000 10 000 2 100 65 270 210 7 190 

l) Jälkisaostus 
2). Rinnakkaissaostus 
3) Sisältää myös huomattavasti teollisuuden prosessijätevesiä 
4) Vain osa rinnakkaissaostuksella 
5) BHK7 :n ja fosforin vähenemä 95 % 



POHJANPITÄJÄNLAHDEN JA 
EDUSTAN VESIENSUO

JELUSUUNNITELMA 
KUVA 12 
TAAJAMIEN JA TEOLLISUUDEN 
SANITEETTIJÄTEVESIEN KÄSITTELY 

PURKUPAIKAT 

95 
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Yhdyskuntien viemärilaitosinvestoinnit sekä jäteveden puhdista

moinvestoinit ovat 1970-luvulla vuosittain olleet seuraavat 

(suluissa vuoden 1964 rakennuskustannusindeksillä korjatut 

luvut vuoden 1976 joulukuun hintatasossa 292,7). 

vuosi puhdista.rro puhdistamoiden viemärilaitosinvestoinnit 
1 000 mk 1 000 mk osuus yhteensä 

1 000 mk 1 000 mk 

1971 742 (1 460) 
1972 14 (25) 2 % 871 (1 460) 
1973 1 200 (1 889) 37 % 3 202 (4 987) 
1974 1 830 (2 271) 49 % 3 758 ( 4 201) 
1975 822 (920) 19 % 4 320 ( 4 829) 
1976 4 434 46 % 9 5971) 
1977 ,, 822 35 % 5 153 
1978 1 700 41 % 4 108 
1) Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointiohjelman mukaan 

Hainittakoon, että Tammisaarelle tuli merkittäviä vesiensuojelu

kustannuksia 60-luvun puolivälin paikkeilla, jolloin aktiivi

lietelaitos käynnistettiin merkittävänä edistysaskeleena ja 

viemäröintiä parannettiin. 

Alueen viemärilaitosinvestoinnit ovat olleet vuoden 1976 lopun 

hintatasossa vuosina 1971-76 yhteensä 26,7 miljoonaa markkaa, 

josta puhdistamoiden osuus on ollut 9,5 miljoonaa markkaa (36 %) . 

Viemäriverkkoon liittynyttä asukasta kohden ovat investointi

kustannukset olleet em. hintatasossa vuosittain noin 130 mk, 

josta puhdistamoiden osuus on ollut noin 50 mk/asukas. Koko 

maan vastaavat luvut ovat olleet noin 100 mk/as. ja 40-50 mk/as. 

Puhdistamoiden suhteellinen osuus viemärilaitosinvestoinneista 

on vuosina 1973-74 ja 1976-78 ollut suurempi kuin keskimäärin 

koko maassa. Jäteveden puhdistamoiden rakentamisen myöhäistä 

ajankohtaa kuvaa hyvin myös näiden mitätön osuus vuosina 1971-72 

(0 ... 2 %) . Samana aikana oli vastaava osuus koko maassa 

16 ... 22 %. 

Huomattavimmat kustannukset ovat olleet Karjaan in-.;estoinni t 

vuosina 1973-1974 uuteen jlitevedenpuhdistamoon sekä Pohjan 

investoinnit 1975-76 ja Hanqon 1977-73. ·1980-luvun suurimmat 
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investoinnit tulevat olemaan Hangon kaupunkitaajamassa, Lappohjassa, 

Tammisaaressa ja Pohjassa. 

Käyttökustannukset koko alueella olivat v. 1972 yhteensä 250 000 mk 

(380 000 mk vuoden 1975 hintatasossa elinkustannusindeksillä 

korjaten), vuonna 1975 840 000 mk a vuonna 1978 2 750 000 mk. 

Yi~m?.ril~iJ~QlssiJp. myönnettyä lainaa ja avustusta ovat Hanko, 

Karjaa ja Pohja saaneet yhteensä seuraavasti(suluissa joulukuun 

1976 hintatasossa): 

Vuosi puhdistarno viemärilaitos yht. 
laina avustus laina avustus 
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 

1972 100 (197) 
1973 
1974 500 (701) 240 (336) 500 (701) 240 (336) 
1975 300 (362) 170 (205) 800 (964) 170 (205) 
1976 600 (659) 300 (330) 750' (824) 300 (330) 
1977 500 500 
1978 270 70 

Vastaavat osuudet edellä esitetyistä kokonaisinvestoinneista 

ovat olleet seuraavat: 

Vuosi 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

puhdistarno 
laina avustus 

27 % 13 % 
36 % 21 % 
14 % 7 % 
27 % 

viemärilaitos yht. 
laina avustus 

11 % 

13 % 
19 % 

8 % 
10 % 

7 % 2 % 

Puhdistamoiden investointien osuus on vuosina 1973-75 ollut 1,0 % 

koko maan puhdistamoinvestoinneista ja koko viemärilaitoksen 

vastaava osuus 0,9 %. Vuoden 1975 lopussa oli alueen viemäri

laitoksiin liittyneiden asukkaiden osuus myös 0,9 % koko maan 

viemärilaitoksiin liittyneistä. Vesiensuojelulainaa saatiin aluelle 

samana ajankohtana 1,2 % ja avustusta 2,2 % koko maan summasta. 
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Kuntien kokonaisinvestoinneista vesiensuojeluinvestoinnit 

ovat olleet koko maassa keskimäärin 4 ... 5 . Suunnittelu

alueella lienee näiden osuus samaa luokkaa. 

3.10 K a r j a a 

K a r j a a n k e s k u s t a n ja siihen läheisesti 

liittyvän Pohjan kunnan Pinjaisten asuntoalueen sekä tehtai

den saniteettijätevedet käsitellään v. 1975 käyttöön otetussa 

jälkisaostuslaitoksessa. Puhdistamo on mitoitettu vuoden 

1990 arvioitua tilannetta varten (BHK 845 kg/d). 

Noin 20 - 25 % jätevesistä on peräisin teollisuudesta. Osa 

näistä on sanitettijätevesiä ja osa varsinaisia teollisuus

jätevesiä, joita kuvaa tieto vuodelta 1975: Tali Oy ja 

Printoli Oy värjäämöjätevesiä noin 350 m3/d, Kotisaari Oy:n 

Meijeri noin 70 m3/d pesuvesiä, Margariini Oy noin 65 m3/d 

ja Suomen Autoteollisuus noin 70 m3/d. 

Sekaviemäreistä johtuen sekä jätevesikuormitus että viemäri

vesimäärä on vaihdellut huomattavasti, aiheuttaen myös viemä

reiden ajoittaista ylijuoksutusta. Vesioikeuden päätöksen 

mukaan on uudet ja uusitut viemärit tehtävä erillisviemäreinä, 

tarvittaessa on puhdistamoa laajennettava siten, että tila

päiseltäkin ylikuormitukselta vältytään. Puhdistamon hydrauli

nen kuorma näyttää kasvavan liian suureksi ennen arvioitua 

mitoitusvuotta 1990 ellei sekaviemäreitä uusita runsaasti 

erillisviemäreiksi. 

Puhd~stamo on toiminut toistaiseksi (BHK 90 %, kok P 95 % 

ja kok. N 40 %) , joskin ajoittain esiintyy värjäämöjätevesistä 

johtuvaa vaahdonmuodostusta. 

3.11 P o h j a 

P o h j a n k i r k o n k y 1 ä n Lukkarinniemen larnmikko

puhdistarno korvattiin vuonna 1976 Gumnäsin rinnakkaissaostuk

sella. Mitoitustilanne (4 000 as.) on arvioitu saavutettavan 
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vuoden 1985 paikkeilla. Laitosta on varauduttu laajentamaan 

vuoden 2000 tilanteen mukaisesti 10 000 asukkaan jätevesille ja 

täydentämään kemiallisella jälkisaostuksella. 

Viemärivesien kuukausikeskiarvot ovat vaihdelleet v. 1977 välillä 

420 m3/d ... l 800 m3/d. Käsitellyt jätevedet johdetaan nyt 

Gumnäsin itäpuoliseen matalaan ranta-alueeseen. Vapaan vesi

alueen välissä on noin 20 metrin kasvillisuusvyöhyke. 

Vesioikeuden vuonna 1978 antaman luvan mukaan on puhdistamon 

saavutettava jäännöstaso BHK alle 20 mg o2;1 (vähintään 90 %) 

ja kok. fosfori 1,0 mg P/1 (vähintäin 85 %) . Fiskarsin alueen 

jätevedet on johdettava keskuspuhdistamolle vuoden 1979 loppuun 

mennessä, sekä Brunkomin ja Aminneforsin alueiden jätevedet 

vuoden 1975 loppuun mennessä. Brunkomin alueen jätevedet laskevat 

puroa pitkin Fiskarsinjokeen Pohjankurussa. Aminneforsiin on 

valmistunut kesällä 1976 Ovako Oy:n rinnakkaissaostuslaitos. 

A m i n n e f o r s i n alueelta johdetaan viemäre{hin 400 asuk

kaan jätevedet. Saniteettijätevesiä tulee Ovako Oy:n tehtailta 

sekä asumajätevesiä, joiden määrä olisi vuonna 1985 keskimäärin 

180 m3jd. Kaikista lähialueen taajamista tulisi ennakkoilmoitus

lausunnon mukaan johtaa jätevedet vuoden 1979 aikana. 

Käsittelyyn joutuu 125 asukkaan jätevedet Ovako Oy:n vuonna 

1976 valmistuneessa rinnakkaissaostuslaitoksessa, jolle on 

ennakkoilmoituslausunnossa asetettu pitoisuusrajat BHK7 25 mq o2;1 

ja kokonaisfosforipitoisuus 1,5 mg P/1. Jätevedet tulee vesioi

:k_~J,ld_~n päätö-ksen mukaan johtaa kunnan keskuspuhdistamolle 

Gumnäsiin het~ kun tarvittavat johtolinjat on rakennettu, 

F i s k a r s i n taajamassa on nykyisin noin 850 asukasta, 

joista 660 asuu Oy Fiskars Ab:n omistamissa kiinteistöissä. 

Lisäisi teollisuuslaitoksessa on noin 200 työpaikkaa. Jäte

vesimääräksi vuonna 1980 on arvioitu 575 m3/d. Jätevedet johde

taan nykyisin käsittelemättöminä Fiskarsinjokeen noin 50 

viemärin kautta. Jätevedet johdetaan Gumnäsin puhdistamolle 

vuoden 1980 aikana. 
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A n t s k o g i n t a a j a m a s s a asuu runsaat 200 

asukasta. Yhtenäistä viemäriverkkoa ei ole. Kylässä on 

Mako Oy:n .ja Oy Veljekset Kulmala Ab:n metallituotetehtaat. 

P i n j a i s t e n alueen jätevedet johdetaan Pinjaisten 

puhdistamolle. 

3.12 T a mm i s a a r i 

Tammisaaren kaupunkitaajaman jätevedet puhdistetaan 

Skeppsholmenin saarelle v. 1967 rakennetussa Rapid-Block 

tyyppisessä aktiivilietelaitoksessa, jota on vuodesta 

1973 alkaen ajettu rinnakkaissoastuksella. Laitos on 

mitoitettu teollisuus huomioiden asukasvastineluvulle 

15 800. ~1itoitusajankohdaksi arvioitiin suunnitteluvaiheessa 

vuosi 1980. Jätevedet johdetaan puhdistamolta Båsafjärdenille. 

Dragsvikin varuskunnan ja Tammisaaren sairaalan jätevedet 

pumputaan puhdistamolle Dragsvikin lahdessa kulkevaa paine

viemäriä pitkin. Kaupungin pohjoispuoliset, 3 000 asukkaan 

jätevedet on johdettu Skeppsholmenin puhdistamolle vuodesta 

1974 alkaen. 

Vesioikeuden vuoden 1968 päätöksessä ei asetettu mitään vaati

muksia jäännöskuormista tai -pitoisuuksista. 

Fosforinpoisto oli v. 1976 59 %, BHK 91 %, typpi 26 % sekä 

keskimääräiset jäännöspitoisuudet BHK7 16 mg o2;1, 4,6 mq P/1 

ja 27 mg N/1. 

Huono fosforireduktio johtuu siitä, että laitos ei ole tyypil

tään sellaisenaan sopiva rinnakkaissaostuslaitoksella täyden

nettäväksi, joskin erityisillä tehostuskeinoilla voitaisiin 

tulosta edelleen jonkin verran parantaa. 
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Kovilla sateilla runsaasti tulvivaa sekaviemärijärjestelmää on 

muutettu viime vuosina erillisviemäröinniksi. Erityisesti vanhassa 

kaupungissa on vaikeat viemäröintiolosuhteet, koska viemärit ovat 

lähellä merenpinnan tasoa. Pohjavesien osuus viemärivesissä on 

kuitenkin pieni, koska verkosto on suurimmalta osaltaan pohja-

vedenpinnan yläpuolella Lohjanharjun rinteellä. Ohitujuoksutusten määrä on 
huomattava. 

Puhdistamolle tulevan jäteveden BHK7-pitoisuus (170 mg/1) 

on pieni. Tämä johtuu ainakin osittain kaupungissa edelleen 

yleisesti käytössä olevista sakokaivoista, joihin jää lika

aineita. Sakokaivolietettä syntyy noin 50 m3/d. Se vietiin 

aiemmin kaatopaikalle, mutta varastoidaan nyt puhdistamon 

lietelavoille. Sakekaivolietteen käsittely tuottaa vaikeuksia. 

Sitä ei voi sijoittaa puhdistusprosessin alkuun, koska puhdis

tamolla ei ole jäteveden varsinaista esikäsittelyä, vaan hiekan

erottimet ja repijät on sijoitettu pumppuamojen yhteyteen. 

Puhdistamolla muodostuva liete käsitellään koneellisesti 

suotonauhapuristimella. 

Yhden näytteenottokerran tulosten perusteella tulee puhdista

molle suhteellisen runsaasti sinkkiä. Tämä saattaa johtua 

useista viemäriin liittyneistä metalliteollisuuslaitoksista. 

M e t a 1 1 i k u t o m o T a m m e t 0 y:stä tulee noin 

100 m
3
/d kuumagalvanoinnin vesiä, jotka neutraloidaan sekä 

jäähdytysvesiä. 

0 y F i s k a r s A b R u u v i t e h t a a 1 t a tulee 

40 m3/d prosessivesiä. Jätevedet sisältävät ajoittain kohta

laisen suu~ia pitoisuuksia sinkkiä, nikkeliä, ja syanidia. 

Metallihydroksidia erotetaan nykyisin hiekkasuodattimissa 

ja viedään Tammisaaren kaatopaikalle. 

M a k k a r a t e h d a s A b K a s s 1 e r 0 y:ltä tulee 

lattioiden pesuvesiä (15 m3/d) ja prosessivesiä 5 m3/d), 

josta johdetaan rasvanerotus- ja saostuskaivojen kautta 

kaupungin viemäriverkostoon. Jätevedet vastaavat n. 850 

asukkaan jätevesiä BHK:n mukaan. 
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M u o v i t e h d a s 0 y F i s k a r s Ab valmistaa 

muovituotteita, ja prosessijätevesiä ei tiettävästi muodostu. 

Jäähdytysvedet (10 m3/d) johdetaan Pohjanpitäjänlahdelle 

Tammisaaren siltojen luo. 

S p o r r o n g 0 y valmistaa mm. erilaisia mitaleita. 

Laitoksen peittausjätevedet ovat happamia ja sisältävät 

peittauksessa irronneita raskasmetalleja kuten kuparia, 

sinkkiä sekä typpi- ja rikkihappoa. Huuhtelusta tulevat 

jätevedet ovat emäksisiä ja sisältävät syanidia, kuparia, 

sinkkiä ja syanidiyhdisteitä. Erityisesti kuparipitoisuus 

on ollut korkea viemäriverkostoon johdettavassa jätevedessä. 

B j ö r k n ä s i n Wärtsilä Oy:n saniteettijätevedet 

(55 m3/d) johdetaan tehdasvalmisteiseen biologiseen pien

puhdistamaan. Puhdistamo on ollut runsaasti ylikuormitettu 

ja käsittely on jäänyt huonoksi. Oy Rohto Ab:n uusi tehdas 

alkoi v. 1975 johtaa aktiivilietettä tuhoavia aineita sisäl

täviä jätevesiään puhdistamolle. Saniteettijätevesien jouk

koon pääsee tehtaalla pesuvesiä. Jäännöskuormitus on BHK7 

2-4 kg o2;d, 0,4 kg P/d ja 2 kg N/d. Oy Rohdon jätevedet johde
taan nykyisin Gumnäsin puhdistamolle. 

G a m m e 1 b o d a n alueella jätevedet johdetaan umpi

kaivoihin, eikä suunnitelmia viemäriverkostosta ole. Asuk

kaita on noin sata. 

L a n g a n s b ö 1 e n taajama on tarkoitus yhdistää kau

pungin viemäriverkostoon Dragsvikin varuskunnan paineviemärin 

välityksellä. Asukkaita oli 240 vuonna 1975. 

R a a s e p o r i n alueella olevan teollisuuden (mm. tiili

ja rakennuselementti sekä keinoturkistehdas) liittäminen 

kaupungin viemäriverkkoon on vireillä. Jätevedet laskevat 

nykyisin ojaa pitkin Dragsviksfjärdenin perukassa olevaan 

Gropfjärdeniin tai ne johdetaan umpikaivoon ja viedään 

kaatopaikalle. 
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ö s t e r b y n j a H ö g b a c k a n taajamista johdetaan 

jätevesiä puhdistamattomina mereen Stadsfjärdenin länsi

rannalle 280 metriä pitkällä purkuputkella. 

T r o l 1 b ö 1 e n taajaman jätevedet on johdettu kesästä 

1976 alkaen vajaan kilometrin päähän edellisestä etelään 

Rödgrundetluodon pohjoispuolelle. 

Myös Högkullan ja österbyn viemärivedet on tarkoitus johtaa 

Trollbölen purkuputkeen. Yhteisen viemärivesimäärän arvioidaan 

olevan vuonna 1980 760 m3/d. Kaupungin suunnitelmien mukai

sesti rakennetaan länsipuolen. taajamille erillinen jäte

vedenpuhdistamo, joka on mitoitettu vuoden 1980 tilannetta 

vastaavalle jätevesimäärälle 1 400 m
3;d. Vesioikeuden antaman 

päätöksenmukaisesti tulee jätevedet käsitellä vuoden 1980 

alusta alkaen siten, että BHK 7-pitoisuus on korkeintaan 

20 mg/1 ja kokonaisfosforipitoisuus 1 mg/1, kuitenkin vähintään 

90 % vähenemä. Kaupunki on anonut päätöks~lle jatkoaikaa. 

L e k s v a 1 1 i s s a ei ole viemäriverkkoa. Alue on tar

koitus yhdistää kaupungin länsipuoliseen viemäriverkkoon 

1990-luvulla. Ajankohta siirtynee kuitenkin pitkälle tulevai

suuteen, sillä asukasmäärä kasvanee vasta 1990-luvulla 

huomattavasti. Nykyisin taajamassa asuu noin 200 asukasta. 

3.13 S k o g b y n a 1 u e 

S k o g b y n j a H a r p a r s k o g i n alueella Tenholan 

kunnassa asuu nykyisin n. 350 henkilöä. Skogbyssä on sahan 

asuntoalue, jossa asuu 65 henkilöä ja läheisyydessä olevalla 

alueella asuu kaikkiaan 150 henkilöä. 

Sahalta - jossa työskentelee noin 100-150 henkilöä - jätevedet 

johdetaan saostuskaivojen kautta mereen. Vesihallituksen 

ennakkoilmoitusvastauksen mukaan sanitettijätevedet tulee 

käsitellä keskitetysti siten, että jäteveden fosforipitoi

suus on enintään 1 mg/1. 

Harparskogin viemäriverkon piirissä asuvan noin sadan henkilön 

jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta Harpar-Storträsket-
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suohon, josta ne joutuvat Leksvallin ~uron kautta 

Stadfjärdenille. Alueelle on laadittu noin 350 asukkaan 

rakennuskaava, jonka toteutusaikataulu riippuu osittain 

sahan laajentumisesta johtuvasta asuntojen tarpeesta. 

Tenholan kunnalla ja Oy Betsä-Skogby Ab:n sahalla on suunnit

teilla erillisen yhteisen puhdistamon rakentaminen Skoqbyhyn. 

3.14 L a p p o h j a n a 1 u e 

L a p p o h j a n t a a j a m a - a 1 u e e 1 1 a asuu 

runsaat 1 000 asukasta. Väkiluku on kasvanut nopeasti. 

Alueella on kaksi erillistä viemäriverkkoa, joihin on liitty

nyt 800 asukasta. Toinen on Lappohjan taajaman ja 

toinen Ovako Oy:nasuntoalueen verkko. Jätevesien käsittelyn 

aloittaminen on viivästynyt pahasti ja ne johdetaan yleensä 

kiinteistökohtaisten sakokaivojen kautta kahdessa purkuputkessa 

taajaman edustalla sijaitsevalle Hallfjärdenille, Ekösundet

salmeen. 

Vesioikeuden 15.9.1978 antaman päätöksen mukaan tulisi jäte

vedet käsitellä 1.5.1980 siten, että jäännöspitoisuudet 

olisivat korkeintaan BHK7 25 mg 0211 ja kok. fosfori 

1,5 mg P/1. BHK-poistuman tulisi kuitenkin olla vähintään 

85 % ja fosforipoistuman vähintään 70 %. Kaupungin tulisi 

jatkaa toimenpiteitä alueellisen jätevesien käsittely- ja 

johtamisratkaisun toteuttamiseksi alueen muiden kuormittajien 

kanssa. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

0 y P r e d i u m A b : n r a n t a k a a v a, T e n h o -

1 a n k u n n a s s a, Lappohjasta koilliseen on vahvistettu. 

Keskimääräinen viemärivesimäärä olisi v. 1985 150 m3/d. Puh

distamolle tuleva kuorma olisi v. 19SS BHK7 39 kg 02/d, 

kok. fosfori 23 kg P/d ja kok. typpi 7,6 k~ N/d. 

Vesioikeuden myöntämän luvan mukaan jätevedet tulisi pyrkiä 

johtamaan Lappohjan puhdistamolle viipymättä sen valmistuttua 

ja käsiteltävien jätevesien jäännöspitoisuus saisi olla 
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korkeintaan BHK7 20 mg o2;1 ja kok. fosfori l mq P/1. Puhdistus

tulos olisi kuitenkin oltava molempien suhteen yli 90 %, ~ikä 

edellyttää jälkisaostustasoista laitosta. Jätevesien purkupaikka 

tulee olemaan Ekösundetin pohjoispuolella, lähellä mannerrantaa. 

0 y P r e d i u m A b:n r a n t a k a a v a, Tammisaaren 

kaupungissa, Älgön ja Danskegin saarten alueelle on myös 

valmistunut ja vahvistettu. Kaavan mukaan rakennettai-

siin 238 mökkiä ja lomakyläasuntojen rakennusoikeus olisi 

9 200m2 . Vilkkaimpaan aikaan asukkaita tulisi siten olemaan 

ainakin toista tuhatta. Lupaa vesioikeudelta pesuvesienjohtamiseksi 'on 

anotJ:::!::l syksyllä 19 79 Söq~r§_kaj:a[tii1Jomakx-_län osalta .. 

T v ä r m i n n e n kylässä ei ole viemäriverkkoa. Asukkaita 

on noin 150. Tvärminnen eläintieteellisen aseman jätevedet 

ovat asumisjätevesiä ja laboratoriovesiä. Jätevesien keskivir

taama on kesällä keskimäärin 15-30 m3/d ja talvella 10-15 m3/d 

ja ne on käsitelty vuodesta 1970 alkaen rinnakkaissaostuksella 

toimivassa pienpuhdistamossa, joka on mitoitettu 120 asukkaalle. 

Keskimääräinen asukasmäärä on kesäisin 50-100 ja talvisin 20-50. 

BHK7-kuormitus on noin 0,2 kg o2;d, kok. fosfori 0,02 kq/d ja 

kok. typpi 0,4 kg/d. Fosforireduktio on keskimäärin 85 % ja 

BHK noin 90 %. Jätevedet johdetaan Sundholmenin ja Brännskärin 

väliseen salmeen, noin kilometrin päähän asemalta. 

Puolustuslaitoksen leirialueelta Syndalenista tulee pesuvesiä 

ajoittain runsaasti suurimpien leirien aikoina. 

H ä s t ö - B u s ö n linnakkeelta johdetaan jätevedet sako

kaivon kautta mereen. Pienpuhdistamon rakentamista on harkittu. 

3.15 H a n k o 

Hangon kaupungin jätevedet johdettiin kevääseen 1978 asti käsit

telemättöminä kahdeksasta purkupaikasta mereen pääasiassa kaupungin 

eteläpuolelle. Sen lisäksi on osalla teollisuuslaitoksista omat 
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purkuviemärit. Kaupungin viemäriverkkoon johdetaan mm. 

Fermion Oy:n jätevedet. Nykyiseen viemäriverkkoon tulee 

myös runsaasti sadevesiä, sillä kaupungissa on sekaviemä

röinti. Sekaviemäreiden osuus oli 96 % vuonna 1977. 

Koko Hangon kaupungin viemärilaitoksen jätevesikuormituk

seksi saatiin vuonna 1976: virtaama 6 100 m3/d, BHK7 2 100 

kg o2;d, kok. fosfori 6 kg P/d, kok.typpi 260 kg N/d ja 

kiintoaineet 960 kg/d. Vuoden 1977 kuormitustiedot ovat 

hieman pienemmät. Kokonaisjätevesikuormitus vastaa 

20-30 000 asukkaan jätevesikuormitusta. BHK-kuorma on 

suurempi kuin puhdistamon mitoitusarvo (1 500 kg/d). Puhdis

tamoa mitoitettaessa arvioitiin kuormitus pienemmäksi, 

erityisesti BHK-kuormitus ja kapasiteetin laskettiin riittä

vän suunnilleen vuoteen 1985 asti. 

Erityisesti lukuihin sisältyvän Oy Fermion Ab:n jätevesi

kuormitus vaihtelee paljon ja siten aiheuttaa suuren virhe

mahdollisuuden. 

Kaupunkitaajaman itäpuolelle, Stormossenin alueelle on 

rakennettu rinnakkaossaostukseen perustuva puhdistamo, 

jonne myös Fermion Oy:n jätevedet johdetaan. Lupa on 

voimassa vuoden 1982 loppuun asti. PuhdistaMo on mitoitettu 

seuraavasti: Q keskim. 9 500 m3/d, qmit 525 m3/d, BHK7 

1 500 kg 02/d, kok. P 45 kg P/d ja kiintoaine 1 500 kg/d. 

Kaupunkitaajaman kaikki~ jätevesiä ei vielä johdeta puhdis

tamolle. 

Käsiteltyjen jätevesien johtamiseksi on rakennettu asbesti

sementtinen purkuputki kaupungin itäpuolelle, 1,5 km:n 

päähän rannasta Norra Andelskärin itäpuolelle. Purkupaikan 

syvyys on 9 metriä. Viemäriverkostoon ei vesioikeuden luvan 

mukaan saa johtaa jätevettä, joka on vaarallista viemäri

laitoksen toiminnalle tai vastaanottovesistölle. 

Kaupunkiin liitetyllä T ti k t o m i n alueella ei toistai

seksi ole yhtenäistä viemäröintiä. Asukkaita on noin 350. 
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R u s s a r ö n linnakkeen jätevedet johdetaan usean eri saostus

kaivon kautta mereen. 

S a n t a l a n kristillisen kansanopiston jätevedet puhdiste

taan pienpuhdistamossa rinnakkaissaostuksella ja johdetaan 

Hankoniemen pohjoispuolelle Östra Sandfjärdin länsireunaan~ 

Hangon t e o 1 1 i s u u s 1 a i t o k s i s t a useat johtavat 

jätevetensä kaupungin eri viemäreihin. ~1etallituotelaitosten 

osuus on huomattava. 

0 y M a n n e r i n K o n e p a j a A b:lla tehdas valmistaa 

huonekalu- ja kuljetuspyöriä, harjoitetaan elektrolyyttistä 

sinkitystä ja käytetty vesi neutraloidaan, selkeytetään ja 

käytetään uudelleen. Pintakäsittelyvesiä syntyy 68 m3/d. 

0 y A e r a t o r A b. Tehdas valmistaa ilmastointikanavia 

ja puhaltimia. Tehtaalla on galvanointia. 

0 y H e 1 o - t e h· t a a t. Tehdas valmistaa mm. sähkökiukaita. 

Rasvanpoistoa suoritetaan emäksellä, ruosteenpoistoa suola

hapolla. Lisäksi tapahtuu sinkkifosfatointia, emalointia ja 

maalausta. Pintakäsittelyvesiä muodostuu 55 m3/d ja ne 

neutraloidaan. 

K o n e 0 y. Tehtaalla valmistetaan nostureita. Jätevedet 

johdetaan käsittelemättöminä mereen Hangon kaupunkitaaja

man pohjoispuolelle 200 metrin päähän rannasta. 

Edellisten lisäksi ainakin seuraavat laitokset ovat liitty

neet kaupungin viemäriverkkoon: 0 y K e k k o n e n, metal

lituotetehdas, T e k n o K o n e 0 y, metallituotetehdas, 

V. S u o m i n e n K y, metallituotetehdas, H a n g on n 

t e k n o k e m i a 1 1 i n e n t e h d a s, H a n g o n 

v a p a a s a t a m a j a 0 y P r i n t o 1 A b. 
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3.2 TEOLLISUUS 

3.20 Y 1 e i s t ä 

Teollisuuden jätevesikuormituksen muodostumisen kannalta 

keskeisiä alueita ovat: 

- Lohjanjärvestä tuleva massa- ja paperiteollisuude~ 

kuormitus 

- Karjaanjoen ja Fiskarsinjoen alaosa, metalliteollisuus 

- Lappohjan-Koverharin alueenmetalliteollisuus 

- Tammisaaren seutu 

- Hankoniemen pohjoispuoli, erityisesti ·typpikuormitusta 
aiheuttava teollisuus 

Kolme ensiksi mainittua aluetta sijaitsevat Pohjanpitäjän

lahden ja sen edustan valuma-alueella. Jätevesiä syntyi' v. 197~ 

näillä alueilla noin 120 000 m3/d, joista noin 21 000 m3/d 

prosessivesiä ja ·noin 700 m3/d sosiaalitilojen jätevesiä. 

Loput ovat lähinnä likaantuneita jäähdytysvesiä. Näihin 

lukuihin sisältyvät teollisuuslaitokset, joissa on yhteensä 

noin 3 000 työntekijää, ovat lähinnä yhdyskuntien viefläri

verkostoihin liittymätöntä teollisuutta. Edellä oleviin 

lukuihin sisältyvistä sosiaalitilojen jätevesistä johdetaan 

·yhdyskuntien viemäriverkkoihin noin 200 m3/d ja prosessi

vesiä noin 150 m3/d. Saniteettijätevesistä on käsittelyä 

vailla vielä noin 200 m3/d. 

Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan yhdyskuntien viemärilai

tokseen liittymättömän teollisuuden saniteettijätevesivirtaama 

on noin 400 m
3
/d, niiden BHK7-kuormitus noin 20 kg/d, 

kok. fosforikuormitus noin 1 kg/d ja kok.typpikuormitus noin 

4 kg/d. 

Alueen teollisuusjätevesien fosforikuormitus on vähäistä, 

mutta typpikuormitus on ~aikoitellen merkittävää. Pohjan

pitäjänlahdelle ja sen edustalle teollisuudesta v. 1976 tuleva 
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ois-kokonaistyppikuorma on noin 100 kg/d ja Hankoniemen 

puolelle noin 150 kg/d. Pohjanpitäjänlahdelle ja sen 

edustalle teollisuudesta tuleva BHK7-kuormitus on vähäistä, 

mutta Hankoniemen pohjoispuolelle tuleva BHK7-kuormitus 
on noin 150 kg/d. 

Teollisuuden jätevesien haitallisuus Suunnittelualueella 

perustuuraskasmetalleihin, myrkkyihin ja öljyihin, joista 

ei kuitenkaan kovin täsmällisiä kuormitustietoja ole saata

vissa. Osa tästä kuormituksesta on jatkuvaa, osa tulee satun

naisten häiriöiden takia. Esimerkiksi sinkkiä ja lyijyä joutuu 

vesialueelle teollisuuden jätevesien mukana kymmeniä kiloja 

vuorokaudessa. Myös ilman kautta tapahtuva kuormitus lienee 

merkittävä. Valtaosa raskasmetallieista tulee Koverharin 

rauta- ja terästehtaalta sekä Arninneforsin terästehtaalta. 

Rautapitoinen kiintoainekuormitus on Pohjanpitäjänlahdella 

ja sen edustalla myös huomattava, noin 5 t/d. Taulukossa 10 

on tietoja teollisuuden jätevesikuormituksesta ja käsittelystä. 

Kohdassa 3.21 on kuormitusta käsitelty laitoksittain. Kuormi

tustiedot ovat yleensä vuodelta 1976. Erityisesti, mikäli 

kuormitus on selvästi muuttunut, on esitetty uudempia tietoja. 

Kuvassa 13 on esitetty yleiseen viemärilaitokseen liittymätön 

teollisuus ja purkupaikat. Toimenpiteet ovat puutteellisia 

useimmissa laitoksissa jo tehdyistä prosessiteknillisistä paran

nuksista ja ulkoisista käsittelyistä huolimatta. Erityisesti 

raskasmetalleihin ja muihin haitallisiin aineisiin ei ole 

osattu kiinnittää aiemmin riittävästi huomiota. Laitosten lupa

ja ennakkoilmoitustilanne on esitetty taulukossa 11. 

Suunnittelualueen tehtaiden ilmoittamat vesiensuojeluinvestoin

nit ovat olleet teollisuuden vesitilaston mukaan vuosina 1960-1974 

vuoden 1974 hintatasossa sekä vuosina 1975 ja 1978 seuraavat: , 
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Vuosi Prosessitekn. Teollisuu- Saniteetti- Viemärit ja 
toimenpide den jätev .ruhd. jätev.puhd. pumopuarrot 
l 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 

60-65 69 430 
66-70 48 110 436 
71 27 
72 103 
73 96 
74 8 2 200 10 

75 l 300 1 000 

~~ 1~8 45 :~~ 
l 832 

Edellä olevia investointeja pitää suhteellisen vähäisinä 

tuotantoon ja kokonaisinvestointeihin verrattuna. Alueen 

teollisuusinvestointeja kuvaavat teollisuustilaston tiedot 

käyttöomaisuuden hankinnasta. Seuraavassa on esitetty Tammi

saaren, Tammisaaren mlk:n, Bromarvin, Pohjan ja Tenholan 

kunnissa sijaitsevan teollisuuden käyttöomaisuuden hankinta 

ja tuotannon jalostusarvo vuosina 1971-74. 

v.l97l 
l 000 mk 

Käyttöoma.isuuden hankinta 6 7 60 5 

Tuotannon jalostusarvo 106 341 

v. 1972 
l 000 mk 

24 248 

164 929 

v. Jl973 
l 000 mk 

26 081 

213 335 

v. 1974 
1 000 mk 

53 191 

295 583 

Teollisuuden vesitilastossa (Enckell 1976) ilmoitetut vesien

suojeluinvestoinnin ovat olleet em. käyttöomaisuuden hankin

nasta keskimäärin 1,3% (0,04 ... 4,2 %) .On huomattava, että 

teollisuustilaston tietoihin sisältyy myös yleiseen viemäri

verkkoon liittynyt Tammisaaren teollisuus. Koska Tammisaaren 

osuus teollisuuden käyttöomaisuuden hankinnasta on ollut 

keskimäärin 30 %, saadaan yleiseen viemärilaitokseen liitty

mättömän teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnin osuudeksi 

keskimäärin korkeintaan 1,9 %. Koko maan teollisuuden vesien

suojeluinvestoinnit ovat teollisuuden kokonaisinvestoinneista 

olleet keskimäärin 3,8 % vuosina 1971-74 ja 3,0 % vuosina 

1975-76. Vastaavasti metsäteollisuuden vesiensuojeluinvestoin

tien osuudet ovat olleet 7,9 . On huomattava, että alueella 

ei ole suuria ma.ssa- paperiteollisuuden laitoksia. 
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Teollisuuden vesiensuojeluun ä laina ovat saaneet 

Oy Fiskars Ab:n Pinjaisten tehtaat, Koverhar Ab, Ovako 

Åminnefors sekä Oy Visko Ab. Koverhar Ab:tä ja Oy Visko 

Ab:tä lukuunottamatta kaikki lainoitetut investoinnit ovat 

tuneet saniteettijätevesiin. ien huomattavimmat 

vesiensuojeluinvestoinnit tullevat olemaan rauta- ja teräs-

teollisuuden laitoksilla sekä Hankoniemen 

vetensä johtavilla teollisuuslaitoksilla. 

joispuolelle jäte-

Vesiensuojelulainaa on alueen teoll 

seuraavasti: 

Vuosi 

1975 

1976 
1977 
1978 

Hyväksytty korkotuki 
kustannusarvio budjettilaina 
1 000 mk 1 000 mk 

4 593 

639 

2 153 
x) myönnetty vuoden 1979 puolella. 

lle myönnetty 

Mbrtgage Bank of 
Finland Oy:n laina 

1 000 mk 

1 688 

Postipankin 
muu laina 

1 000 mk 

246 

Vuosina 1975-76 myönnettiin alueelle 17 teollisuuden 

vesiensuojelun rahoitusjärjestelmän mukaisista muun teol

lisuuden kuin metsä- ja elintarviketeollisuuden lainoista. 

Teollisuuden kuormitus ei enää kasva vaikka tuotan·tnkasvaisikin. 

Laajennusten yhteydessä edellytetään nimittäin ajanmukaista, 

kuormitusta minimoivaa prosessia. Samoin vesistöön, joutuvat 

jätevesimäärät tulevat pienenemään jouduttaessa siirtymään 

mahdollisimman,suljettuihin vesikiertoihin. 



Tauluk...ko 10. Teollisuuden jätevesikuonnitus ja käsittely v. 1976 

Teollisuuslaitos 

Oy Fiskars Ab 
Pohja,Pinjainen 

Ovako Oy 
Pohja, .Aminnefors 

Oy Fiskars Ab 
Pohja, Fiskars 

Oy Wärtsilä Ab 
Tammisaaren Posliini 

Oy ~tsä-Skogby Ab 
saha Tenhola,Skogby 
ky lläs t.ä:rrö Tarrmisaari 

Rautaruukki Oy 
Hanko, I.appohja 

Oy Koverhar Ab 
Hanko 

Oy Visko Ab 
Hanko, Krogars 

Suomen Forsiitti
Dynamii tti Oy 1 

Hanko,Broars 

Fennion Oy 
Hanko 

Tuotanto 

jousia, työkaluja, saksia 

terästankoja,-lankoja ja 
valanteita 

rnaatalouskonei,ta 1 keittiö
välineita,lipputankoja 

saniteettiposliinia 

sahatavaraa 

teräsputkea 

terästeelmiä, raaka
rautaa 

keinosuolia 

räjähdysaineita, muovi
dispersioita 

puolisynteettisiä 

Kuonnitus 

öljyemulsioita,rasvoja, 
liuottimia 

kiintoainetta,rautaa, 
öljyä,rasvoja,raskas
metalleja,syanidia 

öljyä, liuottimia 

kiintoainetta,kaolii
nia, hap[X)ja 

puunkuorta ja -jättei
tä,puunkyllästys
liuoksia 

jäähdytysvesiä 

kiintoainetta,rautaa, 
raskasmetalleja, 
syanidia, typpeä 

ammoniumsulfaattia, 
ammoniakki typpeä, 
suuri happamuus ,BHK 

ni traatti typpeä 1 suuri 
happamuus, kiinto
ainetta 

BHK,kiintoainetta, 
ravinteita 

Jätrevesien 
käsittely 

mekaaninen 

Salliteettijätevedet 

Karjaan puhdistamolle 

rinnakkaissaostus 

laskeutus merivesi
altaissa alumiini
sulfaatilla 

Björknäsin aktiiviliete
puhdistamolle 

kemiallinen saostus 

mekaanista erottumis- rinnakkaissaostus 
ta,kierrätystä jatku-
van valun yhteydessä 

glaubersuolan talteen- rinnakkaissaostus 
ottoa kiteyttämällä 

heutralointi ennen 
Han9on viemäriin 
johtamista 

Hangon viemäriin 

1---' 
1---' 
w 



Ta~ukko 11. Pohjanpitäjänlahden ja Hankoniemen teollisuuslaitosten lupa- ja ennakkoilmoitustilanne !31.12.1979 

Kuormittaja 

Oy Fiskars AB/Pinjainen 

Oy Fiskars Ab/Fiskars 
- tehtaat ja asuntoalue 
- nahan värjäys 

Ovako Oy/.Årninnefors 
- teollisuusvedet 
- saniteettiv. ja 

asuntoalue 

vesioik. 
annettu 

päätös 
voimassa 

18.6.79 1) toistaiseksi 

lupahakemus 
tehty VH:n aloite 

~futsilä Ab 29.12.1973 v.l980 loppuun 

Metsä-Skogby Ab 
saha- ja asuntoalue 
paineky lläs tärrö 

R::iutaruukki Oy 1 
Lapp:>hja 

Ovako c;,rr, Koverharin tehtaat 
,_. teoJ_llSUU$vedet 
- sanlteettlvedet 
Visko Oy KHO 27.10.77 

Suomen Forsiitti
Dynamii tti Oy 

Fermion Oy (Hangon 
viemäri verkossa) 

1979 

1981 loppuun 

1) ns. pikalupa vesihallituk3en aloitteesta (VL 10:25) 
2) ilmoitus vesihallitukselle 

1979 

ehdotettu uusi 
päättyminen lupa 

19852) 

3) 

1979 

1984 19824) 

3) ei tullut vielä 1979 aikana lausunnolle vesioikeudelta vesihallitukseen 
4) vesihallituksen ehdotus lausunnossaan 

ennakkoilmoitus 
tehty tarkistettu 

26.6.74 

11.11.75 

25.4.77 

28.1.76 

28.1.76 

7.10.75 
29.12.75 

5.8.76 

3.3.70 
3.3.70 

8.12.76 

1--' 
1--' 
~ 
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-{ JÄTEVEDEN PURKUPAlKKA V OY VISKO AB 

'~ OY FISKARS AB, BILLNÄS 
D SUOMEN FORSIITTI-DYNAMIITTI OY ). . 

F OY FISKARS AB. FISKARS W WÄRTSILÄ OY, r' 
G OY liLLJA PILE AE TAMMISAAREN /~ K OY KOVERHAR AB POSliiNI 
L LAIVA-OSA OY 
M MAKO OY 
0 OVAKO OY 
R RAUTARUUKKI OY 
s OY METSÄ-SKOGBY AB 
T RAASEPORIN TIILI OY 

km 
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3.21 K u o r m i t u s 1 a i t o k s i t t a i n 

Oy Fiskars Ab, Fiskarsin tehtaat, Pohja 

Fiskarsissa on maanviljelyskoneita valmistav3 konepaja sek~ 

hienotaetehdas, jossa harjoitetaan myös nahan värjäystä ja 

tehd~än lipputankoja. Konepajassa on vajaat 200 ja hieno

taetehtaassa noin 100 työntekij~ä. K~yntivuorokausia on 

konepajalla vuodessa noin 250 ja hienotaetehtaalla v~hernrn~n. 

Tehtaiden j~teveden päästä perustuu vesihallitukselle 

tehtyihin ennakkoilmoituksiin. Tuotanto on noin 3 500 t/a 

maatalouskoneita ja 150 t/a keittiöv~lineit~. 

Konepajalla käytet~än jäähdytysvett~ noin 100 m3/d ja sosiaali

tiloissa 20 m3/d ja hienotaetehtaalla vastaavasti 5 m3/d 

ja 10 m3/d. V~rjäämöjätevesien mä~r~ on noin 2 m3/d. 

Työstäkoneiden jäähdytyksessä ja tuotteiden karkaisussa joutuu 

Fiskarsinjokeen voiteluöljyj~ ja -rasvoja, polttoöljy~, ruos

teenetoaineita sekä maali- ja liuotinjätteitä. Kiinteitä 

muovi-, lasikuitu- ja hartsijätteit~ viedään p~äasiassa 

tehtaan kaatopaikalle. J~teöljy~ kerät~~n myös edelleen 

k~sitelt~v~ksi. Jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta 

Fiskarsin jokeen. Konepajan edustalla on puomi ker~~mäss~ 

veden pinnalla olevia epäpuhtauksia. Vesihallituksen ennakko

ilmoitusvastauksen mukaan liuotinjätteet olisi erotettava 

muista jätteistä ja kuljetettava hävitettäväksi johonkin 

liuottimia käsittelev~än laitokseen tai muulla tavoin huoleh

dittava niiden haitattomaksi saattamisesta. 

Fiskarsin kylässä on noin 300 työsuhdeasuntoa, joissa asuu 

yli 700 asukasta. Osa asunnoista on kuitenkin ilman viemäri~. 

J~tevedet johdetaan sakekaivojen kautta jokeen. Tehdasalueen 

ja kylän j~tevesien johtaminen kunnan puhdistamolle on toteu

tumassa. 
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Oy Fiskars Ab, Pinjaisten tehtaat, Pohja 

Pinjaisissa on jousi- ja saksitehdas sekä jakeluvarasto, 

jotka sijaitsevat lähellä Karjaan taajamaa ja ovat melko 

uusia. Vanhalla teollisuusalueella sijaitsevat työkalutehdas 

ja vanha Billnäsin tehdas. Työntekijöitä on yhteensä noin 600. 

Käyntivuorokausia on 220 ... 240. Laitosten jätevesien johtaminen 

tapahtuu ennakkoilmoitusten perusteella. Pinjaisten tehtaiden 

sosiaalitilojen sekä 700 asukkaan asuntoalueen jätevedet 

johdetaan Karjaan-Pinjaisten puhdistamolle. 

Vuosituotanto on suunnilleen seuraava: 

Billnäsin tehtaat 2 000 t/a 

Työkalutehdas 30 II 

Jousitehdas 4-5 000 II 

Saksitehdas 

s a k s i - j a j 0 u s i t e h d a 

v a r a s t 0 

s 

Käsityökaluja 

Työkaluja 

Jousia, saksia 
ym. 

s e k ä j a k e 1 u -

Saksi- ja jousitehtaan jätevedet ovat pääasiassa jäähdytys

vesiä (noin 400 m3/d). Ne lasketaan suoraan Karjaanjokeen. 

Tehtaat käyttävät öljyemulsioita, liuottimia ja ohenteita, 

joita joutuu veteen ja jokeen. Saksitehtaalla suoritetaan 

pintakäsittelynä elektrolyyttistä leimausta. 

B i 1 1 n ä s i n t e h d a s j a t y ö k a 1 u t e h d a s 

Työkalutehtaaltajohdetaan käsittelemättömiä jäähdytysvesiä 

jokeen 8 m3/d. Tehtaalla käytetään leikkuuöljyemulsioita, 

joita voi joutua vesistöön lattioiden pesun yhteydessä. 

Billnäsin tehtailta tulee likaisia vesiä noin 120 m3/d. 

Vanhan tehtaan viemäröinti on uudistettu hiljattain. 

Likaisia huuhteluvesiä syntyy myös karkaisun yhteydessä. 

Mustausta harjoitetaan pienessä mittakaavassa. Öljyiset 

vedet johdetaan öljynerotysaltaan kautta viernäriin. Päävie

märeitä on neljä. Talteen otettu öljy poltetaan tarvittaessa. 

Mineraa jypitoisuudet va te evat välillä 0,1 ... 10 mg/1 ja 
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kuormitus on häiriöttömässä toiminnassa alle 1 kg/d. Kiinto

ainekuormitus on hieman korkeampi. 

Vesihallituksen ennakkoilmoitusvastauksen mukaan kaikki 

öljypitoiset jätevedet tulee erottaa muista vesijakeista ja 

kuljettaa hävitettäväksi johonkin jäteöljyä ja öljyemulsioita 

käsittelevään laitokseen tai muulla tavoin huolehtia niiden 

haitattomaksi saattamiseksi. 

Ovako Oy, Aminnefors, Pohja 

Tehdas käsitti tersässulaton, valssaamon ja oikaisimon. 

Työntekijöitä on noin 6QO ja työvuoroja 3. Sulatolla oli 

noin 240-250 ja valssaamolla noin 300-320 käyntivuorokautta 

vuodessa. Tehtaalla oli vuodelta 1979 vesioikeuden lupa 

jäteveden johtamiseen toistaiseksi. Lupaehdot eivät 

sisältäneet mitään määrä- tai pitoisuusrajoja, uusi vesilain 

10:25 mukainen ns. pikalupa edellyttää vesiensuojelun merkit

tävää tehostamista. Vanhan sulaton ja happilaitoksen toiminta 

lopetettiin v, 1978. 

Tehtaan tuotanto selviää seuraavasta taulukosta: 

Tuotanto- Kapa.siteetti Tuotanto Tuote 
yksikkö v. 1974 t/a v. 1974 t/a 

Terässulatto 100 000 86 000 Teräsvalanteitax) 

Valssaarro 180 000 165 000 Terästankoja ja -lankoja 

Oikais.ino 

Happitehdas 12 000 11 000 Happea 

x) Pääosa tuotannosta on harja- ja betoniterästä. Sulaton raaka-aineena 

käytetään teräs- ja rautaronrua sekä kalkkia. 

S u 1 a t t o. Teräs valmistettiin 60 tonnin emäksisessä 

Siemens-Martin (S-M) lieskauunissa (teräsuuni) . Sulatolla 

P~i erotettavissa seuraavat jätevesiryhmät ja lähinnä arvioi

duksi katsottavat jätevesirnäärät: 



teräsuunin ja 

- kupoliuunin 

120 

sorien jäähdytysvesi, 6 000 

j i, 5 600 

- valanteiden jäähdytysarina ja kokillien jäähdytysvesi 

350 m3/d 

kupoliuunikuonan si, 700 

- kupoliuunin venturin i, 1 700 m3/d 

Jätevesivirtaama pumppaamon imiteholla yhteensä 

14 400 m3/d (0,167 ) ja keskimääräinen virtaama 

7 500 ... 11 000 m3/d. Teräsuunin ja ssorien jäähdytys-

vesiä lukuun ottamatta johdeti~n jätevedet (yhteensä korkein

taan 8 400 m3/d) samassa viemärissä, nykyisin öljynsulkukaivon 

kautta Karjaanjokeen. Kiintoainekuor~itus oli v. 1977 1,4 t/d, 

liuennut rauta 4 kg/d ja öljykuormitus 27 kg/d. 

Ves tölle haitallisin jätevesi oiliikupoliuunin venturin 

kaasunpesuvesi, joka sisältää hitaasti laskeutuvia hieno

jakoisia kiintoaineita, sinkkiä ja mahdollisia muita raskas-

metai a sekä syanideja, joiden määrä ajoittain yli 

0,1 mg/1. Kaasunpesuvedet selkeytetään altaassa, jossa 

viipymä on hienojakoiselle kiintoaineelle liian pieni ja 

selkeytystulos jää huonoksi toimittaessa ilman flokkauskemi

kaaleja. 

Kupoliuunikuonan granulointivesi sekä venturikaasunpesuvesi 

selkeytettli.in altaassa, jotka tyhjennettiinkauhkakuormaa

jalla. Granulointivesi selkeytettiinvuorotellen kahdessa 

rinnakkaisaltaassa, joissa vi olivat lyhyitä. 

V a 1 s s a a m o. Kaksilinjainen valssaamo, jonka 

yhteydessä toimii myös oikaisimo, sijaitsee Karjaanjoen 

suulta vajaan kahden kilometrin ja runsaan kilometrin 

sä sulatosta. 

Aminneforsin voimalaitoksen yläsuvannosta otettavasta 

vedestä osa kierrätetään Sarvsjö-lammen kautta, joka toimii 

puskurointis liönä ja tasoittaa mm. ja pumppu-

tehon välisiä 
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Jätevedet voidaan erottaa seuraaviin ryhmiin: 

- kuumennusuunien jäähdytysvedet, n. 2 900 m3/d 

- valssaimien jäähdytysvedet, enint.ll 500 m3/d 

Jätevesien määrä vaihtelee hilseenerottimella välillä 

1 ... 10 m3/min keskiarvon ollessa noin 7 200 ... 9 200 m3/d. 

Likaisia jätevesiä syntyy, koska valssaimien voitelu

pisteistä vuotaa öljyä ja rasvaa sekä kuumavalssattavan 

teräksen pinnasta irtoaa valssihilsettä, joka on hapettu

nutta rautaa (n. 70 % Fe). Kiintoaineen ja öljyn poistoon 

on kaksi peräkkäistä Karjaanjoen rannalla sijaitsevaa 

selkeytysallasta. Jokeen joutuu keskimäärin kiintoainetta 

1,3-1,9 t/d eli noin 400-600 t/a (noin 0,3 % valssaus

tuotannosta). Kiintoainepitoisuus keskimäärin on 100-200 mg/1. 

Jätevesiin joutuva voiteluaineiden määrä on noin 19 t/a, 

josta noin 85 % on teollisuusrasvaa ja 15 % vaihteisto-

tai hydrauliikkaöljyä. Laitoksella on toteutettu suljettu 

voitelujärjestelmä. Vesistöön johdettaessa on öljypitoisuus 

yleensä 6 ... 10 mg/1. Talteenotetusta öljystä enintään 

viidennes kerätään öljynerotusaltaasta, valtaosa otetaan 

hilsealtaan pinnalta paksuna rasvajätteenä. Vesistöön joutui 

öljyä v. 1977 noin 95 kg/d eli 20-25 t/a. Joessa on viemärin 

suulla huonosti toiniva öljypuomi. 

Suhteellisen vähäiset kiintoaine- ja öljypitoisuuksien vähene

mät johtuvat viipymän lyhyydestä erotusaltaissa. 

H a p p i t e h d a s sijaitsin Karjaanjoen suulla. Laitok

sella syntyi joka toinen päivä tapahtuvasta raakailman 

pesulipeän regeneroinnista natriumhydroksidipitoista kalkki

lietettä (hienojakoista kalsiumkarbonaattia) noin 2,5 m3/d, 

joka johdetaan joen suulle. Jäähdytysvesi, 2 900 m3/d kulk~e 
suljetuissa putkistoissa ja johdettiin takaisin Karjaanjoki

suuhun. T 
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Laiva-Osa , Pohja 

Ovako Oy:n Aminneforsin tehtaiden sä, aivan Karjaan

joen suulla on romutettu laivoja. Romu pääosin 

forsin sulattamaan. Romutettavien laivojen koko on 

kasvanut lähes 2 000 tonniin. Öl ym. riski on 

Mako Oy, Pohja, Antskog 

Työntekijöitä on noin 35. Tuotanto käsittää mm. käsisammuttimia. 

Vesistöön joutuu mm. niklaamon huuhteluvesiä. Rasvanpoisto-

liuokset viedään tankkiautolla s. Pintakäsittely-yksikkö 

on toiminnassa parina kuukautena vuodessa. 

Wärtsilä Ab, Tammisaaren Posliini, Tammisaari 

Keramiikkatehdas sijaitsee Björknäsin kaupunginosassa ja 

tuottaa saniteettiposliinia 7 000 ... 10 000 t/a. Raakavetenä 

tehdas käyttää kaupungin vesijohtoverkostosta saatavaa vettä. 

Prosessijätevesiä laitoksella muodostuu 100-300 m3/d. Jäteveden 

haitallisuus perustuu suureen kaoliinipitoisuuteen. Tehtaan 

käyttämät lasiteraaka-aineet sisältävät eräitä raskasmetalleja, 

joista saattaa huuhtoutua tähteitä vesistöön. Lupa jätevesien 

johtamiseen on myönnetty vuonna 1973 vuoden 1980 loppuun asti. 

3 Prosessijätevedet johdetaan kahteen 1 200 m selkeytysaltaaseen, 

joissa kaoliinin selkeytykseen käytetään yleensä alumiini-

sulfaattia 20 kg/d (keskimäärin 20 ) sekä merivettä 

200-900 m3/d, joka otetaan 9-10 metrin syvyydestä. Selkeytys

altaisiin tuleva prosessijätevesi sisältää kiintoainetta 

keskimäärin 3 500 mg/1 (1 000-3 000 kg/d). Selkeytysaltaiden 

liete kuljetetaan Tammisaaren kaatopaikalle, jossa se 

aiheuttaa haittaa. 

Käsite j kiintoainepitoisuus vaihtelee kuukausi-

keskiarvona väli -50 osta selk een käytetyn 
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kiintoainemäärä on 3-10 1. Vesistöön joutuva 

ki tus on 30-40 . Jäteveden lee 

välillä 7,2-7,8. Se jätevedet johdetaan tehtaan 

edustalle Pohj änlahteen 200 m rannasta ja 

8 m on saastunut kaoliinia. 

jätevedet (n. 100 m3/d) käsitellään kaupunqin 

omistamassa Björknäsin aktiivil 

(luku 3 12). 

stamossa 

Oy Lillja Pile Ab, Tammisaari, Raasepori 

Tehtaalla valmistetaan keinoturkiksia. Työntekijöitä on 

a 200. on vireillä. Prosessijätevesiä ei 

muodostu. Saniteettij kuljetetaan tankkiautolla 

le. Tehdas sijaitsee tärkeän pohjavesialueen 

laidassa. 

in Tiili Oy, Tammisaari, Raas 

Tehtaalla valmistetaan betonielementtejä. Tehdas sijaitsee 

tärkeän javesialueen laidassa. 

Oy Metsä-Skogby Ab, 

Tammisaari 

ja puunkyllästämö, Tenhola ja 

3 Sahalaitoksella tuotetaan n. 40 000 m /a sahattua puutavaraa 

ja s u o 1 a k y 1 1 ä s t ä m ö s s ä käsitellään 12 m3 :n 

äil huhti-marraskuun aikana yleensä yhteensä 

n. tä ja sa0atavaraa liuoksella, joka 

sisältää i-, kromi- ja arseenisuoloja. Liuokset tuodaan 

lläs 200 litran issä (n. 40-50 kpl/a). 

Vesihallituksen vastauksena ennakkoilmoitukseen todetaan 

mm., että lläs 

vesitiivistä betonia kylläs 

sen vesistöön ja 

en lattiatason tulee olla 

teen talteensaamiseksi ja 

estämiseksi. Painesylinterin 
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edessä tulee olla vesitiivistä materiaalia, kuten betonista 

valmistettu tippumistasanne. läs toiminnassa syntyvä sakka 

tulee hävittää valamalla se betoniin. 

Jätevesiä syntyy sahalaitoksella seuraavasti: 

- Lauhdevesiä 100 m3/d (turbiinilta 70 m3/d ja sahatavaran 

kuivaamolta 30 m3/d). Lauhdevedet kierrätetään sahan 

voimalaitoksessa. Kiertoon lisätään vuotojen ja päästöjen 

johdosta käsiteltyä raakavettä n. 10 

- Puhtaita jäähdytysvesiä 400 turbiinin lauhduttimelta, 

jotka lasketaan erillisviemäröintiä varten. 

- Saniteettijätevesiäl0-15 m3/d, jotka johdetaan saostuskaivojen 

kautta alueen viemäriverkkoon ja edelleen mereen. Kuormitukseksi 

voidaan arvioida noin 3 kg BHK7/d, 0,5 kg N/d ja 0,1 kq P/d. 

Vesivarastointi, joka käsittää n. 70 sahattavasta tukkimää

rästä on ympärivuotista n. 7 ha:n l uisella vesialueella. 

Tukkeja ei hauduteta eikä myrkytetä. Haudanta-altaan rakenta

misesta ei ole suunnitelmia. Varastointi tapahtuu kuorelli

sena. Kuorijäte ajetaan Hangon tien varteen suolle. Voimalai

toksella käytetään polttoaineena purua, öljyä vain tilapäisesti. 

Vesihallituksen vastauksessa ennakkoilmoitukseen, joka koskee 

tuotantoa 40 000 m3;a, todetaan, että vesioikeuden lupaa 

ei tarvitse hakea jätevesien laskemiseen, mikäli mm. yhtiö 

ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin sahasta aiheutuvan 

vesistökuormituksen vähentämiseksi, jos tarkkailutulokset 

osoittavat aihetta siihen olevan. 

Sahan tuotantoa on tarkoitus nostaa määrään 90 000 m3/d 

vuoteen 1980 mennessä. Laajennusten päämääränä olisi 

165 000 kuution vuosituotanto. 
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Sahalla työskentelevän noin 100 ja asuntaalueella 

asuvan n. 65 henkilön saniteetti- ja asumisj ien 

telemiseksi Skogbyssä on yhtiöllä suunnitelmia yhdessä 

Tenholan kunnan kanssa. 

Rautaruukki Oy, Lappohjan tehtaat, Hanko 

it-

Tehdas valmistaa teräsputkea noin 50 000 tonnia vuodessa. 

Työntekijöitä on noin 90. 

Nykyisin tehtaalta tulee jäähdytysvesiä 500 m3/d sekä 

saniteettijätevesiä 20 m3;d. Selvitystä jäähdytysveden 

laadusta ei ole esitetty. 

Saniteettijätevedet käsitellään vmnna 1974 hankitussa kemial

liseen saostukseen perustuvassa pienpuhdistamossa. Vesihalli

tuksen ennakkoilmoitusvastauksen mukaan jäännöspitoisuuksien 

tulee olla korkeintaan l mg P/1 ja BHK7 60 mg o2;1. Jätevedet 

purkautuvat Hallfjärdenin alueelle, Ekösundet-nimiseen salmeen, 

noin 50 metrin päähän rannasta. 

Ovako Oy-!_ __ Koverhar in tehtaat, Hahko, Tvärminne 

Rautatehtaan toiminta alkoi vuonna 1960 ja terästehtaan vuonna 

1971. Työntekijöitä tehtaalla on keskim. 650, joista noin 

puolet asuu Lappohjassa. Työvuoroja on kolme ja käyntivuorokausic 

vuodessa noin 330. Seisokki on kesälomiean aikoihin heinä

kuussa. Tehtaalla ei ole vesioikeuden lupaa, vaan se toimii 

ennakkoilmoituksen perusteella, jonka vesihallitus on tarkasta

nut vuonna 1970. Lupaa vesioikeudelta jätevesien johtamiseen 
on haettu v. 1979. 

Tuotantoyksiköt ja ennen talouslamaa ollut kapasitetti ja tuo

tanto ilmenevät seuraavasta vuotta 1974 koskevasta taulukosta: 
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Tuotanto- Kapasiteetti Tuotanto Tuote 
yksikkö 

Sintraamo 700 000 t/a 645 000 t/a sintteriä 

~1asuuni 450 000 ll 430 000 II raakarautaa 

Tersätehdas 450 000 II 382 000 ll terästeelmiä 

34 000 II rautaharkkoja 

Voima.laitos 80 000 MVh 75 000 H.-Jh sähköenergiaa 

Happilaitos 48 000 Nm3 
X 1000 44 000 Nm3 

X 1000 happea 

Merivettä käytetään noin 72 000 m3/d, Gennarbyvikenin raaka

vettä noin 8 600 m3/d ja pohjavettä omasta ottarnosta noin 

650 m3/d. 

S i n t r a a m o. Sintrauksen yhteydessä käytetään vettä vain 

laakereiden jäähdytykseen, jolloin likaantunut öljyinen vesi 

johdetaan teollisuusviemäriin. Ilmaan joutuu runsaasti pölyä. 

M a s u u n i. Likaisia jätevesiä syntyy masuunikaasun pesun 

yhteydessä. Veteen joutuu tällöin kiintoainetta, joka on 

etupäässä hiiltä ja raudan oksideja. Kaasunpesuvesiin 

joutuu lisäksi syanideja ja ammoniakkia, sinkkiä, kadmiumia 

ja muita raskasmetalleja. Sen sijaan öljyä ei tästä ~ohdin 

joudu veteen. 

Syanidipitoisuus vaihtelee masuunin kunnon mukaan. Tasainen ajo 

on ensimmäinen edellytys, että syanidia ei pääse paljolti 

muodostumaan. Kaasunpesuveden syanidipitoisuus on nykyisin 

hieman alle 0,1 mg/1 vastaten 1,0 kg syanidikuormitusta 

käyntipäivää kohti. Vuoden 1975 ensimmäisellä puoliskolla 

päiväkuormitus oli max 28 kg ja min 0,1 kg. Kaasunpesuvesiä 

ei selkeytetä, mutta selkeyttäminen tullee harkittavaksi, 

kun joudutaan uusimaan kaasunpuhdistus. Kaasunpesua edeltää 

pölynerotin ja sitä seuraa sähkösuodatus. Voimalaitos käyttää 

puhdistettua masuunikaasua polttoaineena. Osa kaasusta käytetään 

masuunin puhallettavan ilman kuumentarniseen. !1asuunin vaipan 

jäähdytysvesi saadaan terästehtaan tankovalulaitoksen kanssa 

yh ses s jetusta kiertovesi teernistä. 
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vesi-kuona-

stoa pitkin raaka-ainekentällä sijaitseviin 

in in, joista 

j i alapuolella oleviin selkeytysaltaisiin. 

Näissä edelleen o~a vedessä vielä olevasta hienojakoisesta 

kuonasta laskeutu~ jalle ja osa lle jääneestä 

kuonasta kulkeutud ojaan ja merisuistoon. Altaista samoin 

kuin merisuistosta masuunikuona jaksottain. Tas-

kuista kostea kuona siirrettiin jettimilla pyörivään kuivaus

rumpuun jossa loppuvesi haihtui .. ~ 

tapahtui 8 kertaa vuorokaudessa. Granuloinnin 

aikana veden virtaama oli3 600 m3/d ja muulloin 700 m3/d. 

Keskivirtaamana voidaan pitää noin 1 400 m3/d. Kaikkiaan 

masuunilla i Yuonaa noin 130 000 t/~, s.o. 300 kg raaka-

rautatonnia kohti. Toistai i ei gtanulointia tapahdu. 

ojan j laatu pysyi suunnilleen. 

samanlaisena jo useita vuosia. Lämpötila oli noin 35°C, 

9 ja kiinton.ine 30 mg/1. Syanidikuormitus noin 0,1 kg/d. 

Muu kuormitus vähäistä tai tietoa ei ole käytettävissä. 

T r ä s t e h d a s. Sulan raakaraudan mellotus tapahtuu 

kahdessa 50 tonnin LQ-konvertterissa, joista yksi kerrallaan 

on käytössä. Syntyvät savukaasut puhdistetaan 3-lohkoisessa 

sähkösuodattimessa, jossa kuitenkin esiintyy ajoittain Vikoja. 

Teräs valetaan teelmiksi kahdella 4-linjaisella tankovalu

koneella. Tankovalulaitoksella käytetään runsaasti makeaa 

vettä valukaarien ja muiden laitteiden jäähdytykseen. Sille 

on j estetty sisäinen kierto puhdistus- ja selkeytysaltai

neen. masuunin jäähdytysvesi saadaan samasta kierrosta. 

Vedenpuhdistamona toimii flotaatioallas, jossa on 

mahdollisuus veden kemiallisen puhdistukseen alumiinisul-

faatilla. Se ltaat tyhjennetään jaksoittain, jolloin 
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saatu rautasakka palautetaan prosessiin ja pintaan erottunut 

öljy poistetaan ja kuljetetaan pois säiliöautoilla. 

H a p p i 1 a i t o s. Happilaitoksen kompressorin suljettuun 

jäähdytykseen käytetään makeaa vettä noin 600 m3/d. 

J ä t e v e s i e n v i e m ä r ö i n t i. Vuosina 1975-76 

jätevesiviemäreitä eroteltiin ja rakennettiin saniteettijäte

vesien öljynerotusallas sekä varmistusallas. Saniteettijäte

vedet, joiden määrä on noin 80 m3/d, käsitellään rinnakkais

saostusmenetelmällä. 

Teollisuusjätevesiviemäriin ja edelleen kahteen rinnakkaiseen 

öljynerotusaltaaseen johdetaan kaikki ne vedet (n. 25 000 m3/d, 

joihin voi päästä epäpuhtauksia ja erikoisesti öljyjä. Tästä 

n. 8-9 000 m3/d on makeaa vettä ja loput jäähdytys- ja 

prosessivetenä käytettyä merivettä. Sen jälkeen vedet johdetaan 

varmistus- eli katastrofialtaaseen, joka on edellistä hieman 

suurempi ja eristetty trevirakankaalla pohjavesistä. 

Käsittelyyn tulevat 

masuunin kaasunpesuvesi (josta typpikuormitus ja pääosa 

kiintoaine- ja syanidikuormituksesta on peräisin) 

- jatkuvavalulaitoksen kierrosta puhdasvesipuolelta ylijuok

suna poistuva vesi 

- muut prosessissa käytettävät vedet. 

Altaat on tarkoitettu ensisijassa öljyvuotojen estämiseen 

mahdollisten öljyvuotojen sattuessa samanaikaisesti kierto

vesijärjestelmään tulevan muun häiriön kanssa. Lisäksi 

öljynerotusaltaat vähentävät kiintoainekuormitusta. Pohjalle 

kertynyt kiintoaine estää kuitenkin tehokkaan öljynerotuksen. 

Mereen teollisuusviemärin kautta johdetun veden kiintoaine

pitoisuus on noin 60 mg/l,kokonaisrautapitoisuus noin 15 mg/1 

ja öljypitoisuus 2-3 mg/1. Kiintoainekuormitus vastaanottavaan 

vesistöön on noin 2000 kg/d, kokonaisrautakuormitus noin 

500 kg Fe/d, syanidikuormitus 1 kg CN/d ja öljykuormitus 
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noin 60 kg/d. Vesistöön joutuu runsaasti 

100-150 kg/d, josta noin puolet on arnmoniumtyppeä ja peräisin 

pääosin masuunin kaasunpesuvesistä. Fosforikuormitus lienee 

10-20 kg/d. Jätevesien haitallisuus perustuu kuitenkin 

lähinnä korkeaan raskasmetallikuormitukseen. isesti 

jy- ja sinkkikuormitus on korkea. Kadmium- ja kuparikuor

mitus on selvästi pienempi. Kadmiumia lukuunottamatta on 

30-70 % raskasmetalleista sitoutunut kiintoaineeseen. Kadmium 

on pääasiassa vesiliukoisuus. 

Merivesiviemärin virtaama on noin 55 000 m3/d. Nämä vedet 

ovat suhteellisen puhtaita jäähdytysvesiä. 

Jätevedet purkautuvat Tvärminnen Storfjärdenille, rannan 

välittömään läheisyyteen. Jätevesien määrä nousi noin 

35 %, kun terästehdas aloitti toimintansa vuonna 1971. 

Oy Visko Ab, Hanko 

Krogarsissa sijaitsevalla tehtaalla valmistetaan keinosuolia, 

kuitusuolta (n. 85 %) sekä selluloosasuolta. Raaka-aineina 

käytetään selluloosaa, natriumhydroksidia, rikkihappoa, 

ammoniumsulfaattia ja gly·seriiniä. Työntekijöitä on noin 

250 ja tehdas käy läpi vuoden. 

Jätevesien keskivirtaama on noin 800 m3 ja ne lasketaan 

Östra Sandfjärdenin itäreunaan, Hankoniemen ~ohjoispuolelle. 

Jäähdytysvesien osuus on n. 40 %. 

Jätevesien haitallisuus johtuu happamuudesta (pH n. 2-3) ja 

korkeasta typpipitoisuudesta, n. 140 mg/1 (60 ... 1 300 mg N/1). 

Typpi on lähes kokonaan amrnoniakkityppeä. 

Kuormitus oli vuonna 1977 keskimäärin seuraava: 



KHT 

kiintoaine 

kok.P 

kok.N 

ammoniumsulfaatti 

sähkönjohtavuus 

130 

kg/d 

174 (39 ... 300) 

129 

49 

(81 ... 225) 

0,1 (0,07 ... 0,18) 

98 (52 ... 340) 

479 (245 ... 1 605) 

1 454 mS/m (675 ... 2 300) 

Seuraavassa on esitetty eräiden kuormitustekijöiden keski

arvon kehitys vuosina 1973 ... 1977 jätevesitarkkailun perus

teella. 

kokonaistyppi kg/d 

ammoniumsulfaatti kg/d 

kokonaisfosfori kg/d 

1973 1974 ~975 1976 1977 

180 95 80 115 98 

840 460 375 565 479 

0,2 0,14 0,12 0,2 0,12 

Vuosien 1973 ja 1974 välillä tapahtui selvä kuormituksen 

pieneneminen tehtaan otettua käyttöön kemikaalien regenerointi

laitoksen. Samansuuntaisesti ovat vaikuttaneet myös tehtaan 

sisäiset prosessijärjestelyt. Glaubersuolaa otetaan talteen 

nykyisin regenerointilaitoksella lingolla. Suolan sijoittami

sessa on vaikeuksia. Nykyisin se varastoidaan tehtaan pihalle. 

Jätevesiongelmat johtuvat pääasiassa ammoniums~lnaatinkäytöstä. 

Ammoniumsulfaattikuormitus saa olla vuoden 1981 loppuun korkein

taan 700 kg/d. Vuosina 1974 ... 1977 on kuormitus jäänyt selvästi 

alle tämän~ Vuoden 1982 alusta alkaen ei kuormitus saa ylittää 

400 kg/d. Tehtaan hakemukseen saada laajentaa toimintaansa 

siten, että selluloos~saisi käyttää 9 000 kg/d, on myönnetty 

v. 1979 vesioikeuden lupa, jota KHO ja maa- ja metsätalousminis

teriö ovat täsmentäneet. Vanhan luvan mukaan selluloosan määrä 

sai olla korkeintaan 4 000 kg/d. Tuotantoa ei ole voitu nostaa 

uuden luvan tasolle. Tehtaalla kokeillaan mahdollisuutta 

luopua ammoniumsulfaatin käytöstä. 
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Vesioikeuden ja KHO:n päätöksen mukaan tehtaan tulee pyrkiä 

huomattavaan typpikuormituksen vähentämiseen vuoden 1980 

alusta alkaen, ellei arnrnoniumsulfaatista voida kokonaan 

luopua. Mikäli typpikuorman vähentäminen vuosien 1974-76 

tason alle ei teknillistaloudellisista syistä onnistu, 

tulisi yhtiön selvittää mahdollisuuksia johtaa jätevedet 

toiselle vesialueelle Läntisen Uudenmaan vesien käytön 

kokonaissuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti. Tällöin suun

nitelma ja selvitykset purkupaikan siirrosta tulisi laatia 

vuonna 1978. Yhteispuhdistusta Hangon kanssa tulee tutkia. 

BHK-kuormaa tulee myös pyrkiä vähentämään vuosien 1975-76 

tasosta ja toimittaa siitä suunnitelma vuonna 1978. Vesien

suojelumaksua määrättiin maksettavaksi 20 000 markkaa vuodessa. 

Lupa on voimassa vuoden 1981 loppuun ja uusi lupahakemus 

olisi jätettävä vuoden 1979 aikana. 

Saniteettijätevedet, joita tulee tehtaan rivitaloalue 

mukaan lukien noin 10-50 m3/d, puhdistetaan omassa rinnakkais

saostuslaitoksella toimivassa pienpuhdistamossa, jonka mitoi-
3 tusarvo on 65 m /d. Vuonna 1977 oli saniteettijätevesien 

kuormitus seuraava: 

BHK7 0,6 kq 02/d 

kok. fosfori 0,1 kg P/d 

kok. typpi 0,4 kg N/d 

virtaama 23 m3/d 

BHK7 reduktio oli 64 %, kok.P 49 % ja kok.N 25 %. Vesioikeuden 

lupaehtojen mukaan tulee jäteveden BHK7-arvon olla alle 

25 mg/1 (yli 80 %) ja kokonaisfosforipitoisuus alle 1,5 mg/1. 

Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy, Hanko 

Tehtailla valmistetaan räjähdysaineita n. 6 000 t/a (dynamiittia, 

aniittia, trotyylia ja tulilankoja) sekä dispersiotehtaalla 

(Finndisp) polyvinyyliasetaatti- sekä polyakrylaattidispersioita 

yhteensä n. 4 00-5 000 t/a. Dispersiotehtaan kapasiteetti on 

kaksinkertainen. Työpäiviä on vuodessa 230 ja työntekijöitä 

noin 170, joista 12 muovidispersiotehtaalla. Räjähdysaineiden 
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tuotantotoiminta on turvallisuussyistä hajoitettu pieniin yksi

köihin. Vesihallitus on vastannut ennakkoilmoitukseen vuoden 

1976 lopulla. Jäähdytysvesiä syntyyn. 600 m3/d, pesuvesiä 

50 m3/d sekä saniteettijätevesiä 15 m3/d. 

Prosessijätevesiä muodostuu lähinnä seuraavissa yksiköissä: 

- dispersio-osasto 

- dynamiittiosasto 

- trotyyliosasto 

- happoasema 

- varmuusräjähdysaineosasto 

D i s p e r s i o t e h t a a n jätevedet ovat jäähdytys-

vesiä sekä reaktoreiden, varastosäiliöiden ja suodattimien 

PVAC-dispersioita sisältäviä pesuvesiä. Jätevedet johdetaan 

yhdessä viemärissä Broarsin lahteen Hankoniemen pohjoispuolelle. 

Jätevesimäärä on 250-350 m3/d. Siinä on suhteellisen runsaasti 

kiintoainetta (300-1 200 mg/1). Myös vaikeasti hapettuvaa 

orgaanista ainetta on runsaasti sillä kaliumdikromaatin 

(K 2cr2 o
7

) kulutus on 600-5 000 mg o2;1. 

Jäteveden muita pitoisuuksia vuodelta 1977: 

pH n. 7 

sähkönjohtavuus 90 mS/m · 

BHK7 12 mg/1 

kok. fosfori 0,1 mg/1 

kok. typpi 12 mg/1 

Vuoden 1973 selvityksessä 6li BHK-arvo noin viisinkertainen ja 

vuonna 1977 yhden näytteenottopäivän perusteella 15-ker-

tainen. Jätevesien sisältämät hienojakoiset, kiinteät polymeerit 

saattavat joissain olosuhteissa hajota biologisen toiminnan 

vaikutuksesta. 
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Käyntivuorokautta kohden on kuormitus v. 1977 ollut seuraava: 

BHK7 

kiintoaine 

kok. typpi 

kok. fosfori 

kg/d 

54 

300 

0,9 

0,07 

R ä j ä h d y s a i n e t e h t a a n jätevedet johdetaan 

vain saostuskaivojen kautta 12 viemärissä Björknäsiin ja 

Alnäsin väliseen lahteen. Jätevesien määrä on 550-750 m3;d, 

joista yli 90 % tulee kahdesta viemäristä. 

Dynamiittiosastolta tulee sekä jäähdytys- että pesuvesiä. 

Trotyyliosastolta tulee jäähdytysvesiä ja pesuvesiä. Jätevesi

kuormitusta on pyritty pienentämään pesuvesien haihdutuksen 

ja polton avulla tätä varten v. 1972 rakennetussa poltto- ja 

haihdutuslaitoksessa. Happoasemalla elvytetään nitrausprosessissa 

muodostuneita happoja. Jätevesiä syntyy happojen konsentroin

nissa erottuvista vesistä sekä jäähdytysvesistä. 

Suurimmat jätevesikuormitukset tulevat kahdesta viemäristä.. 

Toiseen johdetaan dynamiittiosaston ja osa trotyyliosaston 

jätevesiä, toiseen happoaseman ja osa trotyyliosaston jätevesiä. 

Ensin mainitun viemärin jätevesille on ominaista pH:n, sähkön

johtavuuden sekä typpipitoisuuden säännöllinen ja selvä lasku 

aamupäivästä iltapäivään siirryttäessä. Korkea typpipitoisuus 

vaihtelee välillä 40-1 200 mg/1. Typpi on lähes kokonaisuu

dessaan nitraattityppeä ja pH vaihtelee välillä 3 ... 7,5. 

Fosforin ja BHK:n pitoisuudet ovat alhaiset. Toisen viemärin 

vesi on jatkuvasti varsin hapanta (pH 3) ja sulfaattipitoisuus 

on korkeahko (300-400 mg S04/l). Ajoittain on rikkihappoa 

laskettu kuitenkin huomattavasti enemmän vesistöön.(Vuonna 1977 
70 päivänä yhteensä 590 t ja v. 1978 197 päivänä yhteensä 1 370 t.) 

Räjähdysainetehtaan kuormitus on vuonna 1977 ollut suunnilleen 

seuraava: BHK7 9 kq 02/d, kok.P 0,2 kry/d, kok.N 91 kq/d ja 

kiintoaine 8 kg/d. 
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BHK- ja fosforikuorrnitus aiheutuu lähes kokonaan viernäristä, 

johon tulee konttorin, an, 

jätevedet. Noin puolet sosiaaliti 

varaston ja voimalaitoksen 

en jätevesistä johdetaan 

erillisessä viernärissä mereen. Asuntoalueella asuu noin 65 

asukasta, joiden jätevedet on viemäröi erikseen mereen. 

Fermion Oy, Hanko 

Fermion Oy valmistaa puolisynteettisiä antibiootteja. Suurin 

osa jätevedestä on jäähdyttämiseen käytettävää merivettä 

(noin 3 000 m3/d), joka jäähdyttää lämmönvaihtimien kautta 

tehtaan sisäistä suljettua kiertovesijärjestelmää. Jäähdytysvesi, 

jonka lämpötila nousee n. 2-3°C johdetaan rantaveteen Lindnäsin 

niemen lähelle Hankoniemen pohjoispuolelle. 

Varsinaiset prosessijätevedet, tiivistysvedet sekä saniteetti

vedet, joiden yhteinen määrä .wn runsaat 200 m3/d 

johdetaan Hangon kaupungin kautta viemäriin. Merivettä on käytetty 

myös erään käymisliuoksen laimentamiseen. Prosessijätevedet 

käsittävät mm. jäteliemen tislauksesta, desinfiointiliuoksista, 

pesuliuoksista, neutraloidusta jätelieroestä sekä epäonnistuneista 

valmistuseristä, pesusta ja huuhtelusta syntyviä jätevesiä. Jäte

vedet neutraloidaan ennen viemäriin johtamista. Tasausallas puuttuu. 

Biologinen hapenkulutus on erittäin korkea 0 000-10 000 mg 0 2/1) 

aiheuttaen ongelmia Hangon puhdistamolla. Myös typpipitoisuus on 

korkea (1~~-400 mg/l).Fosforipitoisuus vastaa lähes asumisjäte

vesien pitoisuutta. BHK-kuormitus oli vuoden 1976 loppupuolella 

noin 450 kg/d, kok.fosfori 4 kg/d ja kok.typpi noin 30 kg/d. 

Korkea kuormitus johtuu osittain sokeripolymeerivalmistuksen 

koeajosta. Koetoiminnan jälkeen on normaalin toiminnan aikainen 

BHK7 ja typpikuormitus ollut noin 2/3 edellisistä arvoista. 

Osa tehtaasta on myyty Suomen Sokeri Oy:lle. Laitteita 

nyt käyttää erilaisiin fermentaatioprosesseihin. Ensim

mäisinä tuotteina ryhdytätin valmi~tamaan glukonihappoa ja 

glukonaatteja. Ennakkoi tus on pyydetty v. 1979. Yhtiö anoi v. 1978 

ilta j y iseen viemäriverkkoon. 
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3.3 HAA- JA HETSÄTALOUS SEKÄ HAJA-ASUTUS 

Hajakuormituksella tarkoitetaan vesiin maaperästä luontaisesti 

huuhtoutuvien aineiden sekä ihmisen toiminnasta aiheutuvan, 

maaperän kautta tai suoraan vesiin muuhun kuin yhteen purku

paikkaan tulevan kuormituksen yhteismäärää. Hajakuormitus 

riippuu monista tekijöistä. Tällaisia ovat esim. maaperä, 

hydrologia ja topografia sekä haja-asutuksen luonne, elin

keinot ja niiden harjoitustapa ja intensiivisyys. 

Suunnittelualueen maatilojen asuinrakennusten viemäröinti

prosentti oli vuonna 1969 (Tilastokeskus 1970) n. 60 %. 

Vesijohto oli samana ajankohtana n. 50 %:lla maatilojen asuin

rakennuksista. 

31.12.1974 tilanteen mukaan suunnittelualueen kunnissa oli 

n. 5 000 kpl nautoja, n. 4 500 sikaa, n. 100 hevosta, 350 

lammasta ja 40 000 kanaa. (Haatilahallitus, tilastotietoja 

arkistosta) . 

Vuonna 1969 oli alueella vain yhdellä maatilalla koneellinen 

lannanpoisto, lietelantajärjestelmä 9 maatilalla ja vesijohto 

n. 720 navetassa. Lietelantaloiden määrä on ilmeisesti lisään

tynyt ko. vuoden jälkeen myös tällä alueella maan yleisen 

suuntauksen mukaisesti. Vastaavana ajankohtana säilörehusäiliöi

den kokonaistilavuus oli suunnittelualueelia n. 14 000 m3 . 

Peltojen lannoituksella on merkittävä vaikutus ravinteiden 

huuhtoutumisessa. Seuraavassa esitetään lannoitteiden käyttö

määriä kuvaavia tietoja suunnittelualueelta ja koko maasta 

(Kemira Oy 1975) : 



Typpeä (N) Fosforia 
P205 

kg/ha kg/ha 
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Pääravinteita 
N+P20

5
+K

2
0 

kg/ha 

1972 1973 1975 1972 1973 1975 1972 1973 1975 1972 1973 1975 
Uud.enrna.an 74,3 75,5 82,4 83,3 58,2 58,4 214,9 217,2 
ja Nylands 
Svenska lbs. 

Koko rna.a 67,2 68,6 54,9 190,7 

Länsi-Uusimaa n.lOO n.llO n.80 n.290 

Yleensä huomioidaan vain fosfori- ja typpikuormitus. Huuhtoutuma 

voidaan arvioida kun on selvitetty potentiaalinen kuormitus 

laskemalla ja arvioimalla sekä vertaamalla muihin samantapaisiin 

alueisiin (Ranta-Pere 1974). 

Huuhtoutuman arviointi perustuu laskukaavaan 

H = huuhtoutuma 

K = ihmisen toiminnasta aiheutuva poten
I 

tiaalinen kuormitus 

HL= luonnon huuhtoutuma 

k.= huuhtoutumiskerroin 
l 

p = peltoprosentti 

Ihmisen aiheuttaman potentiaalisen kuormituksen arvoiksi 

eri vesisböalueilla on saatu seuraavat arvot, joita voitai

siin käyttää: 

Eteläinen rannikkoalue 

Lounais-Suomi 

p 

kg/km
2

.a 

860 

1 110 

N 
2 

ka/km .a 

2 300 

2 740 

Kuitenkin kuormitusta voidaan pyrkiä selvittämään tarkemmin, 

mikäli on riittävästi tietoa alueen hajakuormituslähteistä. 

Varsinaisen Pohjanpitäjcinlahden (Tammisaaren siltojen Dohjois

puoli) lähivaluma-alueen voidaan katsoa koostuvan esirn. 
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seuraavista neljästä osasta: 

Vesistöalue Valuma-alue Peltoa 

ha 

I 31,3 920 29 

II Kul alueen alaosa 13,5 360 27 

III Länsipuoli (loput) 17 630 37 

IV I li 36 1 000 28 

Yhteensä 97,8 2 910 29,7 

Lähivaluma-alueet on esitetty kuvassa 14. Karjaanjokea ja 

Fiskars okea ei voida pitää varsinaisen Pohjanpitäjän

lahden lähivaluma-alueina. Kullaanjärven valuma-alueesta 

on vain alaosa otettu mukaan laskelmiin, koska valuma-

alueen yläosalla sijaitsevan Kullaanjärven on arvioitu 

merkittävästi vaikuttavan huuhtoutuneiden ravinteiden sedimen

toitumiseen. Lisäksi yläosa on luonteeltaan karumpaa ja 

metsäisempää kuin alaosa. 

Pohjanpitäjänlahden lähivaluma-alueita koskevia perus-

a hyväksikäyttäen voidaan potentiaalinen kuormitus 

arvioida seuraavaksi: 

I 
II 

III 
alueen alaosa 

(loput) 

Potentiaalinen fosforikuormitus P k0/km2 .a 

Karja
talous 

60 
49 

70 

51 

Viemäröi-
mätön 
haja-asu-
tusalue 

10,5 
8,7 

9,0 

10,3 

Loma-
asutus 

0,4 
1,6 

1,3 

0,5 

Pellon ) Puriste-
lannoit~ :rrehun 

säilöntä 

1 411 0,1 
1 280 0,1 

1 779 0,1 

1 428 0,1 

Yhteensä 

1 482 
1 339 

1 859 

1 490 
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Potentiaalinen typpikuormitus N kg/km2.a 
Karja- Viernäröi- Loma- Pellon ) Puriste

mehun 
säilöntä 

Yhteensä 
talous mätön asutus lannoitusx 

haja-asu-
tusalue 

I Dalkarbybäcken 415 36,8 2,0 2 939 1,3 
II Kullaanjärven 337 30,4 5,6 2 667 1,3 

alueen alaosa 
III Länsipuoli 472 31,5 6,6 3 706 1,3 

(loput) 
IV Itäpuoli 271 39,8 0,7 2 778 1,3 

356 32,3 2,8 2 976 1,3 

x) sisältää myös metsänlannoituksen (typpi n. 10 9-o, fosfori n. 5 %) • 

Potentiaalisen kuormituksen suuruuteen vaikuttaa Pohjanpitäjän

lahden alueella oleellisesti peltojen lannoitus, josta kuiten-

3 394 
3 041 

4 

3 091 

3 368 

kin on vaikea hankkia riittävän yksityiskohtaisia tietoja. Verrat

taessa edellä esitetyn laskelman tuloksia esim. Eteläisen rannik

koalueen ja Lounais-Suomen keskimääräisiin potentiaalisiin kuormi

tuksiin on huomattava, että viime mainitut perustuvat vanhempiin 

tietoihin. Kuitenkin erityisesti lannoitteiden käyttö on voimak

kaasti lisääntynyt viime vuosina. Pohjanpitäjänlahden alueen 

keskimääräinen potentiaalinen kuormitus on suuruusluokaltaan 

ilmeisesti lähempänä Lounais-Suomen kuin Eteläisen rannikko

alueen keskimäätäistä potentiaalista kuormitusta. 

Luonnon huuhtouturna lasketaan kaavojen 

mukaan. 

k· l 

k· l 

(kg P /km2 • a) 
2 (kg N/km . a) 

Luonnon huuhtoutumien suhteen on huomattava, että alue on 

maaperältään hyvin vaihtelevaa. Toisaalta on laajoja yhtenäisiä 

savialueita,toisaalta taas runsaasti kalliopaljastumia. Savi

alueiden luonnonhuuhtoutuma on ilmeisesti korkea, suuruusluo

kaltaan vähintään 15-20 P kg/km
2

.a ja 250-400 N kn/km2 .a. 

Kallioalueilta huuhtoutuu ravinteita hyvin vähän, mahdollisesti 

vain noin 3-5 P kg/km
2

.a ja 50-100 N k0/krn2 .a. 



POHJANPITÄJÄNLAHDEN JA 
EDUSTAN VESIENSUO

ITELMA 
KUVA l4 
LÄHIVALUMA-AlUEET 

1 DALKARBYBÄCKEN 

2 KULlAANJÄRVEN ALUEEN ALAOSA 

3 lÄNSIPUOLI 

4 ITÄPUOLI 

o m 4 6 s tOkm 
r===. r===. 
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(1978) on kehittänyt uuden laskentamenetelmän lähi-

valuma- fosfori- ja typpikuormitusten arvioimiseksi. 

Laskenta suoritetaan seuraavilla kaavailla: 

- huuhtoutuma 

huuhtoutuma 

= 15,1 (PP+l)+l,9 (kg/km2 .a) 
2 8,4 PP + 230 (k?/km .a) 

PP = peltoprosentti 

Ravinteiden huuhtoutuminen ri potentiaalisen kuormituksen 

lisäksi paljon myös käytetyistä viljelymenetelmistä, jotka 

taas ovat yleensä hyvin samantapaiset tietyllä seudulla. Tästä 

johtuen huuhtoutumiskertoimen tulisi vaihdella vain vähän 

maaperäitään ja elinkeinorakenteeltaan samanlaisen alueen 

sisällä. Pohjanpitäjänlahden lähivaluma-alueilla huuhtoutumis

kertoimet ovat fosforin osalta suuruusluokkaa 1,0-1,2 % ja 

typen osalta 8-9 %. 

Seuraavassa jaatelmassa on esitetty laskelma ravinnehuuhtou

tumista Pohjanpitäjänlahden lähivaluma-alueilta. Kaupin 

(1978) kaavan a ulla lasketut huuhtoutuma-arvot on merkitty 

x:llä. 

Huuhtoutumis- Potentiaalinen Luonnon Huuhtoutuma 
kerroin huuhtoutl..lffiCl huuhtoutuma 

~kcr/km2 .a ~ kp ~ K kg/km2.a KN ~kq/km2 .a ~ p -
x) x) 

1,2 8,5 l 482 3 394 20,8 364 38,6 24 653 474 
1,2 9 l 339 3 041 19,1 349 35,2 24 623 457 

alueen alaosa 
1,0 8 1 859 4 217 21,8 417 40,6 26 759 541 
1,2 9 l 383 3 091 19,6 353 36,2 24 630 465 

Huomioimalla edellisen lisäksi myös sateen mukana vesipinta

alalle tulevat ravinnernäärät 10 kg P/km2 .v ja 5 000 kg N/km
2

.v 

saadaan Pohjanpitäjänlahteen huuhtoutuvaksi hajakuorrnitukseksi 

seuraavat arvot: 
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Alue p N 
kg/a kq/a 

I Dalkarbybäcken 1 208 758 20 439 14 824 
II Kullaanjärven alueen 475 321 8 411 6 167 

alaosa 
III Länsipuoli (loput) 690 438 12 903 9 194 
IV Itäpuoli 1 303 863 22 680 16 747 

Yht. lähivaluma-alueet 3 676 2 380 64 433 46 932 

sade Pohjanpitäjänlahteen 225 11 250 

Yhteensä 3 901 = 10,7 kq/d 75 683 = 207 ka/d 

Oikeanpuoleiset hajakuormitusarvot on laskettu Kaupin (1978 

menetelmän mukaan. 

Hajakuormituksena huuhtoutuvia ravinnemääriä ei voi täysin 

rinnastaa esim. yhdyskuntien ja teollisuuden tuottamaan ravinne

kuormitukseen. Eri lähteistä peräisin olevassa kuormituksessa 

biologisesti aktiivisten ravinteiden osuus saattaa huomattavas

tikin vaihdella. Erityisesti hajakuormituksena huuhtoutuvat 

ravinteet ovat suurimmaksi osaksi kiintoaineeseen sitoutuneita, 

eivätkä näin ollen ainakaan välittömästi veden organismeille 

käyttökelpoisessa muodossa. 

3.4 VIRKISTYSKÄYTTÖ 

3.40 L oma - a s u t u s 

Loma-asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on yleensä kesä

aikaan rajo~ttuvaa hajakuormitusta. Sen suuruus ja vaikutukset 

riippuvat monista vesi- ja ranta-alueiden luontaisista ominai

suuksista ja lomarakentamisen sijoittumisesta rantaan nähden. 

Loma-asutuksen vesihuollon toteutus sekä käymäläjätteiden ja 

kiinteiden jätteiden käsittelyratkaisut ovat myös oleellisia 

tekijöitä loma-asutuksen vesistövaikutuksia arvioitaessa. Samaten 

asiaan vaikuttavat loma-asuntojen käyttöaika ja käyttäjämäärät 

sekä loma-asumiseen liittyvät "kulutustottumukset". Seuraavassa 

on arvioitu loma-asumisessa muodostuvien jätevesien aiheuttamaa 
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kuormitusta seuraavien lähtöolettamusten pohjalta (Vesi

hallitus 1971, YVY 1976): 

- kutakin loma-asuntoa kohti lasketaan neljä ihmistä 

- painevedellä ja vesikäymäiällä varustetun loma-asunnon 

(varustetaso I) potentiaalinen fosforikuormitus on 14 g/d 

ja typpikuormitus 48 g/d 

- painevedellä ja kuiva- tms. käymälällä varustetun loma

asunnon (varustetaso II) fosforikuormitus on 8 g/d ja 

typpikuormitus 4 g/d 

- jos loma-asunnossa ei ole painevettä eikä vesikäymälää 

(varustetaso III), fosforikuormitus on 4 g/d ja typpi

kuormitus 2 g/d. 

Eri käyttöaika- ja em. varustetasovaihtoehdoilla saadaan 

loma-asutuksen laskennalliseksi ravinnekuormitukseksi suunnit

telualueen nykyistä 1 000 ja ennakoitua 3 000 loma-asuntoa 

vastaten seuraavat arviot (luvut kg/a): 

käyttöaika 
1 vrk lkk 4kk 12 kk 

1 000 lorra-asuntoa: 

varustetasoluokka I p 14 420 1 630 5 110 
N 48 1 440 5 760 17 520 

varustetasoluokka II p 8 240 960 2 920 
N 4 120 480 1 460 

varustetasoluokka III p 4 120 480 1 460 
N 2 60 240 730 

3 000 loma-asuntoa 

varustetasoluokka I p 42 1 260 5 040 15 330 
N 144 4 320 17 280 52 560 

varustetasoluokka II p 24 720 2 880 8 760 
N 12 360 1 440 4 380 

varustetasoluokka III p 12 360 1 440 4 380 
N 6 180 720 2 190 

Korkeatasoinen varustelu merkitsee vedenkulutuksen ja siten 

myös muodostuvien jätevesien määrän kasvua. Erityisesti on 

huomattava tavanomaisten huuhtelukäymäl6iden aiheuttama suuri 

vedenku ja käymäläjätevesien käsittelyvaikeudet. Loma-

asutuksessa syntyvien jätevesien käsittelyllä onkin varustetason 
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ohella ratkaiseva merkitys ympäristökuormituksen kannalta. 

Asukasta ja vuorokautta kohti on laskettu muodostuvan eri 

varustetasoluokissa seuraavat määrät jätevettä: 

varustetasoluokka 
II 

II 

I 

II 

III 

170 1/as/d 

120 II 

40 II 

Kun otetaan huomioon myös saariston pohjaveden niukkuus 

on vesikäymälöihin suhtauduttava kielteisesti. Vastaavasti 

asettavat pohjaveden suojelunäkökohdat tavallista suuremmat 

rajoitukset jätevesien imeyttämiselle, sillä saaristossa 

on irtaimia maalajeja vain ohuina kerroksina. 

Jätevesien käsittelyratkaisujen vaikutusta loma-asutuksen 

vesistökuormituksen alenemiseen on vaikea arvioida. Ranta

vyöhykkeelle sijoittuva loma-asutus merkinnee pitkällä 

tähtäyksellä joka tapauksessa kasvavaa hajakuormitusta. 

Pesuvesien maahan imeytys ja kuiva- tms. käymäläratkaisut 

merkinnevät kuitenkin edellä laskettuun potentiaaliseen 

kuormitukseen verrattuna yli 90 %:n vähenemää ainakin ravin

teiden - erityisesti fosforin - osalta. Saaristossa on kuitenkin 

huomattava, että poikkeukselliset maaperäolot rajoittavat 

jätevesien imeytysmahdollisuuksia ja kyseisen ~enetelmän 

puhdistustehoa. 

3.41 V e n e i l y 

Vesiensuojelun kannalta liikkuva virkistäytyminen ei aiheuta 

samassa määrin ongelmia kuin loma-asutus. Yleensä on kiinni

tetty enemmän huomiota moottoriveneilyn tuottamiin meluhait

toihin, rantautumisalueiden roskaantumiseen sekä linnuston 

ja kalaston häiriintymiseen veneilyn lisääntyessä saaristo

ja rannikkoalueilla. 



145 

Varsinaista vesien kuormitturnista aiheuttavat veneretkei 

ja - matkailun yhteydessä syntyvät käymälä- ja talousjätteet, 

polttoaineita ja öljyjä käytettäessä ja käsiteltäessä syntyvät 

päästöt sekä kemikaaleista kuten venemaaleista vesiin joutuvat 

aineet (Ritvanen 1976). 

Varsinkin käymälä- ja talousjätekuormitus riippuu ratkaisevasti 

veneilijöistä; päästöt ovat yleensä tahallisia. Sekä kiin

teiden että etenkin käymäläjätteiden ympäristöön joutumisen 

ehkäiseminen edellyttää paitsi veneilijän vastuuta myös veneilyä 

palvelevan jätehuoltoverkon kehittämistä. Tämä on samalla 

myös veneilyn kanavoimista, mikä on saariston ja rannikon 

ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta eduksi. 

Toistaiseksi em. jätehuoltopalvelut on järjestetty puutteelli

sesti. Kiinteiden jätteiden vastaanottopaikkoja ja kuivakäymä

läitä on jonkin verran (Pidä Saaristo Siistinä ry:n jätepisteet), 

samoin veneilijät voivat käyttää venehuoltoasemien yhteydessä 

olevia palveluja. Suurimpana puutteena on pidettävä venekäymälä

jätteiden vastaanottopaikkojen täydellistä puuttumista. Tällais

ten tarve on kuitenkin jatkuvasti lisääntymässä pitkämatkaisen 

veneretkeilyn ja -matkailun yhteydessä ja veneiden varustetason 

kohotessa. Nykyisin käymäläjätteet joutunevat lähes poikkeuksetta 

ympäristöön ja aiheuttavat täten esteettisiä, hygieenisiä 

ja vesiensuojelullisia haittoja. Veneilyn jätehuollon kehittä

minen edellyttää nykyistä tehokkaampaa oeqanisaatiota sekä 

kuntien ja yhteiskunnan osallistumista toiminnan järjestelyyn. 

Useat veneilystä aiheutuvat haitat johtuvat moottoriveneilystä. 

Vesiensuoj:elun kannalta on merkitystä polttoaineita ja öljyjä 

käsiteltäessä ja käytettäessä syntyvillä päästöillä. Haitalli

simpia komponentteja ovat etenkin perämoottoreista suoraan 

veteen joutuva öljy ja polttoaineen sisältämä lyijy. Tämä 

kuormitus peittyy kuitenkin muista lähteistä peräisin olevaan 

kuormitukseen (esim. teollisuusjätevedet, ilmansaasteet), joten 

sen merkitystä on vaikea arvioida. 
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Venesatamat ja -huoltoasemat ovat veneiden keskittymisalueita 

ja poltto- ja voiteluaineiden ym. kemikaalien käsittelypaik

koja. Veneiden säilytykseen, huoltoon ja kunnostukseen sekä 

em. aineiden säilytykseen ja käsittelyyn liittyy huolimattomuu

desta tai vahingoista johtuvien päästöjen vaara. 

3.5 MUU VESISTÖÄ KUOID1ITTAVA JA MUUTTAVA TOIMINTA 

3.50 L a i v a 1 i i k e n n e j a u i t t o 

Laivaliikenne 

Vesiensuojelun kannalta ovat laivojen öljynpäästöt merkittä-

viä. Polttonesteitä ei suunnittelualueen satamiin suuressa 

määrin kuljeteta. Myöhemmin kohdassa "öljy" mainitut merialueen 

öljyvahingot johtuvat muiden kuin säiliöalusten päästämistä 

öljyistä. Tässä suhteessa ovat Hangon ja Koverharin satamat ja 

väylät riskialtteimmat, sillä näihin satamiin suuntautuu vilkkain 

liikenne. Suomenlahdella kuitenkin kuljetetaan pelkästään Suomeen 

tulevaa raakaöljyä 6-7 milj. t (lähes 200 lastia) vuosittain. 

Naantalin jalostarnalle tapahtuu öljyn kuljetus myös melko 

läheltä. Määrä on 2,5-3 milj. t/a. 

Muita riskitekijöitä ovat alusten käymälä- ja talousjätevesien 

aiheuttama kuormitus, vesien ja rantojen roskaaminen sekä 

myrkyllisten pohjamaalien vaikutukset. Öljyn ja roskaantu

misen aiheuttamat haitat ovat suunnittelualueelia selvimmin 

nähtävissä. Alusten aiheuttamaa jätevesikuormitusta voidaan 

pitää vähäisenä lukuunottamatta satama-altaissa tanahtuvaa 

likaantumista. Myrkkyjä sisältävien pohjamaalien aiheuttamista 

haitoista in viitteitä tutkimuksissa, joita on tehty mm. 

Ruotsissa ja Saaristomerellä. 

Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimuksen mukaisten 

satamien öljyisten a muiden jätteiden vastaanottolaitteiden 
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suunnittelu ja hallinnolliset toimenpiteet ovat vielä kesken 

huolimatta siitä, että Suomi on ratifioinut sopimuksen. 

Jätteiden vastaanottolaitteiden rakentaminen samoinkuin vene

satamien ja venetelakoiden jätehuolto liittyy myös Läntisen 

Uudenmaan kunnissa kesken olevaan öljy- ja ongelmajätteiden 

huollon suunnitteluun sekä valtakunnalliseen ongelmajätteiden 

huoltoon. 

Uitto 

Uitto ja siihen liittyvät toiminnot saattavat vaikuttaa 

vesialueen tilaan ja muuhun käyttöön mm. seuraavasti 

(vrt. Kala- ja Vesitutkimus Oy 1976): 

Hinaus: 

- Nippulautta voi viedä pyydykset mukanaan 

- Hinaajan potkurivirta voi samentaa veden, muuttaa pohjan 

muotoa ja tuhota kalan mätiä, poikasia ja ravintoeliöstöä. 

- Seisovien kalanpyydysten käyttö estyy lähes kokonaan 

hinausreittialueella. 

Hinausväylien ruoppaus ja läjitys: 

- Vesi samentuu. 

- Kalasta karkoittuu ruoppauksen aikana ja sen jälkeen. 

- Mäti, kalanpoikaset ja pohjaeläimet voivat tuhoutua. 

Suoja- ja varastopaikkatoiminta: 

Kalastus estyy alueella ja sinne johtavan väylän varrella. 

- Pohjalle kertyvä kuorimass~ muuttaa pohjan laadun ja 

eliöstön. 
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Pudotuspaikka toiminta: 

- Melu karkottaa kaloja 

- Vesi samentuu 

- Eliöstö tuhoutuu alueella 

- Paikka roskaantuu 

- Lisäksi samat haitat kuin suoja- ja varastopaikkatoiminnoissa. 

3.51 K a a t o p a i k a t j a j ä t e h u o 1 t o 

Seuraavassa esitetään suunnittelualueen kaatopaikat ja niiden 

käyttö sekä arvioidaan niiden aiheuttamaa vesistökuormitusta. 

Samalla esitetään myös eräitä suosituksia, joita ei enää 

toisteta kohdassa 5 (vrt. myös kuva 5). 

Å m i n n e f o r s. Kunnan omistama vuonna 1967 perustettu 

kaatopaikka on aluevaraukseltaan noin 1,5 ha. Sen on arvioitu 

täyttyvän vuonna 1985. Kaatopaikka palvelee n. 5 300 asukasta 

ja sinne viedään n. 1 000 t/a kaupunkijätettä ja n. 300 t/a 

teollisuusjätettä (Ovako Oy, Fiskars Oy, Rissanen Oy). 

Sakokaivolietteitä kaatopaikalle ajetaan n. 500 m3;a. 

Kaatopaikka on perustettu pienelle suolle turvealustalle. 

Täyttäminen on tapahtunut siististi ja järjestelmällisesti. 

Peittäminen tehdään kerran viikossa ja siinä käytetään mm. 

kuonaa. 

Etenkin vähäsateisina aikoina suo pidättänee melko tehokkaasti 

ravinteita ja lika-aineita, mutta tulva-aikoina tilanne on 

huonompi, koska suo on ojitettu. Tällöin kaatopaikalta voi 

huuhtoutua aineita Karjaanjokeen. Tämän estämiseksi olisi 

rakennettava lietevesiä suodattava penger. 

T a mm i s a a r i. Tammisaaren kaupungin omistama vuonna 

1964 käyttöön otettu kaatopaikka on aluevaraukseltaan 2 ha. 

Paikan arvioitu lopettamisvuosi on 1980. Alue palvelee n. 

9 600 Tammisaaren kaupungin asukasta. 
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Alueen maaperä on osittain helposti läpäisevää kivennäismaata 

ja osittain turvetta. Hoitoon kuuluu peittäminen vähintään 

kerran viikossa ja jätteiden avopoltto. Alueelle tuodaan 

kaupunkijätettä n. 7 000 t/a ja teollisuusjätettä n. 9 000 

Lisäksi Wärtsilä Oy toimittaa paikalle kaoliinipitoista 1 

jonka vesipitoisuus on varsin suuri. 

Alueelle tuodaan myös sakokaivolietettä ja pintakäsittely

laitosten metallihydroksidilietettä. Yhteensä kaatopaikalle 

tuodaan lietettä n. 7 500-10 000 m3;a. Liete tyhjennetään 

kaatopaikan reunaosaan padotetulle alueelle. 

Kaatopaikan on todettu selvästi heikentävän purkuvesistön 

tilaa. Kielteisten vaikutusten estämiseksi kaatopaikan 

alapuolelle on rakennettu maavalli, joka ei kuitenkaan ole 

riittävän pitävä. Kaatopaikan välittömässä läheisyydessä 

hygieninen haitta on ollut ilmeinen. Purkuojassa kaatopaikan 

vaikutus näkyy lähinnä veden kohonneina suoja- ja kasvisravinne

pitoisuuksina. Nykyisellään kaatopaikalta tulevat vedet 

saattavat ajoittain aiheuttaa purkuvesistön rehevöitymistä. 

Uuden kaatopaikan perustaminen paremmalle paikalle on kiireel

linen tehtävä. Lietteiden tuontia kaatopaikalle tulisi rajoittaa 

mahdollisuuksien mukaan käsittelemällä ne jätevedenpuhdista

molla. 

Hangon kaupungin S t o r m o s s e n i n kaatopaikka on 

otettu käyttöön vuonna 1975. Se on pyritty perustamaan tarkoi

tuksenmukaiselle paikalle. Alueella on suoritettu maaperätutki

mus ennen sen käyttöönottoa ja se on myös peruskuivatettu. 

Kaatopaikalle kuljetetaan kaupunkijätettä n. 6 000 m3;a sekä 

muuta jätettä lähinnä metalliteollisuudesta. Lisäksi kaato

paikalle viedään sakokaivolietettä noin 15 000 m3;a varasto

altaisiin, joista selkeytynyt vesi johdetaan jätevedenpuhdista

molle. Alue on pohjaveden muodostumisaluetta ja kaatopaikan 

vaikutus pohjaveden laatuun on mahdollinen. 
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Kaatopaikka on aidattu ja sitä valvotaan aukioloaikana. Jätteet 

peitetään ja tiivistetään vähintään kerran viikossa. 

Hangon kaupungin T r o 1 1 b e r g i n kaatopaikka ja jättei

denpolttolaitos on perustettu vuonna 1966. Alueen pinta-ala on 

n. 2 ha. Sen käytön arvioitu lopettamisvuosi on 1980. 

Poltto1aitos on perustettu hiekkamaaperälle. Jätteitä poltetaan 

kerran viikossa. Öljyn likaamaa maata on kuljetettu poltto

laitoksen lähellä sijaitsevaan sorakuoppaan. Pohjavesiensuojelun 

kannalta ratkaisu on huono. Öljynkeräyssäiliöihin tuotavan 

öljyjätteen määrä on noin 70 m3;a. 

Karjaan B ö 1 j a r s i n kaatopaikan aluevaraus on noin 

4 ha. Se on otettu käyttöön vuonna 1966 ja käytön on arvioitu 

päättyvän n. vuonna 1990. Kaatopaikan omistaa Karjaan kaupunki 

ja se palvelee n. 6 500 asukkaan tarpeita. 

Kaatopaikka on perustettu moreenimaaperälle. Jätteet tiivis

tetään sekä peitetään päivittäin. 

Paikalle kuljetetaan vuosittain n. 1 500 tonnia kaupunki

jätettä, 20 tonnia teollisuusjätettä sekä n. 7 000 m3 

jätevesi- ja sakokaivolietettä. Kaatopaikalle mahdollisesti 

joutuvista myrkyllisistä aineista ei ole tarkkaa tietoa. 

Öljypitoisia jätteitä (n. 10 m3/a) varten on vastaanotto

säiliöt. 

Lietevesiä kerääntyy runsaasti jätepenkereen eteen, josta 

ne osittain selkeytyneinä purkautuvat ojan, suon ja Stortr~isketin 

kautta Bockbobäckeniä myöten Pohjanpitäjänlahteen. Kaatopaikan 

osuus Bockbobäckenin Pohjanpitäjänlahteen aiheuttamaan kuormi

tukseen lienee vähäinen hajakuormitukseen verrattuna. 

Sakokaivolietteet tulisi mahdollisuuksien mukaan käsitellä 

jätevedenpuhdistamolla. r1ikäli lietteitä kuitenkin edelleen 

joudutaan ajamaan kaatopaikalle, lietevesiä olisi pintavesi-

haittojen enentämiseksi sadcte kuivajätteeseen. 
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Edellä lueteltujen käytössä olevien kaatopaikkojen lisäksi 

Pohjanpitäjänlahden lähialueella on ollut useita muita 

kaatopaikkoja, joiden käyttö on kuitenkin jo lopetettu. 

Fiskars Oy:n omistama kaatopaikka Fiskarsin taajamassa lope

tettiin keväällä 1978. Muista kaatopaikoista vuoden 1977 

alussa käytöstä pois jäänyt L a p p o h j a n kaatopaikka 

oli sijainniltaan erittäin huono. Kyseenalaista kuuluisuutta 

sai vuonna 1974 lopetettu Hangon vanha kaatopaikka, jolta 

löydettiin 30 syaniditynnyriä. 

Vanhemmilla kaatopaikoilla tuskin on enää merkitystä 

Pohjanpitäjänlahden vesiensuojelua kehitettäessä eikä niihin 

tässä yhteydessä puututa. 

Tammisaaren kaupunki asetti kesällä 1976 toimikunnan selvittä

mään kaatopaikka- ja jätehuoltokysymyksiä. Karjaan - Pohjan 

alueella selvitetään myös kaatopaikkakysymyksiä kuntien ja 

seutukaavaliiton työnä. 

3.52 ö 1 j y 

öljyvahingot 

Merenkulkuhallituksen pitämän tilaston mukaan on Pohjanpitäjän

lahdella ja sen suualueella Hangon satama mukaan luettuna 

sattunut 18 öljyn karkuunpääsytapausta vuoden 1969 jälkeen. 

Valtaosa tapauksista on tahallisia öljyn mereenpumppuamisia 

laivoista. Öljy on ollut raskasta tai kevyttä polttoöljyä, 

pilssiveden mukana pumputtua öljyä tai voiteluöljyä. Yleensä 

kyseessä on ollut pieni öljynpäästö, esim. l m3 tai muutaman 

sadan neliömetrin laajuinen öljyläikkä. 

Mainituista 18 tapauksesta oti seitsemän sattunut Tvärminnen 

luona, yksi Tammisaaressa ja loput Hangon satamassa tai 

Hangon edustalla. 

Ehkä tunnetuin öljyonnettomuus merialueella on "Eira"-laivan 

uppoaminen joulukuussa 1969. Alus ajoi karille Ajaxin 

matalikon luona, upposi ja siitä alkoi vuotaa polttoöljyä 
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pinnalle. Kaikkiaan öljyä pääsi ulos aluksesta 50 tonnia. öljy 

ajautui etelätuulien mukana pieneen lahteen Jussarön saareen, 

missä sitä oli pian 1-15 cm paksuisena kerroksena rannassa ja 

veden pinnalla. öljy saatiin paistettua osittain ennen lumen 

tuloa ja osittain seuraavana keväänä. Vielä kesällä 1970 laivasta 

nousi jonkin verran öljyä, joka ajautui saaristoon. Lintuvahin

koja ei sattunut, sillä öljy oli hyvin rajoitetulla alueella 

ja talvella lintukanta on muutenkin vähäinen. Viimeaikaisista 

öljyyntymistapauksista mainittakoon Hangon edustalla sattunut 

tahallinen öljyn mereenpäästö, joka tahri !~äraskärin saaren 

rantoja. Merestä saatiin kerättyä 1 400 litraa öljyä. 

Öljyvarastot 

Suunnittelualueella on varastoituna 5-6 milj. litraa öljy

tuotteita yli 100 000 litran säiliöissä. Lisäksi öljyä on 

pienemmissä varastoissa ja talokohtaisissa säiliöissä. 

Suurvarastot sijoittuvat seuraavasti: 

Hanko 

Tammisaari 

Pohja 

Öljyntorjunta 

yli 100 000 litran 
säiliöt 

4 

1 

l 

yli l milj.litran 
säiliöt 

2 

2 

Merenkulkuhallitus on perustanut rannikoille varastoja, joissa 

säilytetään öljyntorjuntakalustoa suurehkojen öljyyntymisten 

varalle. Yksi varastoista on Hangossa ja se sisältää öljypuomia 

l 100 m, turvetta öljynimeytykseen, 12 m3 säiliötiloja ja 

varusteita 20 henkilöä varten. Merenkulkuhallitus on laatinut 

vuonna 1974 suosituksen öljyntorjuntakaluston hankkimiseksi 

rannikkokunnille. Tarkoitukseen kunnat voivat anoavaltion apua. 

Suositus sisältää seuraavan minimikaluston suunnittelualueen 

silloisia kuntia varten: 
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Kunta Vene Puomia Imu- Säil~öitä Imeytys- Turve-
m keräilijä m aineita puhallin 

m3 

Tenhola + 200 1 12 12 
Hanko + 300 4 8 1 
Tarrmisaaren mlk. 
Tarnnisaari + 100 2 3 
Pohja 

Se, että Hankoon suositellaan suhteellisen vaatimatonta kalus

toa johtunee siitä, että Hanqossa on edellä mainittu meren

kulkuhallituksen oma kalusto. öljyntorjunnan suunnittelussa 

merenkulkuhallitus on ottanut huomioon meriliikenteen tiheyden, 

väylien laadun, aikaisemmat onnettomuudet, öljynkuljetuksen 

määrän, vesien virkistyskäytön, ympäristönsuojelunäkökohdat, 

kuljetuskaluston ja kuntien yhteistyömahdollisuuden. 

Maalla tapahtuu öljyn päästöjä ympäristöön lähinnä kuljetus

ten ja öljysäiliöiden täytön yhteydessä sekä laitteistojen 

rikkoutumisen vuoksi. 

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 

(375/1974) säätää, että yli 1 milj. litran öljysäiliöiden 

omistajien tulee hankkia öljyvahinkojen torjuntalaitteita 

ja -tarvikkeita ja huolehtia myös siitä, että saatavissa 

on laitteiden käyttöön perehtyneitä henkilöitä. Haalla 

tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnan yleinen johto, kehittä

minen ja valvonta kuuluu vesihallitukselle ja vesipiireille. 

Kuitenkin kuntien on huolehdittava omalla alueellaan öljyn

torjunnasta ja laadittava sitä varten öljyvahinkojen torjunta

suunnitelma, jonka vesiviranomaiset hyväksyvät ottaen mm. 

huomioon alueen erityiset o1osuhteet. Kunnat voivat sop~a 

yhteistyöstä keskenään ja öljyn varastoijien kanssa. Kunnilla 

on myös mahdollisuus saada korvaus valtiolta öljyntorjunta

suunnitelmaan kuuluvan kaluston hankkimisesta,ja torjunta

valmiuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta 

aiheutuvista kustannuksista. Kuntien öljyntorjuntasuunnitel

mien laatiminen maalla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumiseksi 

on sä. 
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Öljyvahinkojen torjuntalakien tarkqittamia erityisalasuhteita tai 

torjuntavalmiuteen vaikuttavia seikkoja ovat Pohjanpitäjänlahden 

alueella vesistön tutkimuskäyttö, lahden suualueen rauhoitus

kohteet, vesistön kuuluminen Project Aqua-suunnitelmaan, Salpaus

selkään liittyvät pohjavesivarat, joiden päällä rautatie- ja 

maantie kulkevat, Tammisaaren siltojen aiheuttama riski sekä 

maa- että merikuljetuksille ja öljyä käsittelevän ja varastoivan 

teollisuuden keskittymät Pohjanpitäjänlahden perukkaan, Tammi

saareen, Koverhariin ja Hankoon. Luetteloon voitaneen lisätä 

viime vuosina melko yleisiksi osoittautuneet öljyn karkuunpääsy

tapaukset merialueella. Riskialttiin kunnan varustetaso on 

täydellisempi kuin muiden kuntien sisältäen normaalin öljyntorjunta

kaluston lisäksi mm. tehokkaita öljynkeräilylaitteita, öljyn

erotuslaitteiston, pohjaveden pumppauslaitteita sekä kuljetus

kaluston, jossa varusteet ovat esim. vaihtolavalle sijoitettuina 

käyttövalmiina. 

3.53 Ra s k a s me t a 1 1 i t j a k 1 o o r a t u t h i i 1 i

v e d y t 

Raskasrnetallit (esim. elohopea, kadmium, kupari, sinkki ja lyijy) 

sekä klooratut hiilivedyt (lähinnä DDT- ja PCB-yhdisteet) ovat 

eliöstöön keräytyviä ympäristömyrkkyjä, joita joutuu vesis'töön 

mm. metalliteollisuudesta ja maataloudesta. Niiden luonnon

tilaisia arvoja sekä kohonneita arvoja likaantuneilla paikoilla 

on tutkittu runsaasti viime vuosina. Seuraavat tiedot Tammisaaren 

saaristosta ja Hangon edustalta ovat Voipian ym. (1977) tutkimuk

sesta. 
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Taulukko 11. Raskasmetallipitoisuuksista kaloissa Älqön ja Russarön luona 

(rng/kg tuorepainosta) 

Silakka Kilohaili Kampela Turska 

Sinkki 

7,8 12,0 3,2 

Russarö 5,6 7,0 3,5 3,2 

Kupari 

Älgö 0,30 0,42 0,13 

Russarö 0,42 0,50 0,20 0,13 

Elohopea 

Älgö 0,004 0,02 o,o3 

Russarö 0,02 0,018 0,003 0,03 

Lyijy 

Älgö 0,35 0,08 0,25 

Russarö 0,06 0,04 0,08 0,03 

Kadmium 

Älgö 0,04 0,015 0,015 

Russarö 0,007 0,005 0,002 0,002 

Raskasmetallipitoisuudet ovat säännöllisesti korkeampia 

sisäsaaristossa kuin ulkosaaristossa, mikä saattaa johtua 

alueen metalliteollisuudesta. Varsinaisen Itämeren vastaa

viin pitoisuuksiin verrattuna raskasmetallipitoisuudet 

ovat Suunnittelualueella pienempiä. Myös Suomenlahdelta 

ja Pohjanlahdelta mitattuihin pitoisuuksiin verrattuna 

Älgön ja Russarön arvot ovat yleensä pienempiä (vrt. ICES 

1977). 

Seuraavassa taulukossa ovat Älqön ja Russarön luota 

mitatut DDT- ja PCP-pitoisuudet (keskiarvoja 
1

uq/ko tuore

painosta) . 



DDT 

Älgö 

Russarö 

PCB 

Älgö 

Russarö 

Silakka 

94 

170 

190 

140 

156 

Kilohaili 

220 

750 

290 

370 

Turska 

24 

7 

52 

5 

Nämäkään pitoisuudet eivät poikkea muista Suomen vesillä 

tavatuista pitoisuuksista. Russarän kilohailien DDT- ja 

PCB-pitoisuutta voidaan kuitenkin pitää korkeahkona, joskin 

tavatut pitoisuudet jäävät tuntuvasti alle niiden arvojen, 

joita tavataan varsinaisen Itämeren alueella. 

3.6 KUOID1ITUKSEN VAIKUTUKSET JA VESISTÖN TILA 

3.60 K a r j a a n j o k i 

Karjaan-Pinjaisten keskuspuhdistamon käyttöönoton jälkeen 

kaikki Karjaan kaupunkialueen puhdistetut jätevedet on 

johdettu Karjaanjokeen, aikaisemmin vain runsaat puolet. 

Jätevesillä on vaikutusta Karjaanjoessa, mutta niiden osoitta

minen on ollut vaikeaa johtuen jokiveden heikosta laadusta jo 

Karjaan yläpuolella. Lähinnä veden kiintoainepitoisuuden kasvua 

ja ajoittaisia ravinnelisäyksiä on kuitenkin voitu osoittaa 

tapahtuneen. 

Puhdistamon käyttöönoton jälkeen ei ole tapahtunut vielä 

oleellisia muutoksia joen tilassa. Kuitenkin vuonna 1976 oli 

tapahtunut suolistabakteerien ja kiintoaineksen vähenemistä 

Pinjaisten sillan havaintopisteessä. Vuonna 1976 oli kokonais

fosforipitoisuuden keskiarvo 35,3 
1

ug/l (26 ... 44 /pa/1). 

Kokonaisfosforipitoisuudet olivat vuonna 1976 korkeammat kuin 
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vuonna 1975. Kokonaistypen keskiarvo oli v. 1976 varsin korkea, 

770,8 
1
ug/l (529 ... 1 150 

1
ug/l) samoin kuin ammoniakkitypen 

isuus 171,8 
1

ug/l (52 ... 330 
1
ug/l). Kokonaistyppipitoisuudet 

olivat v. 1976 korkeammat kuin llisvuosina 

. Skult 1976 ja Insinööritoimisto Haa ja Vesi Oy, 1977). 

Vuonna 977 ol kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet 

edellisvuotta korkeammat, ammoniumtyppipitoisuus oli puolestaan 

vähän 

Veden laatu aisten sillan luona ilmaisee myös Oy 

Fiskars Ab:n aisten tehtaiden jätevesien vaikutuksia. 

Etenkin raudan (v. 1976 0,06-0,47 mg/1) ja kokonais- sekä 

ammoniakkitypen pitoisuuksissa näyttää tapahtuvan epäsäännöllisiä 

vaihteluita, jotka saattavat johtua jätevesipäästöistä. Vuoden 

1975 tammikuussa veden sinkkipitoisuus oli 32 
1

ug/l. 

1976 syyskuussa veden sinkki- (86 1ug/l), kupari- (41 1ug/l) 

rauta- (14 
1

ug/l) ja öljy- (41,4 
1

ug/l) pitoisuudet olivat 

aisten sillan havaintopisteessä korkeammat kuin joen alemmissa 

steissä. Elohopea- (0,6 1ug/l) ja lyijy (1,6 1ug/l)

pitoisuuksissa ei todettu nousua Pinjaisten sillan kohdalla. 

Raskasmetalli- ja öljypitoisuuksien suhteen Karjaanjoen ylä

juoksun tila tunnetaan epätyydyttävästi. 

Veden laatu heikkenee selvästi kohti Karjaanjoen suuta. 

Yhteistarkkailuohjelman piste 2 (Aminnefors, välpän edusta) 

ja piste 3 (Åminnen silta) kuvastavat Aminneforsin taajaman 

ja teollisuuslaitosten vaikutuksia veden laatuun (vrt. kuva 15). 

aisten asuma- ja teollisuusjätevesien jäännöskuormi

tus on tosin havaittavissa vielä Karjaanjoen alajuoksulla saakka. 

Mainituilla pisteillä todettiin vuonna 1976 seuraavat vedenlaatu-

arvot ( ja) : 

Piste 1 Piste 2 

Rauta, mg/1 0,19 0,88 

Kok.-N, 
1ug/l 771 860 

NH4-N, 172 252 

Kok .. -P, 35,3 50,5 

Ki 1 3,8 7,1 

Suolistobakt 100 ml 117 377 
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toisuudet olivat kasvaneet jonkin verran edellisestä 

vuodesta. Jätevesien vaikutuksia ilmentää se, että esim. touko

kuussa 1976 oli i puolet typestä arnrnoniumina ~~inneforsin sillan 

teessä. Toukokuussa 1976 tavattiin yhteistarkkailu

alueen korkein raudan toisuus Karjaanjokisuulla (1,58 mg/1) 

sä ista suuremman kiintoaine-, ammoniakki- ja öljy-

toisuuden sekä voimakkaan värin kanssa. Aikaisemnina vuosina 

on todettu kiintoaineksen ja raudan pitoisuuksien kasvua sekä 

vähenemistä tehtaiden alapuolella. 

Karjaanjoen johtokyvyn arvot kuvaavat likaantunutta vettä, 

samoin kuin kloridien pitoisuus, joka on yleensä ollut 6-15 mg/1 

joen alajuoksulla. Kemiallisen hapenkulutuksen arvot Karjaanjoen 

al uoksulla ovat varsin tasaiset, 20-35 mg KMn04/l. Ne ilmentä

vät oko maaperästä huuhtoutuneiden tai jätevesissä tulleiden 

aineiden vaikutusta. 

Vuonna 1974 oli öljypitoisuus Ovako Oy:n tehtaiden alapuolella 

keskimäärin 0,3 ... 0,4 mg/1, jota voidaan pitää jo selvänä 

ölj ikaantumisena. Vuonna 1976 havaittiin koko alueen 

suurimmat kuparin ja lyijyn pitoisuuden Karjaanjoen alimmalla 

havaintopisteellä. Suurin havaittu syanidipitoisuus (0,012 mg/1) 

havaittiin kuitenkin Karjaanjoen keskimmäisellä havaintopisteellä. 

Tällöin todettiin myös öljyä kaikilla havaintokerroilla 

aanjoen alimmasta havaintopisteestä. 

Vuonna 1976 tehtiin Karjaanjoella pohjaeläimistön lajiston ja 

biomassan määritykset. Joen pohjaeläimistön biomassat vähe-

nevät selvästi alajuoksulle päin. Jätevesikuormituksen vaiku

tukset ilmenevät myös lajiluvun vähenemisenä. Karjaanjoessa on 

aiemmin esiintynyt mm. helmisimpukka, joka harvinaisuutensa 

vuoksi rauhoitettu. Kanta lienee tuhoutunut jätevesien vuoksi. 

oen suuosassa pohjaa peittää tumma rautahilsekerros. 

Tällä on olennainen merkitys pohjaeläinten elinmahdollisuuksille. 
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Suunni 

alimmalla 

ueen jokivesien heikoin laatu on Karjaanjoen 

ikalla. Pienin jokihavaintojen pohjaeläin-

biomassa ja edellä selostetut öljy- ja raskasmetallihavainnot 

osoittavat, että ovat lähinnä teollisuuden jätteet. 

Vuoden 1977 starkkailun tulosten perusteella Pohjanpitäjän-

lahteen kulke Karjaanjoen veden mukana seuraavat raskas-

i- ja öljypitoisuudet (havaintopiste 3) : 

päivä 

11.5.1977 23 6,2 4,4 1,0 210 7,9 
13.7.1977 43 53 16 0,2 80 2,5 
20.4.1977 210 19 2,9 1,0 350 1,3 
25.10.1977 ll 9 l 0,7 400 1,0 

oen mukanaan tuoman kuormituksen määrää kuvaavat 

vuosien 1975 ... 1977 ainepitoisuuksien ja virtaamien perus

teella lasketut keskimääräiset ainevirtaamat: 

Kokonaistyppi 

Kokonaisfosfori 

Kiintoaines 

kg/d 
II 

II 

940 

46 

5 700 

523 

23 

3 925 

l 670 kg/d 

57 

14 592 kq/d 

Vuonna 1975 oli Karjaanjoen keskivirtaama Peltokoskella 

16,4 m3;s ja vuonna 1976 6,4 m3;s, joka on huomattavasti 

pitkän ajan 1931 ... 60 keskiarvoa (17,8 m3/s) pienempi. Vuoden 

1977 keskivirtaama 17,3 m3;s vastaa puolestaan pitkäaikaisen 

tarkastelujakson keskiarvoa. Virtaamavaihteluiden ja aine-

toisuuksissa tapahtuvien heilahtelujen sekä suhteellisen 

harvoin tapahtuvan näytteenoton vuoksi ainevirtaamat ovat 

vain suuntaa antavia. 

3.61 F i s k a r s i n j o k i 

Fiskarsinjoen veden laatu yläjuoksulla Deqersjön luusuassa 

on lähes luonnontilainen. Vesi' on lievästi humuksen värjäämää. 

a jonkin verran hapen vähenemistä ja 

kemiallisen en arvojen kohoamista. Veden 
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rautapitoisuus on korkeahko (0,05 ... 0,2 mg/1). Kokonaisfosfori

pitoisuuden (k.a. 1976 26 
1

ug/l) perusteella arvioituna vesi 

on luonnontilaista, mutta kokonaistypen arvot ovat hieman kohonneet 

(esim. 1976 350-680 
1
ug/l). 

Heti Fiskarsin taajaman ja teollisuuslaitosten alapuolella 

veden laatu heikkenee ja on lähes kaikkien parametrien suhteen 

huonoimmillaan. Vesi on hygieenisesti heikkolaatuista, joskin 

fekaalisia streptokokkeja ja kelibakteereita tavataan runsaasti 

myös taajaman yläpuolisessa havaintopisteessä etenkin kesä

aikana. 

Myös typen, etenkin ammoniumtypen arvot kohoavat Fiskarsin 

alapuolella jyrkästi. Kokonaistypen arvot ovat yleensä olleet 

0,65-0,75 mg/1 tällä kohdalla, mutta talvella on havaittu 

jopa 1,5 mg/1 ylittäviä typpipitoisuuksia. Vuonna 1976 kokonais

typpipitoisuus pysytteli melko pienenä. Vuonna 1977 kokonais

typpipitoisuus oli hyvin korkea, 530 ... 2 000 1u~/l (k.a. 

n. 1 150 
1
ug/l), samoin kuin ammoniumtyppipitoisuuskin 

(k.a. n. 95 
1

ug/l).Ammoniumtypen pitoisuus tässä havaintopisteessä 

on ollut yleensä 0,15-0,30 mq/1 (1976 175-375 
1
ug/l). Kokonais

fosforiarvot välittömästi taajaman alapuolella ovat olleet 

yleensä 0,055-0,070 mg/1, mutta vuonna 1976 kokonaisfosforin 

pitoisuudet olivat kauttaaltaan korkeampia. Fiskarsin ala-

puolella oli kokonaisfosforin keskiarvo v. 1976 0,065 mg/1 (0,024 ... 

0,094 mg/1), toisin sanoen jopa 4-5 kertainen yläjuoksun arvoihin 

verrattuna. Vuonna 1977 kokonaisfosforipitoisuudet olivat 

hieman alemmat. 

Biologinen hapenkulutus on Fiskarsinjoessa kauttaaltaan 

alhainen (1976 BHK7 1,6-4,1 mg 0 2/1). Teollisuuslaitosten 

alapuolella se on jopa alhaisempi ainakin ajoittain kuin joen 

yläjuoksulla. Tämä johtunee siitä, että Fiskarsinjokeen saattaa 

joutua biologisia toimintoja estäviä aineita. Kemiallisen 

hapenkulutuksen arvot ovat suurimmillaan jokisuussa (k.a. 1976 

26,4 mg/1) ja pienimmillQän joen yläjuoksulla (k.a. 1976 

18,9 mg/1). Nyös veden väri ja same11c: lr,::"Jc;vavat jokisuuta 
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kohti samalla kun veden happipitoisuus laskee. Teollisuus

jätevesillä ei ole selvästi havaittavaa vaikutusta jokiveden 

Vesihallinnon suorittamassa stokokeessa 23.3.1976 todettiin, 

että Fiskarsin tehtailta pääsee vesistöön jonkin verran rautaa 

ja öljyä. Jätevedestä tehtiin myös raskasmetallimäärityksiä, 

mutta tuloksista ei pysty tekemään selkeitä johtopäätöksiä, 

sillä Fiskarsinjokeen näyttää huuhtoutuvan valuma-alueen maa

perästä mm. sinkkiä. Raskasmetallien arvot eivät olleet merkitse

västi korkeampia tehtaiden alapuolella kuin yläpuolella. Vuoden 

1976 aikana tehtiin Karjaanjoen alajuoksun, Fiskarsinjoen, 

Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun 

yhteydessä raskasmetalli- ja öljymäärityksiä. Koko tarkkailualueen 

korkeimmat sinkin arvot havaittiin Fiskarsinjoessa. Hyös elo

hopeapitoisuus oli korkeahko Fiskarsinjoen alimmissa pisteissä. 

Yhteistarkkailun yhteydessä havaittiin öljyä taajaman ja tehtai

den alapuolisessa havaintopisteessä. 

Vuoden 1977 yhteistarkkailun perusteella oli Fiskarsinjoen 

alimman havaintopisteen (6) raskasmetalli- ja öljykuormitus 

seuraava: 

päivä 

11.5.1977 
13.7.1977 
20.9.1977 
25.10.1977 

Sinkki 
1Ug/l 

1 
45 
56 
47 
16 

Kupari 
1uq/l 

1 
4,6 

27 
7 
6 

x) petrolieetteriuute 

Lyijy 
1uq/l 

1 

4,3 
15 
1,4 
2 

Elohopea Syanidit .. 1. x) o JYt 

1 
1ug/l 

7 
1uq/l 

1 
1ug/l 

0,9 
0,3 140 0,1 
1,0 
0,3 

Raudan pitoisuus joen alajuoksulla on 2-3-kertainen joen 

yläjuoksun pitoisuuksiin verrattuna, mutta on talvisin saattanut 

kohota jopa 20-kertaiseksi. Vuoden 1976 keskiarvo yläjuoksulla 

oli 0,15 mg/1 ja alajuoksulla 0,45 mq/1. 

Fiskarinjoessa on ilmeisesti asumajätevesien aiheuttama 

rehevöityminen syynä siihen, että pohjaeläinten biomassa 
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kasvaa kohti alajuoksua. Pohjaeläimistä on säilynyt joessa melko 

runsaslajisena. 

Fiskarsin taajaman ja teollisuuslaitosten alapuolella sijaitsee 

Borgbyträsk, jonka vaikutuksesta veden viipymä kasvaa. Viipymän 

vaikutus parantaa veden laatua useiden parametrien suhteen. 

Vuonna 1976 veden laadun paranemista tapahtui enterokokkien 

määrän, kokonaisfosforin ja kokonaistypen sekä ammoniumtypen 

pitoisuuksien vähenemisenä taajaman ja teollisuuslaitosten 

alapuoliseen havaintopisteeseen verrattuna. 

Fiskarsinjoen alajuoksun havaintopisteen ainepitoisuuksien 

sekä joen keskivirtaaman perusteella on joen aiheuttamaksi 

Pohjanpitäjänlahden kuormitukseksi laskettu seuraavat arvot: 

Kokonaistyppi, 

Kokonaisfosfori 

Kiintoaines 

kg/d 
II 

II 

1975 

16 

2,7 

2 835 

1976 

68 

4,1 

690 

1977 

106 

5,3 

863 

3.62 P o h j a n p i t ä j ä n 1 a h d e n p e r u k k a 

Pohjanpitäjänlahden perukan veden väri on 40-50 mg Pt/1, 

etelämpänä Storön tienoilla se on pienempi, n. 20-40 mg Pt/1. 

Pohjan kirkonkylän jätevesien sekä Karjaan- ja Fiskarsinjoen 

tuomien jätevesien vaikutuksesta ravinnepitoisuus on luonnontilaan 

verrattuna kohonnut. Pintavedessä kokonaistypen arvot ovat 

olleet 350-1 100 
1
ug/l, ammoniumtypen 10-130 

1
ug/l ja kokonais

fosforin_20-40 
1
ug/l. 

Storön havaintopisteessä (P 8) kokonaisty~en arvot ovat yleensä 

olleet alempia. Vuonna 1977 kokonaistyppipitoisuudet tässä 

pisteessä olivat kauttaaltaan edellisvuosia korkeammat eli 

noin 500-1 500 
1
ug/l. Fosforipitoisuudet ovat sen sijaan 

tasaisemmat lahden pohjoisosan alueella (vrt. kuva 15). 

itilanne on säilynyt kerrosturniskautenakin tyydytttivtinM. 
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Suolapitoisuus muuttuu lahden perukasta etelään päin ollen 

pintavedessä pisteessä 7 0,5-3,0 °/oo, pisteessä 8 1,0-3,5 °/oo 

pisteessä 9 1,0-4,0 °/oo. 

Raudan arvot ovat lahden perukan pintavedessä yleensä 0,1-

0,2 mg/1, mutta saattavat tilao2isesti kohota jokien kuormituksen 

vaikutuksesta tuntuvasti. Hygieenisesti lahden perukka on 

uimavedeksi soveltuva. 

Lahden perukan syvemmät vesikerrokset ovat tuntuvasti pinta

vettä suolaisempia. Pintavesi on ollut yleensä alusvettä 

runsasravinteisempaa, koska ravinnekuorma tulee pääasiassa 

jokiveden mukana. 

Kasviplanktonin tuotannon intensiteettiä kuvaavat klorofyllin 

arvot ovat korkeimmillaan aivan Pohjanpitäjänlahden ~erukassa 

ja pienenevät etelää kohti. 

Nettoperustuotantokyvyn vuoden 1976 kesän huippuarvot sattui

vat Storön havaintopisteen kohdalle, mutta alenivat Bockhlmarna

saarten luona. Esimerkiksi vuonna 1977 oli kasvukauden perus-
J 

tuotantokykytutkimusten keskiarvotulos Storössä 220 mgC/mJ.d, 

mikä osoittaa alueen reheväksi. Etelään suuntautuvien pinta

virtausten mukana Gumnäsin alueella tyypillisen kasviplanktonin 

on todettu leviävän aina Tammisaaren Stadsfjärdenille asti. 

Pohjanpitäjänlahden perukan kasviplanktonissa on erittäin 

runsaasti lajea, mikä johtuu osittain siitä, että lajistoon 

sisältyy useita matalan ranta-alueen ja makean veden levä

lajeja. Pohjaeläintutkimuksessä vuonna 1976 lahden perukan 

pohjaeläimistä osoittautui niukaksi. Biomassa pieneni pisteestä 

7 edelleen pisteisiin 8 ja 9. Lahden perukan pohjaeläimistön 

valtaryhmänä olivat harvasukamadot. Vesikasvillisuuden kar

toituksessa koko Pohjanpitäjänlahden ~erukka osoittautui pää

piirteissään oliqosaprobiseksi eli lievästi rehev5ityneeksi. 
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3.63 T a mm i s a a r e n y m p ä r i s t ö 

Vesialue on selvästi rehevöitynyt jätevesien vaikutuksesta. 

Stadsfjärdenin eutrofista luonnetta kuvastavat kasviplankto

nissa esiintyvät lukuisat siniviherlevät, viherlevät ja bakteerit. 

Stadsfjärdenin ja Dragsviksfjärdenin rehevöityminen ilmenee 

kasviplanktonin perustuotannan kohoamisena ko. alueilla. 

Nettoperustuotantokyvyn suuruutta suunnittelualueen eri osa

alueilla kuvastavat luvut vuodelta 1976 (vrt. kuva 15): 

hav.paikat nettoperustuotantokyky c 3 mg/m /d 

n min max k.a. mediaani 

7 ... 12 36 28 1 700 323 185 

12 A ... l2 C 17 450 4 400 1 340 1 300 

13 ... 15 18 133 1 300 39 7 305 

Perustuotantakyvyn maksimiarvot todettiin toukokuisen 

piilevämaksimin aikana. Arvot olivat suurimmillaan lähes 

poikkeuksetta Dragsviksfjärdenissä. Båsafjärden

Dragsviksfjärden sijoittui perustuotantokykyarvon perusteella 

v. 1976 luokkaan erittäin rehevä (pt-kyky yli 1 000 mq c;m3/d). 

Kasvukaudella 1977 oli perustuotantakyky Dragsviksfjärdenin 

perukassa ja Båsafjärdenillä n. 5-kertainen varsinaisen 

Pohjanpitäjänlahden arvoihin verrattuna. 

Vuoden 1976 havaintojen perusteella Tammisaaren ympäristö 

erittui selvästi muusta suunnittelualueesta poikkeavaksi 

myös klorofylli a:n (/ug/1) perusteella: 

hav.paikat n min max k.a. mediaani 

7 ... 12 36 0,70 45,90 9,10 6,00 

12 A ... 12 c 18 8,2 60,90 26,30 24,30 

13 ... 15 10 1,7 29,10 7,80 5,55 

Klorofylli a:n maksimipitoisuus oli sekä vuonna 1975 että 

1976 dragsviksfjärdenissä. vuonna 1977 suurimmat 
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kloro li a:n arvot olivat 

ja Tammisaaren edustalla. 

fjärdenin sa 

Tammisaaren tössä ja sisäsaaristossa muodostavat 

siniviherlevät valtaosan ka anktonin biomassasta. 

Levälajistossa on a oittain runsaasti ha uhaittoja 

via l eja. on säi alueella melko 

runsas isena. 

Vesikasvillisuuden saprobiaindekseihin perustuvassa luokit-

telussa sijoittuu pääosa Tammisaaren istöstä luokkaan 

ol inen ikosti likaantunut) Likaantuneita, 

sia alueita ovat Draosvikin lahden keskiosa, 

Stads ärdenin kaupungin puoleinen ranta sek~ alue 

Tammisaaren merialueen länsiosassa. Samoilla alueilla on 

havaittu er isen monipuolisia s ja sinilevä-

kasvustoja. Tammisaaren kaupungin istön eturofista 

luonnetta kuvastaa myös alueella avovesikaudella todettu 

hapen y lläs tila, joka esim. heinäkuussa 1976 oli 

lla 12 ... 12 C 125 ... 136 kyllästysarvosta. 

sen aineksen hajoaminen talviaikaan kuluttaa happea, 

ja Stadsfjärdenillä on tällöin ollut todettavissa happi

pitoisuuksien alenemista. 

Jätevesien vaikutus on ajoittain johtanut myös hyoieenisen 

tilan huonontumiseen, joskin kesäisin Stadsfjärden on 

yleensä ollut uintiin soveltuva. Syksyisin ja talvisin 

on suolistaperäisiä bakteereja todettu an lähettyvillä 

asti. Vuonna 1976 oli koko suunnittelua suurin entero-

kokkipitoisuus Skeppsholmenin edustalla lokakuussa. 

Vuonna 1976 yhteistarkkailun yhteydessä todettiin kokonais-

1 142 l), (342 
1
uq/l) ja kokonais-

fosforin (6 l) maks tois viksfjärdenin 

sa. vuonna 1977 olivat 

hyvin korkeita. Matalat rraffilllisaaren 

kesäll bi sina jälk tarnoina 

sitoo s ren os ravi is 

toisuudet täällä 

stön selät toimivat 

ss kasvillisuus 
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Happea kuluttavan orgaanisen aineksen ja ravinteiden lisäksi 

Tammisaaren lähivesiin joutuu jätevesien mukana myös raskas

metalleja ja myrkkyjä. 22.4.1976 tehdyn pistokokeen tulosten 

mukaan Skeppsholmenin puhdistamolta lähtevässä vedessä oli 

seuraavat metalli- ja myrkkypitoisuudet: sinkki 90 
1
ua/l, 

kupari 8 1ug/l, rauta 0,65 mg/1, nikkeli 40 1u9/l sekä 

syanidia 19 
1
ug/l, mineraaliöljyjä 0,05 mg/1 ja fenolia 

0,007 mg/1. 

Tammisaaren siltojen luona sijaitsevassa Oy Hetsä-Skoqby 

Ab:n painekyllästämössä käsitellään arseeni-, kupari- ja 

kromiyhdisteitä. Painesylinterin edessä olevalla tippumis

tasanteella maaperän arseeni-, kupari- ja kromipitoisuudet 

ylittävät selvästi maaperän normaaliarvot. Puutavaran Varastoin

tialueella pitoisuudet olivat pienempiä kuin tippumistasan

teella. Läheltä otetun kaivovesinäytteen arseeni-, kupari-

ja kromipitoisuudet olivat pieniä ja vesi talousvedeksi 

sopivaa. Kaivon pohjalietteen arseeni-, kupari- ja kromi

pitoisuudet sen sijaan olivat selvästi korkeampia, joten pohja

vedessä on ainakin ajoittain kyllästysainetta (r~aa ja Vesi Oy 

1977 b) . 

Tammisaaren Björknäsin kaupunginosassa sijaitsevan saniteetti

posliinitehtaan jätevedet johdetaan Tammisaaren siltojen 

pohjoispuolelle. Tehtaan jätevesien vaikutukset vesistön veden 

laatuun ovat melko vähäiset. Kiintoainespitoisuuden nousua 

ei ole todettu paitsi vuonna 1976. Myös näkösyvyyden arvot 

ovat olleet normaalit. Prosessijätevesien selkeytyksessä käyte

tyllä alumiinisulfaatilla ei ole todettu olevan vaikutusta 

myöskään vesistön happamuusasteeseen, mutta vuonna 1973 suori

tetussa tutkimuksessa havaittiin, että purkupaikan edusta oli 

lähes valkoinen ja tehtaalta lähteneen kaoliinin peittämä. 

Pohjalietteen vesi- ja humuspitoisuudessa on tapahtunut alentu

mista, mikä johtunee kaoliinista. 

Pohjaeläinten biomassa ja diversiteetti keramiikkatehtaan 

jätevesien purkualueella ovat säilyneet normaaleina 
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vuoden 1976 yhteistarkkailun tulosten perusteella. Jätevesien 

purkualue on hieman rehevöitynyt. Vesikasvillisuuden saprobia

luokituksen perusteella purkualue sijoituu luokkaan oligosap

robinen (heikosti likaantunut) . 

~1atalaa Dragsviksfjärdeniä kuormittaa Tammisaaren jätevesien 

lisäksi ympäristön haja-asutus ja maatalous. Langansb6len 

taajaman jätevesillä on huomattava merkitys, sillä Draqsviks

fjärdenin vesitilavuus onvarsin pieni ja veden vaihtuvuus 

heikko johtuen mm. Båsafjärdenin tiepenkereestä. Jätevesiä 

joutuu Stadsfjärdenille ja sieltä edelleen Pohjanpitäjänlahden 

alueelle myös österbyn, Trollbölen ja Leksvallin taajamista. 

Harparskogin taajamasta jätevedet johdetaan Harpar- Storträsketin 

ja Leksvallin puron kautta myös Storfjärdenille. 

Tammisaaren taajamien jätevedet tuntuvat myös saariston 

vesien tilassa. Ajoittain on nimittäin todettavissa Tammisaaren 

lahtien veden ulosvirtauksen aiheuttavan rehevöitymistä ja 

hygieenisiä muutoksia kaukana saaristossa. 

Stadsfjärdenin tilalla on merkitystä myös Pohjanpitäjänlahden 

tilalle. Ajoittain Stadsjärdenin vettä ja sen mukana Tammi

saaren jätevesiä joutuu virtausten mukana (vrt. Virta 1977) 

suoraan Pohjanpitäjänlahteen halokliinin alapuolisen syvän 

veden alueelle. Tämä kuormitus edistää osaltaan Pohjanpitäjän

lahden syvänteen alusveden hapen kulumista. 

3.64 S k o g b y n e d u s t a 

Skogbyn alue on sisäsaaristoa, joka on rehevöitynyt Tammisaaren 

luota virtaavien likaantuneiden pintavesikerrosten vaikutuk

sesta. Alueen eutrofiaa kuvaa mm. se, että kesäisin kasvi

planktonlajistossa on runsaasti siniviherleviä (Niemi 1973). 

Skogbyn edustan vedet ovat etenkin avovesikautena suolapitoi

suuden vaihtumisvyöhykettä. Ajoittain veden suolapitoisuus 

kohoaa yli 6 °/oo. Kasviplanktonissa esiintyy rnurtovesi- ja 

merilajeja sekä makean veden lajistoa. 
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Alueen yhteistarkkailussa vuonna 1976 suoritettiin mm. vesikasvil

lisuuteen perustuva saprobialuokittelu. Sisäsaaristo osoittautui 

pääpiirteissään eutrofiseksi (reheväityneeksi) ja Skogbyn alueen 

lähiympäristö ologoraprobiseksi (heikosti likaantuneeksi) . Perus

tuotanta on tällä alueella hivenen kohonnut, sillä esim. vuosina 

1976 ... 1977 Skogbyn edusta oli perustuotantakyvyn perusteella 

luokiteltavissa reheväksi (200-l 000 mg C/m3 .d) .Alueen 

rehevyys ilmenee myös klorofylli a:n määristä. 

Pääpiirteissään alueen rehevyys johtuu luonnonoloista, 

Tammisaaren seudun asumajätevesistä ja valuma-alueen maatalou

desta. Paikallisesti on myös Skogbyn sahalla vaikutusta 

veden laatuun. 

Perustuotantakyky oli kasvukautena 1976 sahan edustalla 

160-l 300 mg C/m3 .d, mutta 3 km luoteeseen olevalla havainto

paikalla selvästi alempi, 120-170 mg C/m3/d. Kasvukauden keski

määräinen perustuotantakyky ylittä~ Skogbyn alueella 

200 mg C/m 3 .d, mitä pidetään rehevän vesialueen rajana. 

Sahan edustan vesirunko on selvästi kerrostunut. Talvisin 

päällysvesikerros on likaisempaa kuin alemmat vesikerrokset. 

Jätevesien vaikutusalueella havaittiin kesällä 1976 

planktontuotannosta johtuvaa hapen ylikyllästystä. Happivajaus 

taas on ollut suurimmillaan loppukesästä sahan purkupaikkaa 

lähinnä sijaitsevalla h~vaintopaikalla, mutta vajaus ei ole 

ollut kovin suurta. 

Vuoden 1976 aikana sahan edustan havaintopisteessä kokonais

typpipitoisuus oli 263-860 1ug/l ja kokonaisfosforipitoi

suus 14-52 
1
ug/l. Vuonna 1975 ei yhtä korkeita arvoja esiin

tynyt. Kokonaisfosforin maksimiarvot esiintyvät alusvedessä, 

kokonaistypen päällysvedessä. 

Näkösyvyyden ja sameuden arvot osoittavat sahan edustan 

likaantumista. Hygieenisesti Skogbyn edusta on moitteetonta. 
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Skogbyn saha ei ilmoituksensa mukaan käytä aineita, joista 

voisi aiheutua raskasmetallipitoisuuksien kohoamista jäte

vesien purkualueella. 

Kuorijätekerros sahan edustalla olevalla tukkien vesivaras

tointiin käytetyllä noin 8 ha laajuisella alueella on paikoi

tellen useiden kymmenien senttimetrien vahvuinen. Pohja

liete on tällä alueella paikoitellen pelkistyneessä tilassa. 

Sen lisäksi kuorijätettä on todettu esiintyvän vähäisessä 

määrin noin 100 ha alueella. Paksu kuorijätekerros rajoittaa 

melko pahasti makrokasvillisuuden esiintymistä. Kasvilajista 

on kuitenkin säilynyt suhteellisen puhtaalle merialueelle 

tyypillisenä. (Maa ja Vesi Oy, 1977 c). 

3.65 L a p p o h j a n e d u s t a 

Veden vaihtuminen Lappohjan edustan Tvärminnen Storfjärdenillä 

on tehokasta, koska virtailuja estävät kynnykset puuttuvat 

ja pohja viettää tasaisesti avomerta kohti. Jätevesien 

laimenemismahdollisuudet ovat siten hyvät. 

Lappohjan edustan vesialuetta kuormittavat Oy Koverhar Ab:n 

tehtaat, Rautaruukki Oy:n Lappohjan tehtaat, Lappohjan 

taajama, Tvärminnen eläintieteellinen asema sekä loma- ja 

haja-asutus. 

Källvikin-Tvärminnen välinen merialue on säilynyt puhtaana 

eikä jätevesien rehevöittävää vaikutusta ole tällä alueella 

yleensä havaittu. 

Lappohjan taajaman jätevedet johdetaan käsittelemättöminä 

taajaman edustalla Hallfjärdenille, Ekösundet-salmeen. Pohjan

pitäjänlahden yhteistarkkailuohjelman piste 15 ja Helsingin 

vesipiirin havaintopiste 15 sijaitsevat jätevesien mahdolli

sella vaikutusalueella, Ekön itäpuolella. Tämän havainto

pisteen veden ominaisuudet vastaavat luonnontilaisia 

(kok-P 0,01 ... 0,02 mg/1, kok-N 0,15 ... 0,35 mcr/1, NH4N 0-0,1 ma/1, 

väri n. 10 mg Pt/1). Sen sijaan asumajätevesien vaikutuksesta 
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on Ekösundetissa havaittavissa lievää hygieenistä likaantumista. 

Tvärminnen eläintieteellisen aseman jätevedet johdetaan Sundholmenin 

ja Brännkäsrin väliseen salmeen. Jätevesien määrä on siksi vähäi

nen, ettei niiden ole todettu aiheuttavan mainittavia vesistövai

kutuksia. 

Pohjanpitäjänlahden ja merialueen tutkimuksellista merkitystä 

atellen on Lappohjan edustalle johdettavilla raskasmetalleja 

sisältävillä jätevesillä alueen nykyistä asumajätevesikuormi

tusta huomattavampi merkitys. 

Rautaruukki Oy:n Lappohjan tehtaiden jäähdytysvedet ja sani

teettivedet johdetaan Hallfjärdenin alueelle, Ekösundet-

salmeen. Tehtaiden aiheuttama ravinnekuormitus ja happea 

kuluttava orgaaninen kuormitus ovat melko vähäiset. Pistokokeessa 

havaittiin jäähdytysveden kokonaistyppipitoisuus kuitenkin 

yllättävän korkeaksi. Laitoksen syanidipäästöjen määrää ei 

tarkk~illa, mutta yhden näytteenottokerran perusteella 

havaittu (0,05 mg/1) konsentraatio antaa kuitenkin aihetta 

seurantaan. Jätevesien purkupaikalla on veden sekoittuminen 

tehokasta eikä laitosten vesistövaikutuksia ole havaittu 

vesistötutkimuksissa. 

Suppeahkoalaista paikallista jätevesien vaikutusta on 

havaittavissa Koverharin rauta- ja terästehtaan edustalla. 

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on suoritettu Koverharin 

rauta- ja terästehtaan edustan tutkimuksia, joissa on selvi

tetty raskasmetallien vaikutusta vesistöön. 

Normaalin vesianalytiikan avulla ontodettu kohonneita raudan, 

ammoniakin ja muiden likaavien aineiden pysyvästi kohonneita 

pitoisuuksia vain tehtaan välittömässä läheisyydessä. Jätevesien 

sisältämät kasvinravinteet eivät ole aiheuttaneet kasviplankton

tuotannon kohoamista, eikä veden rehevöitymistä. Lievää suolista

bakteerien aiheuttamaa likaantumista on havaittu tehtaan sata-

massa, minne pääviemäri . Tehtaan edustan syanidipitoisuus 
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s -80 

ta jätevesihai lta 

1 itsevien 

s sä stä vesis-

kuormittavista jätteis ovat ä arseeni, 

ammoniakki, fenol t, öljyt sekä raskasmetallit, 

joista merki ä ovat kadmium, kromi, y, sinkki ja 

rauta. Lis veteen joutuu kiintoainetta. 

edustalla on ittu jael 

muutoksia. Vuonna 1971 todettiin suppea

al ikkojen välittömässä äheisyydessä. 

imuks osoittaneet, että muutokset pohjaeläin-

oss ovat atkuneet. 

Alueel on vesien likaantumista karttavan valkokatkan määrä 

1 ta melko sietävän Itämeren 

a biomassa kehi llisen 

suuriksi. ikoista sijaitsevilla havainto-

la j aeläimistö oli häiriin . Hyöhemmin on 

havaittu, että Itämeren s likaantumisesta hyötyminen 

on ohi ja aation taantuminen en läheisyydessä 

on alkanut tämänkin 1 in kohdalla (Luotamo ja Luotamo 1976) . 

Tehtaan edustan sedimenttitutkimuksissa on todettu sinkin, 

yn ja kadmiumin korkeita isuuksia ylimmässä 5 cm:n 

uisessa sedimenttikerroksessa. Korkeimmat mitatut pitoi-

s t tehtaan edustalla ovat olleet sinkkiä 1 800 mg/kg, 

60 ja kadmiumia 5 mg/kq kuiva-aineyksikköä 

kohti än ahden alueen yhteistarkkailussa todettiin 

a inkin maks toisuus Koverharin rauta- ja 

terästehtaiden edustan hava steessä (300 mg/kq k.a.). 

jyn isuus jalietteessä oli tällä alueella 

eskimääräises s rempi. Kiintoainepatrikkelit huonontavat 

s i a, t oi kiduksia ja 
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vaikuttavat kalastoon. Sedimenttipatrikkelit voivat absorboida 

tai vapauttaa ravinteita, raskasmetalleja ja orqaanisia myrkkyjä. 

Täten sedimentissä elävät organismit voivat saada metalleja 

tai muita myrkkyjä elimistöönsä ja konsentroida niitä. 

Koverharin edustalla on raskasmetallien mittareina käytetty 

Itämeren simpukkaa ja sinisimpukkaa. Tehtaan edustalla lyijyn 

ja raudan pitoisuudet simpukoissa ovat olleet tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi korkeampia kuin ulompana saaristossa. 

Lyijyn pitoisuudet kudoksissa ovat olleet yleensä 10-20 

kertaa suurempia kuin vertailualueella. 

3.66 H a n g o n e d u s t a 

Jätevedet johdetaan merialueelle, jossa laimenemisolosuhteet 

ovat varsin suotuisat, joskin purkupaikka on niin lähellä 

tutkimukseen käytettävää vesialuetta, että jätevesihaitat 

saattavat ulottua sinne asti. 

Hangon kaupungin lähivesien tarkkailutuloksia on käytettä

vissä vasta vuodesta 1976 lähtien. Pitkäaikaiset tarkkailu

pisteet sijaitsevat niin kaukana ulkomerellä, että niiden 

perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä Hangon kaupungin 

jätevesien vaikutuksista. 

Lähivesien tarkkailun tuloksista ei voi muutamien havainto

kertojen perusteella tehdä kovin varmoja johtopäätöksiä. 

Näyttää kuitenkin siltä, että ravinnepitoisuudet ovat purku

paikkojen läheisyydessäkin melko alhaiset ja ravinteisuuden 

vaihtelut osoittavat pikemminkin koko meren ravinteisuuden 

kuin ravinnekuormituksen paikallista kasvua. 

Suolistabakteereja on havaittu ajoittain, yleensä kuitenkin 

vain muutamia kappaleita 100 ml:ssa vettä. Tarkkailuohjelman 

etäisimpien havaintopisteiden vesi on ollut yleensä hyqieeni

sesti moitteetonta. Koko tutkimusalue on ollut uimakelpoista. 

Ajoittain tavatut listen s en pienehköt määrät 
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ilmentävät kuitenkin asumajätevesien vaikutusta lähinnä 

pääviemärin edustalla ja sataman ulkopuolella. 

Hangon edustan happitilanne on säilynyt hyvänä. I 

hydrologisten olojen muutokset ja paikallinen kuormitus ovat 

ajoittain aiheuttaneet alusveden hapen austa, joka on 

yleensä ollut suurempi Hankoniemen pohjoispuolella kuin 

eteläpuolella. 

Ulkomeren kemiallisen hapen kulutuksen arvoihin verrattuna 

ovat Hangon lähivesien arvot hieman suurempia. Kiintoaine

pitoisuudet ovat luonnontilaista vastaavia. Kaupungin pää

viemärin läheisyydessä on esiintynyt mm. näkösyvyyden 

pienenemistä. 

Kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet vuonna 1976 

200 ... 900 
1

ug N/1. Ajoittain arvot ovat olleet noin kaksin

kertaiset avomeren pitoisuuksiin verrattuna. Korkeimmat 

konsentraatiot on mitattu purkupaikkojen läheisillä havainto

pisteillä. (Oy Vesi-Hydro Ab. 1977 a ja b). Korkeahkoja 

typpipitoisuuksia esiintyi mm. v. 1977 Hankoniemen pohjois

puolella, vaikka tämän alueen kuormitus on pienempi kuin 

kaupungin eteläpuolella. 

Kokonaisfosforipitoisuuksien vaihtelu (10 ... 60 
1

ug/l) 

on ollut Hangon lähivesillä melko vähäistä eikä eri havainto

pisteiden välillä ole mainittavia eroja. Korkeimmat fosfori

pitoisuudet on tavattu pohjanläheisissä vesikerroksissa, 

eivätkä nämäkään arvot poikkea kovin paljon luonnontalaisen 

meriveden arvoista. 

Fosfaattifosforin, nitraatti-, nitriitti- ja arnmoniumtypen 

suhteen on havaintojen määrä niin pieni, ettei johtopäätöksiä 

niiden merkityksestä Hangon lähivesillä voida tehdä. Hangon 

edustan ravinneolosuhteet vastannevat likipitäen Ajaxin 

havaintopisteen oloja, joita Niemi (1975) on selvittänyt. 

Hänen mukaansa fosfaattifosfori ja nitraattityppi ovat 
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maksimissa myöhään talvella ennen jäiden lähtöä. Fosfaatti

fosforin suhde epäorgaanisen typen määrään on huomattavan korkea 

ja korkeampi merivyöhykkeellä kuin saaristoalueella. Keväällä 

fosfaattifosfori ja nitraattityppi kuluvat pintavedestä nopeasti 

loppuun, ensin typpi ja sitten fosfori. Näin ollen typen lisäys 

aiheuttaisi rehevöitymistä merivyöhykkeellä. 

Keväisen kasviplanktonin tuotantohuipun jälkeen saattaa 

tuotanto kohota uudelleen tilapäisesti runsasravinteisen, 

erityisesti fosforia sisältävän syvänneveden kumpiamisen seurauk-

sena. 

Hangon edustalla on suoritettu touko-syyskuussa 1976 kasvi

planktonin perustuotantokykymittauksia yhteensä 5 kertaa. 

Hankoniemen eteläpuolisilla havaintoalueilla kasvukauden arvot 

ovat pysytelleet alle 200 mg C/m3 .d ja pohjoispuolisilla 

havaintopaikoilla yli 200 mg c;m3 .d. Pohjoispuolisilla havainto

paikoilla ei voida havaita eroja suhteessa jätevesien purku

paik~ojen läheisyyteen. Perustuotantokykymittausten perusteella 

ei voida osoittaa selvästi jätevesien vaikutuksia, mikä johtuu 

siitä, että ravinnepitoinen Itämeren syvännevesi kumpuaa täällä 

ajoittain pintaan aiheuttaen suuren luontaisen perustuotannan 

vaihtelun. 

Hangon kaupungin jätevesiratkaisuihin saattaa liittyä myös 

Oy Visko Ab:n jätevesien purkupaikan siirto. Tällä hetkellä 

Oy Visko Ab purkaa jätevetensä Hankoniemen pohjoispuolella 

sijaitsevalle Östra Sandfjärdenille, jossa vesi kerrostuu kesäisin 

lämpötilan ja suolapitoisuuden mukaan. Virtaukset ja veden

korkeuden vaihtelut saattavat kuitenkin murtaa kerrostuneisuu

den. Tarkkailutulokset viittaavat siihen, että Östra 

Sandfjärdenillä ei tapahdu kesäisin veden vaihtumista (Oy 

Vesi-Hydro Ab, 1976). 

Ensimmäisen kerran on hapen todettu kuluneen loppuun jäte

vesien purkupaikan läheisyydessä elokuussa 1971. Jo sitä 
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ennen on happitaso ollut pitkää- alhainen. Vuoden 1971 

jälkeen on happi loppunut joka kesä pohjan läheisestä 

vesikerroksesta. Myös pintavedessä esiintyi kesällä 1976 

hapen vajausta. Jätevesien vaikutusalueen ulkopuolella on 

tapahtunut selvää alusveden hapen vähenemistä. Kesällä 1977 

happitilanne oli edellisvuosia selvästi parempi, mikä lienee 

johtunut edullisista sää- ja veden vaihtuvuusolosuhteista. 

Vähäsuolaiset ja typpipitoisdet Oy Visko Ab:n jätevedet 

kerrostuvat talvella jään alle, missä ne näyttävät leviävän 

purkupaikalta länteen ja pohjoiseen. Etenkin talvisin 

ovat purkupaikan edsutan typpipitoisuudet olleet korkeita. 

Östra Sandfjärdenin kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet 

n. 2-kertaisia ja ammoniumtypen pitoisuudet 4-5 kertaisia 

Suomenlahden normaalipitoisuuksiin verrattuna. 

Fosforin niukkuudesta johtuen ei Östra Sandfjärdenin rehe

vöityminen ole päässyt kovin pitkälle. Koska typpi on 

Suomenlahden rannikkovesissä ainakin ajoittain selvä 

minimitekijä, saattaisi Oy Visko Ab:n jätevesien johtaminen 

Hangon kaupungin jätevesien kanssa samalle purkupaikalle 

aiheuttaa hyvistä jätevesien laimenemisolosuhteista huoli

matta rehevöitymistä. 

3.7 YHTEENVETO VESIENSUOJELUONGEL~1ISTA 

Alueen tutkimustoiminta, kalastus ja suurelta osin myös vesi

alueen virkistyskäyttö edellyttävät mahdollisi~an luonnon

tilaista vesistöä. Toisaalta teollisuus ja taajamat laskevat 

samaan vesistöön jäteaineita. Jätevesien päästö on kuitenkin 

toistaiseksi välttämätöntä asutuksen ja teollisuuden toimin

nalle. 

Luonteenomaisia suunnittelualueelle ovat metalliteollisuuden 

jätevedet. Niiden sisältämät raskasmetallit, öljy, ravinteet 

ja kiintoaine ovat aiheuttaneet likaantumista purkualueilla. 
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Karjaanjoen tuoma kuormitus, joka on osaksi peräisin Lohjan 

seudun puunjalostusteollisuudesta, tuntuu vaimentuneena Pohjan

pitäjänlahdella. Sen vuoksi on Pohjanpitäjänlahden kannalta 

tärkeää, mikä esitetyistä Lohjan seudun jätevesien puhdistus- ja 

purkupaikkavaihtoehdoista valitaan toteutettavaksi. 

Paikallisista taajamista kuormittavat suunnitteluvesistöä 

eniten Tammisaari, Pohja ja Lappohja (vrt. myös kuva 15). Vesi 

on selvästi, mutta ei kovin vakavasti likaantunut Karjaan

hoessa. Pohjanpitäjänlahden perukassa, Tammisaaressa ja 

Lappohjan edustalla. 

Vuosina 1974 ja 1975 havaittiin ensi kerran happitoisuuden 

vajausta Pohjanpitäjänlahden pohjanläheisessävesimassassa. 

Vaikka epäedulliset luonnonolosuhteet olivat osasyynä, vaikutti 

tilanteen kehittymiseen myös jätevesikuormitus. 

Lähitulevaisuudessa joudutaan tekemään tärkeitä päätöksiä 

jäteveden puhdistamoista ja purkupaikkojen sijoittamisesta 

Tammisaaressa, Lappohjassa, Skogbyssä, Oy Koverhar Ab:ssä, 

Oy Ovako Ab:ssä, Oy Fiskars Ab:ssä, Oy Metsä-Skogby Ab:ssä, 

Oy Visko Ab:ssä sekä monissa pienemmissä teollisuuslaitoksissa. 

Asiat ovat vireillä vesioikeudessa tai muuten valmisteilla. 

Sekä vesistön kannalta että taloudelliselta kannalta tarkas

teltuna paras lopputulos saavutetaan kun vesiensuojeluinves

toinnit suoritetaan kokonaisvaltaisesti. 

Veden laadun ja vesimaiseman kannalta on tärkeää, miten maan

käyttö toteutetaan Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan ranni

koilla ja saaristoissa. Erityisen suuri merkitys on Hankoniemen 

eteläosaan suunniteltavan teollisuuden laadulla sekä sillä, 

miten saariston suuret loma-asutussuunnitelmat toteutuvat. 

Maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen 

osuus on merkittävä erityisesti Pohjanpitäjänlahdella. 

Vähäistä, mutta paikallista suurta merkitystä veden laadulle 

on satamien, alusliikenteen, venei , venesatamien, venetelakoiden 
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ja uiton aiheuttamaila vesistökuormituksella. Näitäkin 

kuormittajia varten pyritään tämän suunnitelman yhteydessä 

antamaan suosituksia. 

Vielä mainittakoon Helsingin seudun vedenhankintaan liittyvä 

ratkaisu, jonka yhteydessä 2-3 m3;s vettä vapautuu palautet

tavaksi Karjaanjoen vesistöalueen käyttöön. Bikäli tämä 

vesimäärä voitaisiin likaantumattomana johtaa Karjaanjokeen, 

merkitsisi se hydroloqian muutosta luonnontilaiseen suuntaan 

sekä Karjaanjoen vesistössä että Pohjanpitäjänlahdella ja 

sen edustalla. 
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4. Y L E I S T A V 0 I T T E E T 

4.1 VESIALUEEN TILAN TAVOITTEET 

Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialueen vesiensuojelu

suunnitelman tulee tutkimustoiminnan edellytysten turvaamiseksi 

ja parantamiseksi tähdätä veden laadun luonnontilaisena säily

miseen siellä, missä se on tällä hetkellä puhdasta sekä likaan

tuneiden alueiden supistamiseen. 

Vesialueen tila on pyrittävä pitämään niin lähellä luonnon

tilaista kuin suinkin on mahdollista käytettävissä olevin 

teknisin keinoin. Vesistön eloyhteisöjen säilyttäminen luonnon

tilaisina sekä ekologisesti monipuolisina ja häiriintymättöminä 

on edellytys alueella harjoitettavalle tutkimukselle. Samalla 

voidaan taata korkealuokkainen veden laatu myös virkistyskäytön 

kannalta. 

Vesialueen luonnontilan kannalta on tärkeä tavoite säilyttää 

suunnittelualueen virtaussuhteet tai pyrkiä palauttamaan ne 

mahdollisimman luonnonmukaisiksi. 

Taajamien ravinnekuormitus on aiheuttanut Suunnittelualueella 

paikallista veden laadun heikkenemistä ja koko suunnittelualueen 

rehevöitymistä, minkä seurauksena on tapahtunut ajoittaista 

happitilanteen heikkenemistä varsinaisen Pohjanpitäjänlahden 

syvimmissä osissa. Vesistöllisenä tavoitteena on veden laadun 

parantaminen, erityisesti vesialueen rehevöitymisen estäminen 

ja happitilanteen pitäminen luonnontilaa vastaavana. 

Vesialueen tutkimuskelpoisuuden säilyttämisen kannalta on 

tärkeää, että vesistöön ei kulkeudu biologisia toimintoja häirit

seviä myrkkyjä, raskasmetalleja tai öljyjä. Pohjaeliöstön elin

mahdollisuuksien säilyminen luonnontilaisena edellyttää sitä, 

että pohjaan ei keräänny kiintoainetta luonnontilaista enemmän. 

Jätevesien kuormituksen takia selvästi likaantuneiden suunnit

telualueen osien (Fiskarsinjoki ja Karjaanjoki, Pohjanpitäjänlahden 



186 

perukka, Tammisaaren seutu ja Lappohjan edusta) pinta-ala tulee 

saada supistumaan huomattavasti. Vesia lle laskevien jokien 

ja purojen kautta tulevaa kuormitusta on tärkeää vähentää. Keskei-

senä on Lohjanjärvi ja koko Karj oen vesistöalue. 

Suunnittelualueen maisemallisen ja ekologisen luonnontilan 

säilyttäminen on ympäristön tilan tavoitteena etenkin saaristo

alueella. Erityisesti loma-asutuksen sijoituksessa on luonnon

taloudelliset näkökohdat otettava keskeisenä huomioon. 

4.2 VESIALUEEN KÄYTÖN TAVOITTEET 

Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialue on säilytettävä 

tutkimus- ja suojelutarkoituksen edellyttämässä tilassa, sillä 

alueella suoritettava tutkimus on sekä kansallisesti että kansain

välisesti merkittävää. Tutkimustuloksilla on yleistä merkitystä, 

sillä niitä voidaan käyttää mm. vertailuaineistona pilaantumis

tutkimuksissa. Tämä korkealuokkaista vesi~lueen laatua edellyttävä 

käyttö tulee turvata olemassa olevaa lainsäädäntöä soveltaen, 

sitä edelleen kehittäen ja huolehtimalla myös taloudellisista 

edellytyksistä. 

Alueella on huomattavia luonnonsuojelukohteita, ja suurta osaa 

siitä on esitetty sekä kansallispuistoalueeksi että rannikkovesi

tutkimukseen varattavaksi saaristovesialueeksi. Kaavoituksen 

yhteydessä tulisi tarkoin harkita Project Aqua-alueeseen liittyvän 

saaristoalueen rantojen maa-alueiden käyttöä sekä saarilla. sijait

sevien järvien ja merestä eroamassa olevien lahtien varaamista 

tutkimus~ ja opetustarkoituksiin sekä niiden luonnontilan turvaa

mista~ 

Paikallisen väestön perinteinen ja kehittyvä elinkeinotoiminta 

ja elinympäristö tulee säilyttää asuin- ja työympäristöksi 

soveltuvana. Vesiensuojelutoimenpitein tulee turvata kalastuk-

sen joittamisen edel a lisätä ympäristön terveel-

I tä ja viihty koituu erityisesti 
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yleiselle virkistyskäytölle, joka täällä on alueen omista 

edellytyksistä johtuen merkittävä vesien käyttömuoto. 

Maankäyttö tulee sopeuttaa vesien korkeaa laatua edellyttävän 

käytön tavoitteisiin. Suunnittelualueen elinkeinoelämän kehit

tämisessä tulee pyrkiä toimintojen, ennen kaikkea teollisuuden 

sopeuttamiseen alueen tutkimus- ja muun vesien käytön kanssa. 

Tämä tapahtuu vanhojen laitosten kuormitusta vähentämällä, 

rajoittamalla uutta kuormitusta, kiinnittämällä huomiota uuden 

teollisuuden laatuun ja sijainnin ohjaukseen sekä edellyttämällä 

uudelta teollisuudelta vesistöä kuormittamattomia prosesseja. 

Biologisesti kerääntyvien aineiden, raskasmetallien, myrkkyjen 

ja öljyjen pääsyn estäminen on järjestettävä laitosten prosessi

teknisin toimenpitein ja jätevesien esikäsittelyllä ennen 

yleiseen viemärilaitokseen johtamista. Myös kiintoaineen ja 

ravinteiden vesistöön pääsyn estämisestä on huolehdittava 

teollisuutta kehitettäessä. 

Kalastuksen edellytykset on turvattava mm. Suojelemalla kalojen 

kutualueita ja tärkeitä pyyntialueita jätevesi-, myrkky- ja 

raskasmetallipäästöiltä sekä veneliikenteen aiheuttamilta 

hait.oilta. Myös flada-muodostumat ovat tärkeitä kutualueita, 

joten niiden suojeluun on kiinnitettävä huomiota. 

Taajamien ja teollisuuslaitosten jätevesien vaikutusalueita 

tulee supistaa myös kalastuksen kannalta, sillä kalaston 

lajikoostumus muodostuu kalataloudellisesti epäedulliseksi 

tällaisilla paikoilla. Myös kalatalouden edellytysten turvaa

minen edellyttää hyvää happitilannetta. Virkistyskalastuksen 

veden la~tuun liittyvät edellytykset tulevat samalla turva

tuiksi .. 

Suunnittelualueen virkistyskäytön edistämisen tavoitteena 

on toimintojen ohjaaminen siten, ettei alueen luonnon tasa

paino ja maisema siitä kärsi. Loma-asutus tulee keskittää 

sisemmän saaristo-osan suurimmille saarille ja mantereelle. 

Näin voidaan käyttää hyväksi parhaiten kulutusta kestäviä 
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alueita ja samalla saavuttaa myös vesiensuojelullisesti paras tulos 

sekä sovittaa yhteen veneilyn, retkeilyn, luonnonsuojelun ja 

tutkimuskäytön intressejä. Veneilyn ja vesiretkeilyn edistämi

sessä on tavoitteena satamien ja rantautumispaikkojen kehittämi

sen yhteydessä tapahtuva jätehuollon orqanisointi. 

Hajakuormituksen vähentämistä on edistettävä palauttamaila maa

ja karjatalouden sekä asutuksen jätteet takaisin luonnon kierto

kulkuun. Alueella on pyrittävä käyttämään mahdollisimman vähän 

vesistöä kuormittavia lannoitus- ja muita viljelymenetelmiä. 

Myös muuta hajakuormitusta on vähennettävä. 

Jätevesien johtamista Pohjanpitäjänlahteen tulee välttää. Jäte-

vedet on puhdistettava mahdollisimman tehokkaasti. Likaantuneita 

alueita on pyrittävä pienentämään ja uusien likaantumiskohteiden 

syntyminen on estettävä pitämällä purkupaikat jo ennestään likaan

tuneilla alueilla. Myös Karjaanjoen vesistön ja erityisesti 

Lohjanjärven alueen kuormitusta tulee alentaa ja pitää se sellai-

sena, ettei se vaikuta haitallisesti Pohjanpit§jänlahden tilaan. 

Asutuskeskusten jätehuolto on järjestettävä siten, ettei vesistöaluetta 

kuormiteta. 
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5. T 0 I M E N P I D E - E H D 0 T U K S E T J A V A I H T 0 -

E H D 0 T 

5 .1 TAAJAMAT 

5.10 Y 1 e i s t ä 

Suuntaviivoja yhdyskuntien jätevesien käsittelylle ja johtami

selle on saatu Läntisen Uudenmaan vPsienkäytön kokonaissuunnitel

man (Vesihallitus 19 77) suosi tuksista:.Tässä työssä tarkistetut 

ja tarkennetut suositukset esitetään kohdassa 7.1. 

Vesistöön johdettavat jätevedet tulisi pyrkiä käsittelemään 

suurissa yksiköissä koska korkeatasoinen puhdistustaso 

voidaan yleensä saavuttaa helpommin teknillistaloudellsesti. 

Ympäristöhaitat voidaan rajoittaa harvernrnille ja suppeåmible 

alueille, mutta tällöin tulee pitää huolta siitä, että puhdistus

taso on riittävän korkea. Puhdistuksen ohella tulisi erityi

sesti kiinnittää huomiota viemäriverkkojen kuntoon ja tiiviyteen 

5ekä vesien vesistöön pääsyn estämiseen. 

Seuraavassa käsitellään toimenpide-ehdotuksia ja mahdollisia 

vaihtoehtoisratkaisuja taajamittain ja/tai puhdistamoittain. 

Kustannukset on yleensä esitetty vuoden 1978 tasossa. (vrt. myös 
kuva 16). 

5.11 K a r j a a 

Karjaan Pinjaisten jälkisaostuslaitoksen puhdistusteho tulisi 

säilyttää hyvänä pitämällä mitoitusta riittävän väljänä. 

Viemäreiden ylivuotoja tulisi vähentää rakentamalla tarvittaessa 

varastoaltaita sekä siirtymällä erillisviemäröintiin. Teollisuus

laitosten erityisesti tekstiilitehtaan jätevedet tulisi esikäsi

tellä. Vesioikeuden päätöksen mukaisesti kasvinravinteiden pääsyä 

vesistöön tulee estää ajanmukaisten teknisten mahdollisuuksien 

mukaan. Näin ollen esim. hiekkasuodatus ja typenpoisto voivat 

myöhemmin tulla kyseeseen, mikäli vesistön tila sitä edellyttää. 
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5.12 P o h j a 

G u m n ä s i n (kirkonkylän) rinnakkaissaostuslaitoksen puhdis

tusteho tulisi säilyttää siten, että lähtevän veden BHK-arvo 

on alle 20 mg o2;1 ja kok.fosfori alle 1 mg P/1. Tämä edellyttää 

lisätoimenpiteitä tulevan kuormituksen kasvaessa~ Ne on tehtävä 

siinä vaiheessa kun puhdistamoa joudutaan laajentamaan, viimeis

tään kuitenkin vuoden 1985 paikkeilla. Jälkisaostuslaitoksesta 

aiheutuvat lisäkustannukset tulisivat olemaan noin 0,8 milj. mk. 

Väljän mitoituksen säilyttäminen tai muut tehostustoimenpiteet 

ovat myös mahdollisia. Purkupaikka tulisi pyrkiä säilyttämään 

nykyisellä paikalla ja jälkilammikointia varten olisi varattava 

tilaa. Lumen sulamisvesien pääsy viemäriin tulisi estää. 

F i s k a r s i n taajaman kaikki jätevedet tulisi johtaa 

välittömästi (vuonna 1989) Gumnäsin puhdistamolle, jonka mitoi

tuksessa Fiskarsin alueen jätevedet on jo otettu huomioon. 

Siirtoviemärin kustannukset ovat noin 1,7 milj. mk. 

A m i n n e f o r s i n puhdistamo on varsin pieni tehos

tettavaksi taloudellisesti jälkisaostuslaitokseksi, joten kaikki 

jätevedet tulisi johtaa Gumnäsin puhdistamolle sen laajennuk

sen ja tehostuksen yhteydessä, viimeistään kuitenkin vuoden 

1985 paikkeilla. Gumnäsin purkupaikka voidaan pitää vesistön 

tutkimuskäytön kannalta soveliaampana paikkana. Siirtoviemärin 

kustannukset ovat 0,4 milj. mk. 

A n t s k o g i n alueella voitaisiin kokeilla muita menetelmiä 

kuin tavanomaisen vesihuollon rakentamista pyrkimällä komposti

tai muihin vettä käyttämättömiin käymälöihin sekä pesuvesien 

imeyttämiseen maaperään. Vaihtoehtona ovat jätevesien johtaminen 

Fiskarsin kautta Gumnäsin puhdistamolle tai erillisen pienpuh

distamon rakentaminen Antskogin alueelle. Huuhtelukäymälöiden 

rakentamista ei tulisi sallia ilman jätevesien käsittelyä. Jäte

Ves&-kysymyf:)t.ä tulisi tarkas'telia , yhdessä taajaman teollisuuslaitoksen 

kanssa. 
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5.13 Tammisaaren seutu 

Tammisaaren seudun jätevesien käsitte lle ja johtamiselle on 

kaksi periaatteellista mahdollisuutta. 

1) Jätevedet käsitellään ja johdetaan vesistöön paikallisesti. 

Käsittelyä tehostetaan puhdistustekniikan kehittymisen 

mukaan. 

2) Jätevedet johdetaan seudulta vesialueen käytön ja jätevesien 

~aikutuksen kannalta edullisemmalle purkupaikalle. Tällöin 

tulee kyseeseen vain Hangon jätevesien purkupaikka, koska 

uusia purkupaikkoja Pohjanpitäjänlahdella tulisi välttää. 

Kustannusvertailu (Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1978) 

suoritettiin ottamalla huomioon samanaikaisesti Tammisaari, 

Lappohjan seutu sekä Hangon kaupunkitaajama. Vaihtoehtoja 

tarkensi vielä kuntien ja vesihallinnon työryhmä selvityksellään 

"Muistio Tammisaaren-Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien johta

misesta ja käsittelystä". 

Erilliskäsittelyratkaisussa (A) Tammisaaren länsipuolisissa 

taajamissa käsittelyn otaksutaan v. 1980 alkaen tapahtuvan 

jälkisaostuksella, Lappohjassa rinnakkaissaostuksella ja 

v. 1985 alkaen jälkisaostuksella sekä Hangossa rinnakkaissaos

tuksella. Lisäksi Tammisaaren Skeppsholmin puhdistamo tehostettai

siin jälkisaostuslaitokseksi v. 1980. Yhteiskäsittelyratkaisussa 

(C) Tammisaaren ja Lappohjan jätevedet johdettaisiin heti (v. 1980) 

Hangon rinnakkaissaostuslaitokselle. Tammisaaren nykyistä puhdis

tamoa voitaisiin käyttää tasausaltaana. Pitkän virtausajan (n. 8 h) 

takia jouduttaisiin käsittelemätöntä jätevettä mahdollisesti ilmas

tamaan Tammisaaren ja Hangon välillä. 

Vertailukustannus on määritelty rakennuskustannusten sekä jakson 

1980-1999 käyttökustannusten vuoteen 1979 diskontatun nykyarvon 

summana. Korkokantana on 8 ja kustannustasona vuoden 1978 

taso. 
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vaihtoehto rak.kust. käyttökust. vert.kust. 
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 

A erilliskäsittely 6 300 9 200 15 500 

c yhteiskäsittely 13 000 6 600 19 600 

A vaihtoehto aiheuttaisi Tammisaarelle 4,2 miljoonan markan raken

nuskustannukset. Vaihtoehdon C investointien jakamiseen on 

lukuisia mahdollisuuksia ja perusteita. Mikäli Tammisaari vastaisi 

siirtoviemärin rakennuskustannuksista Harparskogiin asti ja 

siitä eteenpäin vesimäärien suhteessa, olisi Tammisaaren osuus 

11,5 milj. mk (Cl). Mikäli Tammisaaren osuudeksi jäisi kustannuslisä, 

joka aiheutuu sen tulemisesta hankkeeseen mukaan, olisivat raken

nuskustannukset sen osalta 9,3 milj. mk (C2). Molemmissa C vaihto

ehtoihin liittyvissä esimerkeissä on siirtoviemärin työkustannus 

välillä Visko-Hanko oletettu puolitettavaksi kuntien ja Oy Visko Ab:n 

välillä. 

Johtamalla Tammisaaren jätevedet Hankoon koituisi siitä merkittävää 

hyötyä varsinaiselle Pohjanpitäjänlahdelle. Tammisaaren lähivesi

alueen virkistyskäytön edellytukset parani~i_vat selvästi. Kalastusta, 

samoinkuin suojelua ja tutkimusta palvelisi nurkupaikan siirto 

olehfiåissstl koska paikallinen jäteve~istä johtuva li~~antumis-

alue pois·c.uisi. Tammisaaren uimarannoille ei ~i enää aiheutuisi 

jätevesistä hygieenisiä haittoja. Yhteiskäsittelyn purkujärjestelyt 

voidaan toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu merkittävää. lisähaittaa 

Hangon edustan vesialueelle. Jätevesien purkualueella lisä~ntyisi perus

tuotanta vain muutaman neliökilometrin alueella. 

Vesiensuojelullisesti yhteiskäsittely on paras vaihtoehto ja 

se tulee kyseeseen ensisijaisesti, mikäli r2~oitus voidaan 

järjestää eikä puhdistuksen kiireellinen aloittamistarve ole 

esteenä. Jätevesien johtamisen ja käsittelyn järjestäminen 

tulisi aloittaa kiireellisesti. Vaikka länsipuolen jätevedet 

käsiteltäisiin vesioikeuden luvan antaman mahdollisuuden mukaan omassa 

erillisessä puhdistamossa, tulee: purkuputki joka tapauksessa tulevaisuudessa 

johtaa Båsafjärdenille. Länsipuolen jätevedet eivät silloin joudu 

välittömästi Tammisaaren siltojen luona olevan kynnyksen yli 

Pohjanpi änlahden puolelle. Stads lirdenin alittavan paine-

viemärin rikkoutumisriski olisi ilmeisesti vähäinen. Kaupungin 
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ranta-alueille koituva haitta ei lisääntyisi, koska Skeppsholmenin 

puhdistamoa samalla tehostettaisiin. Erillisratkaisun valitse-

nen edellyttää myös tilavarauksia (hiekkasuodatus, typenpoisto) 

puhdistuksen jatkuvaa tehostamista varten. 

Virtaamaitaan ylikuormitetun Björknäsin jätevedenpuhdistamon 

tulevien vesien johtaminen muualle tulisi toteuttaa viimeistään 

Skeppsholmenin puhdistamon laajentamisen ja tehostamisen tai 

Hankoon johtamisen kanssa. Kemikaalien väliaikainen syöttö 

tulisi aloittaa fosforin saostamiseksi. Oy Rohto Ab:n teollisuus

jätevesiä ei tulisi johtaa yleiseen viemärilaitokseen ainakaan 

ilman asiallista esikäsittelyä. 

Siirtyminen erillisviemäröintiin parantanee puhdistustulosta 

BHK-pitoisuuden noustessa lähemmäksi optimia. Viemäriverkkoon 

kuuluvista sakekaivoista tulisi luopua. Sakekaivolietteen 

käsittely tulee ratkaista esim. kuivatusta edeltävällä erilli

sellä esikäsittelyllä. Saatavilla olevaa kuorijätettä tulisi 

pyrkiä hyödyntämään lietteeseen sekoitettuna. Raskasmetallien 

joutumista pintakäsittelylaitoksista viemäriverkkoon tulisi 

tarkkailla ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Raaseporin alueen teollisuuden jätevesiä ei tulisi johtaa 

Skeppsholmenin puhdistamolle ennen kuin jätevesien käsittelyä 

on tehostettu. Esikäsittely on lisäksi järjestettävä. 

5.14 L a p p o h j a n - S k o g b y n a 1 u e 

Alueella on kaksi teollisuuden ja yksi tutkimuslaitoksen sani

teettijätevedenpuhdistamo sekä neljä purkuviemäriä. Suunnit

teilla on lisäksi kahdesta neljään asumis- ja saniteettijäte

vedenpuhdistamoa. Vesioikeuden uudet päätökset edellyttävät 

pyrkimystä alueelliseen yhteistoimintaa. 

Jotta useasta pienestä puhdistamosta aiheutuvat lukuisat 

haitat voitaisiin välttää, teetettiin suunnittelun yhteydessä 

Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien johtamisen ja käsittelyn 

vaihtoehdoista erillinen s vityE (Ekono Oy, 1977). 
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Tavoitteena pidettiin erityisesti tutkimustoiminnan edellyttämää veden 

laadun parantamista jätevesien purkualueilla ja yhteistyön aikaansaamista 

eri kuormittajien kesken. 

Selvityksessä käsiteltiin vaihtoehtoja, jotka koskivat asumajätevesiä 

sekä teollisuuden saniteettijätevesiä. Vaihtoehtoina olivat jätevesien 

käsittely samanaikaisesti paikallisesti Skogbyssä, Lappohjassa ja Hangon 

puhdistamolla, Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien käsittely Lappohjassa 

sekä Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien johtaminen Hangon puhdistamolla. 

Laskelmien perusteina käytettiin olettamusta, että vuonna 1990 jätevedet 

käsitellään jälkisaostuksella tai vastaavalla menetelmällä lukuunottamatta 

Hangon keskustaajamassa, jossa on rinnakkaissaostus. Kaikissa vaihtoehdois

sa Tvärminnen jätevedet käsiteltäisiin erillään. 

Vertailukustannukset laskettiin diskonttaamalla investointi- ja käyttö

kustannukset vuosilta 1979-2000. Kustannukset laskettiin eri kuormitta

jille ja osa-alueille. Johtolinjat ja pumppaamot Lappohjasta Hankoon mak

saisivat 3,6 milj. mk vuoden 1977 alun kustannustasossa. 

Hankoon johtamisen yhteiskäsittelyvaihtoehto oli 9 ... 13% kalliimpi kuin 

muut vaihtoehdot. Skogbyn-Harparskogin jätevesien Lappohjaan 

johtamisen vertailukustannukset olivat 150 000 mk suuremmat kuin 

erikseen käsiteltynä. Vertailukustannukset laskettiin myös ottamalla 

huomioon samanaikaisesti Tammisaari (Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 

1978 sekä muistio Tammisaaren-Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien 

johtamisesta ja käsittelystä). Alueen jätevedet on otaksuttu 

A-vaihtoehdossa kootuksi Lappohjaan. Koverharin tehtaiden saniteettt

jätevedet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Vaihtoehdot A ja C 

on kuvattu Tammisaaren yhteydessä. Vaihtoehdon B mukaan johdettaisiin 

Lappohjan alueen jätevedet heti (v. 1980) Hangon rinnakkaissaostus

laitokselle, mutta Tammisaaressa olisi kohdan A mukainen jälkisaostus

tasoinen erilliskäsittely. 
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VesistökuormitukBet eri vaihtoehdoissa. arvioitiin seuraaviksi 

1977 

Q BHK$ kok. p kok. N 0 
m3/d kg/d kg/d kg/d ;;3/d 

Vaihtoehto A 

Hank.o 6 200 2 000 50 250 9 000 

Lapp:>hja-Skogby 400 80 3 15 1 300 

Tammisaari 3 000 150 16 90 5 000 

Vaihtoehto B 

Hanko 6 200 208 50 250 10 300 

Lappohja-Skogby 400 80 3 15 

Tammisaari 3 000 150 16 90 5 000 

Vaihtoehto c 
Hank.o 6 200 200 50 250 15 300 

Lappohja-Skogby 400 80 3 15 

Tamnisaari 3 000 150 16 90 

Vertailukustannuksiksi saatiin seuraavat: 

vaihtoehto 

A erilliskäsittely 

B yhteiskäsittely (Hanko-Lappohja) 

Cl yhteiskäsittely (kaikki) 

rak.kust. 
l 000 mk 

6 300 

8 400 

13 000 

1.990 

BHK7 kok. P kok.N 
kg/d kg/d kg/d 

220 10 180 

25 1 30 

190 5 100 

245 12 210 

90 5 100 

335 21 330 

käyttökust. vert.kust. 
l 000 mk l 000 mk 

9 200 15 500 

8 400 16 800 

6 600 19 600 

Rakennuskustannuksien jakomahdollisuuksista Hangon ja Tenholan 

kesken laskettiin eräitä esimerkkejä. 

kunta A 

l 000 mk l 

Hanko 950+450 (v. 1985) 2 

Tenhola 750+150 (v. 1985) 1 

vaihtoehdot 
B Cl 

000 mk l 000 

900 l 150 

300 350 

mk 

C2 

l 000 mk 

2 900 

800 

Vaihtoehdoism A ja B on rakennuskustannukset jaettu vesimäärien 

suhteessa. Lisäksi on otettu huomioon Skogby-Lappohja-johtolinjan 

rakentamisesta Tenholan kunnalle aiheutuvat kustannukset, joita 
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Predium Ab:n hanke toteutuessaan pienentää. Siirto

viemärin työkustannus (11,5 mi j. mk) välillä Visko-Hanko on 

oletettu puolitettavan kuntien ja Visko Ab:n kanssa. Vaihto-

ehdot C selviävät Tammisaaren kohdalta. Tenholan kunta välttyy B 

va ista poiketen johtol an Skogby-Lappohja aiheuttamilta 

investoinneilta. 

Vaihtoehtoa valittaessa tulee ottaa huomi6on kustannusten lisäksi 

sesti ratkaisujen vesi ikutukset ja muut ympäristönsuo-

e1uvaikutukset. Hangon purkuviemärin alue on sekoittumisolosuh

teiden vuoksi sopivampi purkualue kuin Hankoniemen itäpuoli. Eril-

iskäsittelyvaihtoehdoissa on useita välittömästi tutkimusalueelle 

la viemäreitä, joista aiheutuu paikallisia likaantumishaitto-

ja. Lisäksi on otettava huomioon, hotelli- yms. laitosten 

takia jätevesivirtaamat ovat vaihtelevia. Puhdistustulos 

ssä puhdistamoissa voi vaihdella huomattavasti. 

Mikäli pelkästään Lappohja-Skogbyn jätevedet johdettaisiin Hankoon, 

olisi tästä aiheutuva vesiensuojelullinen hyöty vähäinen kuormituk

sen pienuuden vuoksi. Jos Lappohjan-Skogbyn teollisuuden kasvun 

vuoksi alueella syntyy oletettua enemmän jätevesiä, tulee yhteis

käsittely Hangossa suhteellisesti edullisemmaksi. Lappohjan edustan 

vesialue säilyisi tällöin puhtaana. 

Jätevesien johtamista Hankoon puoltavat lähes kaikki muut kuin 

taloudelliset seikat. Koska se ei myöskään kustannuksiltaan 

ole olennaisesti kalliimpi kuin muut vaihtoehdot, tulisi jäte

vesien johtaminen Hankoon toteuttaa, mikäli rahoitus voidaan jär

jestää. 

T v ä r m i n n e n e 1 ä i n t i e t e e l 1 i s e n aseman 

jätevesien käsittelyä ei kyseisessä konsulttityössä katsottu 

aiheelliseksi liittää mukaan muiden kuormittajien kanssa aseman 

syrjäisestä sijainnista aiheutuvien kustannusten takia. Jätevesien 
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käsittely voidaan hoitaa paikallises nostamalla puhdistus-

tasoa jälkisaostustasoon, mikä on perusteltua silloin kun 

Lappohjan jätevesikuormitus oleellisesti pienenee ja Tvärminnen 

jätevesien suhteellinen merkitys kasvaa. Sopiva ajankohta 

lienee viimeistään s loin, kun Lappohja-Koverharin alueella 

puhdistustaso vastaa jälkisaostusta ja voidaan saavuttaa 

alueellisesti yhtenäinen taso. 

H ä s t ö - B u s ö n linnakkeen jätevesien käsittelemi-

seksi si hankkia pienpuhdistamo. Puhdistustasona riittää 

rinnakkaissaostus. 

S y n d a 1 e n i n leirialueen pesuvedet tulisi imeyttää 

maaperään pohjavesialueen ulkopuolelle. Vesikäymäläitä ei 

pitäisi rakentaa. 

5.15 H a n g o n k a u p u n k i t a a j a m a 

Mikäli Lappohjan-Skogbyn alueen jätevedet johdetaan 

Storrnossenin uudelle puhdistamolle, puhdistamoa joudutaan 

laajentamaan jo ennen arvioitua mitoitusajankohtaa (v. 1985). 

Viskon prosessijätevesien johtaminen puhdistamolle edellyttäisi 

erillisen typenpoistoyksikön rakentamista. Jätevesien käsit

telyasteen tarkistaminen voi tulla ajankohtaiseksi laajen

nuksen yhteydessä, riippuen jätevesien vesistövaikutuksista. 

Jätevesien kulkeutuminen merellä tulisi silloin olla tarkem

min selvitettynä. Virtausmittaukset antanevat lisätietoja. 

Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien johtaminen tälle puhdis

tamolle ei käytännössä lisäisi jäännöskuormitusta. Sen sijaan 

Tanunisaaren seudun jätevesien johtaminen Hankoon lisäisi 

jäännöskuormitusta noin puolitoistakertaiseksi. Lisäksi 

Viskon j ien johtaminen samalle purkupaikalle nostaisi 

typpikuormitusta vielä kolmanneksella. Jätevesien purkualueella 

nousisi perustuotanta selvästi vain muutaman neliökilometrin 

alueella. Hangon kaupungin rantavesiin ei seudullinen yhteis

käsittelyvaihtoehto vaikuttane mainittavasti. 
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Jätevesien johtaminen etillisissä purkuputkissa ~een tulisi lopettaa kaupunkitaajamassa. 
Teollisuuslaitosten jätevesien laatua ja määrää tulisi tarkkailla, 

jotta tarpeellisiin esikäsittelytoimenpiteisiin voitaisiin 

ryhtyä keskuspuhdistamon toimivuudelle tai purkuvesistölle 

vaarallisten aineiden (mm. raskasmetallit, myrkyt, öljyt) varalta. 

S a n t a 1 a n kristillisen kansanopiston jätevesien käsit

telyn tehostaminen rinnakkaissaostusta korkeammaksi ei tule 

aiheelliseksi ennen mahdollisen hotellin rakentamista. 

Mikäli Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien johtaminen Hankoon 

toteutuu, voidaan opiston jätevedet liittää runkoviemäriin. 

Vaikka runkoviemäri ei toteutuisikaan, olisi mahdollista yhtenä 

vaihtoehtona johtaa jätevedet muovidispersiotehtaalle ja sieltä 

edelleen Hankoon. 
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5.2 TEOLLISUUS 

5.20 Y 1 e i s t ä 

Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteille on löydettävissä suun

taviivat vesihallituksen vesiensuojelun periaateohjelmasta ja 

sen soveltamisperiaatteista. Läntisen Uudenmaan vesien käytön 

kokonaissuunnitelmassa on esitetty yleispiirteiset suositukset, 

joita on tässä täsmennetty ja tarkistettu. Suositukset esi

tetään kohdassa 7.2, mutta tässä luvussa tarkastellaan päästöjen 

tasoon ja toimenpiteisiin vaikuttavia seikkoja ja mahdolli

suuksia. 

Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteet tulisi hoitaa siten, 

että taloudellisten mahdollisuuksien ja tekniikan edistymisen 

myötä jäännöskuormitusta alennetaan. Jätevesikuormitusta 

tulisi vähentää parhailla käytäntöön sovellettavissa olevilla 

prosessiteknisillä toimenpiteillä ja puhdistusmenetelmillä. 

Erityisesti eliöihin rikastuvien sekä myrkyllisten ja muuten 

haitallisten aineiden puhdistusastetta tulisi kohottaa vesi

luonnon edellyttämälle tasolle. Vaikka alueellisella yleis

suunnitelmatasolla lienee aiheellista jättää asetetun vesien

suojelutason saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden valinta 

muille, ei prosessiteknillisten ja ulkoisten puhdistusmenetelmien 

tarkastelua voida kokonaan sivuuttaa. 

Useimmille toimenpiteille luodaan perusta tehtaan vesitalouden 

uusimisella siten, että eri vesijakeet voidaan erottaa toisis

taan. Kukin jae voidaan näin käsitellä sille parhaiten soveltu

valla tavalla. Erityisesti puhtaat jäähdytysvedet on aiheellista 

viemäröidä erikseen. 

Pxpsessitekniikan avulla voidaan vähentää jätteiden syntymistä. 

Tällöin tulisi tehostaa raaka-aineiden tarkempaa hyväksi--

käyttöä sekä jättelliden talteenottoa ja uudelleen käyttää. Alueen 

teollisuuslaitokset voisivat tehdä selvityksen ja suunniLelman 
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jätteiden hyväksikäytöstä tarvittaessa keskinäisenä yhteistyönä 

esim. Teollisuuden keskusliiton aloitteesta. Tuotantomenetelmien 

uusimisen yhteydessä voidaan kuormitusta vähentää siirtymällä 

haitattomampaan menetelmään sekä vähemmän haitallisten aineiden 

käyttöön. 

Vahinkojen sattuessa tapahtuvien satunnaispäästöjen aiheuttamia 

seurauksia voidaan vähentää estämättä ennakolta haitallisten 

aineiden joutuminen vesistöön tuotantoprosessista ja jätevesien 

käsittelylaitteesta. Vahinkojen varalle on luotava tehokas 

laitoskohtainen valvonta sekä toimintakykyinen hälytys- ja 

torjuntaorganisaatio. 

Alueen teollisuudesta ilman kautta vesistöön tuleva kuormitus 

erityisesti raskasmetallien osalta on aiheellista selvittää 

teollisuuslaitosten yhteistyönä. Savukaasujen puhdistustoi

menpiteet tulisi valita siten, että ensisijaisesti käytetään 

kuivia menetelmiä, jolloin vältytään savukaasun pesuvesien 

käsittelystä. Mikäli pesuvesiä kuitenkin muodostuu, olisi ne 

käsiteltävä erillisinä. Myös kuona- ja malmikasoista tuulen 

mukana vesistöön kulkeutuvaa kuormitusta tuiisirajoittaa. 

Saniteettijätevedet tulee johtaa yhdyskuntien jäteveden

puhdistamolle tai mikäli se on teknistaloudellisesti 

mahdotonta, käsitellä samantasaisesti erillisissä puhdista

moissa. Saniteettiviemäreihin on varottava johtamasta esim. 

laboratorioista puhdistamon toiminnalle haitallisia ·kemikaaleja 

tai muita aineita. 

Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta käsitellään 

seuraavassa laitoskohtaisesti. 

5.21 T e h d a s k o h t a i s e t t o i me n p i t e e t 

Ovako Oy, Koverharin rauta- ja terästehdas, Hanko, Tvärminne 

Vesiensuojelutoimenpiteet olisi vastedes valittava niin, että 

erityisesti kadmium-, lyijy- ja sinkkikuormitus pienenee 
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oleellisesti. Vähentämällä masuunin kiintoainekuormitusta 

voidaan samalla vähentää tähän sitoutuneita raskasmetalleja. 

Tämän lisäksi tulisi erityisesti kehittää ~ljyjen vesist66n 

joutumisen estotoimenP.iteitä. Öljynerotusaltaan tehostamisella, 

huolellisella hoidolla ja pyrkimällä kierrätysasteen nostoon. 

Öljyisten jätevesien joukkoon ei tulisi johtaa öljyttömiä 

vesiä. Öljyiset ja käsittelemättömät kiintoainepitoiset vedet 

tulisi pitää erillään. 

M a s u u n i n kaasunpesuvedet tulisi käsitellä siten, 

että pääasiassa tästä vaiheesta peräisin olevien raskasmetal

lien pääsy vesistöön voidaan rajoittaa minimiin. Koska raskas

metalleista (kadmiumia lukuunottamatta) on suuri osa sitoutunut 

kiintoaineeseen, saavutetaan kiintoainekuormitusta vähentämällä 

pääosin tavoite. Pienillä toimenpiteillä voitaneen kuormitusta 

alkuun rajoittaa merkittävästi erittäin kiireellisenä toimen

piteenä. 

Kunnolliseen tulokseen päästäneen vasta toteuttamalla suljettu 

kierto. Kiireellinen toimenpide on mahdollisimman suljetun 

kierron suunnittelun aloittaminen. Suljettuun kiertoon pääsemi

sessä olevat tekniset vaikeudet ovat voitettavissa tutkimus-

ja kehitystoiminnan avulla. Suljetun kierron toteuttamisesta 

aiheutuisi noin miljoonan markan vuotuiskustannukset. Ylivuoto

veden käsittelyä voidaan tarvittaessa tehostaa myös syanidin 

ja typen osalta. 

T e r ä s t e h t a a 1 1 a tulisi vähentää öljykuormitusta. 

Tämä on mahdollista tehostamalla sisäisen kierron puhdistusta 

ja vähentämällä öljyn joutumista veteen. 

G r a n u 1 o i n n i n jatkuessa olisi pitkällä tähtäyk

sellä harkittava siirtymistä osittain suljettuun kiertoon. 
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'Kuonaa ei tulisi varastoida ranta-alueille eikä tärkeälle pohja

vesialueelle. Tehtaan tulisi teettää selvitys kaksin 

kuona- ja malmikasojen vaikutuksista pohja- ja pintavesiin. 

Tulosten pohjalta tulisi tarvittaessa hakea lupa varastoimiseen 

vesioikeudelta. 

S a n i t e e t t i j ä t e v e s i e n käsittelyasteen nostoon 

ei liene aihetta ennen kuin Lappohjan jätevesien käsittely on 

aloitettu. Siirtyminen jälkisaostukseen tai Hankoon johtamiseen 

kytkeytyy Lappohjan taajaman jätevesiratkaisuun. Siirtyminen 

yhteiskäsittelyyn yhdyskuntien kanssa vuonna 1985 aiheuttaisi 

vuodesta 2000 vuoteen 1979 diskontattuna 0,2 ... 0,3 miljoonan 

markan lisäkustannukset. 

Ovako Oy 1 Aminneforsin valssaamo, Pohja, Aminnefors 

Valssaamon jätevesien öljy- ja kiintoainekuormituksen vähentä

minen onnistuu taknillistaloudellisesti vain suljetulla vesikier

rolla. Vesihallitus pyysi tehtaalta selvityksen toimenpiteistä, 

joiden avulla kuormitusta voidaan vähentää lähivuosien aikana. 

Selvityksen (24.11.1977) mukaan valssaamon öljy- ja kiintoaine

päästöjen vähentäminen on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa 

vaiheessa. Ensi vaiheessa tehostetaan kiintoaineen ja öljyn 

poistoa 1 jotta saadaan edellytykset suljetun kierron rakentamiselle. 

Toisena vaiheena on suljetun kiertojärjestelmän rakentaminen 

siten, että kiertoveden jäähdytysaltaana toimii Ovako Oy:n maa

alueella oleva Sarvsjö-niminen 2,3 ha:n suuruinen lampi. Selkey

tyksen tehostamiselle saataneen jäteveden kiintoainepitoisuus 

vähenemään tason 50 mg/1 ja öljypitoisuus tason 4 mg/1 alapuolelle. 

Kierrosta poistuvan veden määrä jäisi alle 860 m3/d, kiintoaine 

alle 43 kg/d ja öljy alle 1,7 kg/d. 

Sarvsjö-lampi toimii jo nykyisin jäähdytysveden tasaus- ja vara

altaana. Ennen lampeen johtamista joudutaan jätevesi käsittelemään. 

Mahdollisia menetelmiä olisivat esim. magneettinen erotus tai laskeu

tusaltaat. Laajapintaisen altaan rakentaminen näyttäisi olevan 

edullista, sillä siinä voidaan ssa käyttää saostuskemikaaleja. 

Siinä myös veden jäähtyminen s Suljetun kierrätyksen toteutus 

maksaa noin 3-4 miljoonaa sioikeuden päätöksen mukaan on 
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yhtiön tehostettava kiintoaineen ja öljyn erotusta jätevede 

vuoden 1980 loppuun mennessä em. selvityksessä tai muulla 

sitä tehokkuudellaan vastaavalla tavalla. Vuoden 1982 loppuun 

mennessä on t~utettava jäähdytysveden 90 %:n kierrätysaste 

tai muu sitä tehokkuudeltaan vastaava öljy- ja kiintoaine

päästöjen vähentäminen. 

Oy Fiskars Ab, Pinjaisten tehtaat, Pohja 

Ensisijaisena toimenpiteenä on estää työstäkoneiden jäähdy

tyksestä ja tuotteiden karkaisusta aiheutuvien öljyjen, 

rasvojen ja pintakäsittelyaineiden joutuminen vesistöön. 

Kuormitusta olisi pyrittävä vähentämään laitoksen sisäisin 

toimenpitein jäteaineiden talteenottoa tehostamalla. Hyvään 

lopputulokseen pääseminen edellyttää vesijakeiden erottelua 

ja vedenkäytön vähentämistä. Lattioiden huuhteluvesiä ei 

pitäisi päästää viemäriin. 

Pintakäsittelyä tulisi harjoittaa vain mikäli jätevesien 

käsittely, kylpyjen hävittäminen ja sakan sijoittaminen on 

asiallisesti järjestetty. 

Oy Fiskars Ab, Fiskarsin tehtaat, Pohja 

Toimenpiteissä tulisi noudattaa samoja periaatteita kuin 

Pinjaisten tehtailla. Päähuomio tulisi kiinnittää öljyn

päästöihin. öljykuormitukset voidaan vähentää estämällä 

vettä pääsemästä öljyiselle lattialle. Erityisesti tulisi 

huolehtia siitä, että öljypitoiset sekä liuotinjätteet saate

taan haitattomaan muotoon. 

Vesijakeiden soveltuvuus puhdistettavaksi Pohjan kunnan 

puhdistamossa riittävästi esikäsiteltyinä tulisi selvittää. 

Nahanvärjäyksestä tulevat jätevedet tulisi tilapäisesti 

vähintään neutraloida ja tasata riittävän suurissa altaissa. 
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Laiva-Osa Oy, Laivaromuttamo, Pohja. Aminnefors 

Laivaromuttamon olisi aiheellista tehdä selvitys toiminnastaan 

vesiviranomaisille. Erityisesti olisi huolehdittava varo

toimenpiteistä, joilla estetään öljyjen ja kemikaalien joutu

minen veteen. Romutettavat alukset tulisi ympäröidä suoja

puomein. Koska Aminneforsin sulatto on lopetettu, ei enää ole 

toiminnallisia perusteita säilyttää romuttamoa tällä vesiluonnon 

kannalta merkittävällä paikalla. 

Mako Oy, Pohja, Antskog 

Niklaamon huuhteluvesien mukana vesistöön joutuvien raskasmetal

lien määrää tulisi vähentää. Kylvyt ja liuokset tulisi käsi

tellä ja hävittää yhteistyössä alueen muiden laitosten kanssa. 

Saniteettijätevesien käsittelymahdollisuus esim. pienpuhdis

tamossa yhdessä lähistöllä olevan asutuksen kanssa tulisi 

selvittää. 

Rautaruukki Oy, Lappohjan tehtaat, Hanko 

Tehtaan jätevesien mahdollisten myrkyllisten ja muuten haital

listen aineiden pitoisuudet tulisi selvittää. 

Saniteettijätevedet olisi johdettava Lappohjan taaj~viemäri

verkkoon taajaman jätevesien käsittelyn alkaessa. 

Muut pintakäsittelylaitokset ja metallituotetehtaat 

Muut kuin edellä mainitut laitokset ovat yleensä liittyneet 

yleisiin viemärilaitoksiin, joten vaadittavat puhdistustoimen

piteet riippuvat lähinnä kuntien vaatimuksista. Sen vuoksi 

kuntien ·tulee valvoa, että yleisiin viemäreihin johdettavien 

jätevesien öljy- ja raskasmetallipitoisuudet ja määrät ovat 

niin pienet, että haittaa puhdistamolle tai purkuvesistölle 

ei aiheudu. Erikoisesti puhdistamolietteen käyttökelpoisuutta 

ei saisi päästää näin alentumaan. Karjaan, Tammisaaren ja 

Hangon taajamien viemärivesien raskasmetallipitoisuuksia on 

aiheellista seurata. Saos ttautuessa riittämät-

tömäksi, tulisi teollisuus s sittelynä käyttää esim. 
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ioninvaihtoa tai muuta tehokasta menetelmää. Pintakäsitte 

laitoksilla tulee pyrkiä vähentämään veden käyttöä säästöhuuhte

luilla ja vesien kierrätyksellä. Erityisesti huomiota on kiinni

tettävä huuhtelukylpyj en asianmukaiseen hävittämiseen ja puhdistuksessa 

syntyvien metallihydroksidisakkojen käsittelyyn, sijoittamiseen ja 

hyväksikäyttöön. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö eri laitos

ten kesken näissä kysymyksissä tulisi saada aikaan esirn. yhteisen 

ioninvaihtolaitoksen perustamiseksi. Ympäristöongelmien ratkaise

miseksi tulee pintakäsittelylaitoslietteen vesi~itoisuutta 

pienentää, eikä lietettä tule sijoittaa yleiselle kaatopaikalle. 

Liete tulisi tilapäisesti varastoida kunnes lopullinen käsittely 

on ratkaistu. Sitran julkaisussa B 28 ''Metallien talteenotto 

pintakäsittelylaitosten liuoksista" on todettu olevan mahdollista 

käsitellä lietettä siirrettävällä imupuristussuodattimella 

alueellisena yhteistyönä. Alueen pintakäsittelylaitosten tulisi 

tehdä yhteinen suunnitelma kuivaamisesta tarvittaessa laajemman

kin alueen puitteissa. 

Oy Wärtsilä Ab, Tammisaaren Posliini, Tammisaari, Björknäs 

Kaoliinipitoisten jätevesien puhdistustulos riippuu mm. 

meriveden kulloisestakin suolapitoisuudesta ja saostus

kemikaalina käytetyn alumiinisulfaatin määrästä. Alumiini

sulfaattia tulisi käyttää ottaen huomioon meriveden ja prosessi

veden kulloinenkin määrä, pyrkimyksenä parantaa jonkin verran 

puhdistustulosta nykyisillä menetelmillä. Tuotantovälineitä 

ja -menetelmiä uusittaessa tulisi pyrkiä jätevesimäärän vähentä

miseen ja veden kierrättämiseen. 

Oy Met~ä-Skogby Ab, saha- ja painekyllästämö, Tenhola, 

Skogby ja Tammisaari, Västerby 

P a i n e k y 1 1 ä s t ä m ö n toiminta on ollut vähäistä 

viime ''Vuosina ja sen toiminnan lopettamista on harkittu. 

Ottaen huomioon kyllästämön vesille aiheuttaman potentiaalisen 

vaaran, olisi ainakin sen nykyisellä paikalla tapahtuvan 

toiminnan lopettaminen mielekästä. Tätä puoltaa myös se, että 
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Tammisaaren tuleva kasvu suuntautuu näille alueille, jolloin 

myös vesien virkistyskäyttöpaine ranta-alueille lisääntyy. 

S a h a n tukkien vesivarastoinnista aiheutuva kuorijäte 

olisi aiheellista poistaa säännöllisesti pohjasta, jotta 

se ei hajoaisi anaerobisesti. Säännöllisestä ruoppauksesta 

saattaa aiheutua kalataloudellista haittaa. Vesivarastointi

alueita ei pitäisi suurentaa ilman vesioikeuden lupaa. 

Ennen sahan moninkertaista laajentumista tulisi perusteellisesti 

selvittää laajennuksen aiheuttamat vesistövaikutukset ker

rannaisineen. Saniteettijätevesien käsittely tulisi järjestää. 

Saniteettijätevesien johtamisen ja käsittelyn vaihtoehtoja 

on käsitelty jo kohdassa 5.1. 

Oy Visko Ab, keinosuolitehdas, Hanko, Krogars 

Tehtaan jätevesien käsittelyllä ja johtamisella on välillistä 

vaikutusta myös suunnittelualueen jätevesiratkaisuihin. Teknil

listaloudellista jätevesien ulkoista käsittelymenetelmää ei ole 

löytynyt. Näin ollen jätevesikuormitusta voidaan vähentää ensi

sijaisesti prosessiteknillisin ja raaka-aineen valintaa koskevin 

keinoin. Yhteiskäsittely asumajätevesien kanssa ei liene mielekästä 

suuren typpimäärän takia. 

Purkupaikan siirtoaikeet edellyttävät Hankoniemen kärjen edustalle 

purkautuvien jätevesien kulkeutumisten ja-vaikutusten selvittelyä. 

Nykyisen suuruinen kuormitus tulisi aiheuttamaan perustuotannan kasvua 

muutaman neliökilometrin alueella Hankoniemen edustalla. 

Purkupaikan mahdollisesta siirrosta huolimatta tulisi kuormitusta 

pyrkiä edelleen alentamaan jatkamalla kemikaalien vaihtoon ja proses

sitekniikan liittyvää koetoimintaa. Mikäli jätevedet jouduttaisiin 

johtamaan Hankoniemen kärjen edustalle, on aiheellista kytkeä viemärin 

rakentaminen mahdollisen Lappohja-Hanko siirtoviemärin toteutukseen 
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kustannusten a1entamiseksi. Myös Hangon suunnitelmat uusien 

pohjavesiesiintymien käyttöönotosta Lappohjan alueella tulisi 

huomioida tässä yhteydessä. 

Saniteettijäteveden puhdistamon toimintaa tulisi tehostaa. 

Mahdollisen Lappohja-Hanko siirtoviemärin toteutuessa tulisi 

saniteettijätevedet johtaa siihen. 

Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy, räjähdysaine- ja muovidispersio

tehdas, Hanko 

Vesihallituksen vesioikeudelle antaman lausunnon mukaan sani

teettijätevedet tulee johtaa Hangon kaupungin viemäriverkkoon 

samalla kun Oy Visko Ab:n viemäriputki rakennetaan, kuitenkin 

viimeistään vuoden 1981 loppuun mennessä. Samalla tulee myös_ 

dispersiotehtaan polymuovipitoiset jätevedet johtaa kaupungin 

viemäriin, mikäli se voi tapahtua viemärin ja puhdistamon toimin

taa haittaamatta. Mikäli haittoja ilmenee on näille vesille 

järjestettävä vastaavantehoinen erillinen puhdistus. 

Em. lausunnon mukaan olisi tutkittava ja kokeiltava mahdoll 

sia nitraattien talteenottoon nitraattipitoisista jätevesistä 

sen tai uudelleenkäytön avulla taikka näiden j ien 

erillistä puhdistusta. Edelleen olisi tu ja otettava 

käytttöön ensisijassa sellaisia prosessiteknillisiä ratkaisuja, 

jotka mahdollistaisivat rikkihapon uudelleenkäytön nitraus-

prosesseissa. Jätevesikuormitus ei si yl kokonai 

ta arvoja 20 kg/d, 28 t/a ja 5 t/ke Kiinto-

ainekuormitus ei saisi ylittää arvoa 600 kg/d. 

Neste-neste uuttoon perustuvan nitraattien teenottomenete 

investointikustannukset ovat noin puoli ·miljoonaa markkaa. Sa

niteettijätevesien johtamisesta Hangon puhdistamolle si 

noin 1,3 miljoonan markan investoinnit. 

Rohto Ab, lääketehdas, Tammisaari 

Yleiseen viemäriin ei tulisi johtaa laisia antibiootteja y~. 

si ltäviä huuhteluvesiä, jotka haittaavat biologista puhdistusta. 

Mikäli huuhteluvesien johtamista yleiseen viemäriin ei voida 

estää, tulisi näille kehittää soveltuva esikäs 
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Uusi teollisuus 

Varattaessa maa-alueita uudelle teo suudelle ja harkittaessa 

sen laatua tulee liittyä yleiseen viemäriverkkoon jäteveden 

määrän ja laadun puolesta. Yleisen vesi- ja viemärilaitoslain 

s terveydenhoitolain asettamat ede set tulisi selvittää 

jo suunnitteluvaiheessa. Edel senä on lisäksi se, että yleinen 

viemärilaitos on asianmukaisessa kunnossa. Vesiä kuormittamaton

ta tai muuttamatonta teollisuutta voi alueelle sijoittua. Ilman-

elukysymykset on ho s ten, että myöskään ilman kautta 

ei vesistöä kuormiteta. Näin ollen ei suurta prosessiteollisuutta 

alueelle voi sijoittaa. 

Uudelta teollisuudelta edellytetään toteuttamisajankohdan parasta 

toteuttamiskelpoista tekniikkaa kuormituksen minimoimiseksi. 

Koko teollisuusprosessi on jo alunperin suunniteltava siten, että 

päästöt ympäristöön estetään mahdol isimman tarkoin. Päästöt 

tulee ensis~jaisesti pyrkiä estämään jo prosessivaiheessa. Teol-

lisuusprosesseja suunniteltaessa on ristönsuojelu otettava 

huomioon.täysipainoisena. Kustannushyötyanalyysiin tulisi sisäl

tyä myös hankkeesta aiheutuva haitta-analyysi. 

Teollisuuden sijoittuessa pohjaveden valuma-alueelle tulee ottaa 

huomioon pohjavesien suojelusta annetut yleiset ohjeet, esim. 

Suomen kaupunkiliiton "Pohjaveden suoja.-aluetta l~oskevat ohjeet", 

julkaisu B 37/1970. 

Pohjaveden suojaamiseksi esitettyjä rajoituksia tulisi noudattaa, 

vaikka suoja-alueita ei vesioikeuden päätöksellä muodostettaisi

kaan. Kaukosuojavyöhykkeelle ~setettuja rajoituksia voidaan sovel

taa pohjaveden valuma-alueeseen. 
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5.3 rffiA- JA METSÄTALOUS SEKÄ HAJA-ASUTUS 

5.30 M a a t a 1 o u s 

Maatalouden harjoittamisesta aiheutuvan ravinnehuuhtoutumisen 

lisääntymisen estämiseksi ja vähentämiseksi erityisesti 

vesistöön välittömästi rajoittuvilla alueilla noudatetaan 

seuraavia toimenpidesuosituksia: 

- lannoitus suoritetaan tarkoituksenmukaisesti, sijoitus-

lannoitusta suosimalla 

- vain sulan maan aikana lannoitetaan 

- lannoitteita ei käytetä yli todellisen taroeen 

- niillä vähäisillä peltolohkoilla, joilla esiintyy 

kevättulvia, luovutaan syys- ja talvilannoituksesta tai 

vähennetään tuntuvasti lannoitusta 

- varsinaiseen Pohjanpitänlahteen rajoittuvilla pelloilla 

luovutaan vapaaehtoisesti lannoituksesta esim. 50 metrin 

matkalta 

- pellot pyritään salaojittamaan, jotta eroasiasta johtuva 

fosforin kulkeutuminen pintaveden mukana vähenee. 

Ravinnekuormituksen vähentämisen ohella kiinnitetään huomiota 

maa- ja puutarhataloudessa kasvinsuojeluaineiden tarkoituk

senmukaiseen ja minimaaliseen käyttöön. Biologisia torjunta

menetelmiä suositaan kemiallisten menetelmien rinnalla. 

Torjunta-aineiden käytön vähentäminen on avainasemassa erityisestj 

Pohjanpitäjänlahteen rajoittuvilla viljelyalueilla. 

Karjan lanta ja virtsa tulee tarkoin kerätä talteen ja 

käyttää maanparannus- ja lannoitusalueena. Lannan ja 

virtsan säilytys ja levitys tulee tapahtua siten, ettei 

ravinnetappioita, haihtumista ja huuhtoutumista vesistöön 

pääse tapahtumaan. Lannan ja virtsan säilyttämisessä ja 

levittämisessä käytetään seuraavia toimenpiteitä: 
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- virtsasäiliön on oltava tiivis ja riittävän suuri 

- lantalan on oltava riittävän suuri ja katettu 

- lietelantamenetelmiä ja huuhtelunavetoita tulee välttää 

- lanta- ja virtsasäiliöt on tyhjennettävä pelkästään 

sulan maan aikana, jotta vesistöön huuhtoutumista ei 

pääse tapahtumaan 

- huuhtoutumisen estämiseksi on lanta pyrittävä multaamaan 

välittömästi levittämisen jälkeen 

- lietelannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla 

riittävästi: vuosittain tarvitaan 100 lihotussikaa 

tai vastaavasti 13 nautayksikköä kohti vähintään 15 

hehtaa~ia peltoa 

- sikaloiden osalta noudatetaan muutoin vesihallituksen 

v. 1974 antamia sikaloita koskevia vesiensuojeluohjeita. 

Säilärehun valmistuksessa muodostuu hapanta nestettä, 

joissa on säilöntäaineiden lisäksi runsaasti kasveista 

uuttuneita orgaanisia yhdisteitä ja ravinteita. Puriste

liemi tulee kerätä talteen ja sen pääsy vesistöön ja pohja

veteen estää tehokkain toimenpitein. 

Puristemehun varastointiin voidaan käyttää samoja veden

pitäviä säiliöitä, joita käytetään karjan virtsan ja lannan 

talteenottamisessa. Puristemehu voidaan käyttää tehokkaasti 

hyväksi levittämällä se lannoitteiden tapaan pellolle. Puris

temehun levityksessä on käytettävä tällöin samoja varotoimia 

kuin lann0itteiden ja karjatalousjätteiden vesistöön huuhtou

tumisen estämisessä. 

Jos säilärehun vesistöön pääsy ei ole estettävissä esim. 

virtsakaivon pienuuden takia, on käytettävä keinoja puriste

mehun määrän vähentämiseksi. Käytännössä tämä merkitsee sitä, 

että rehuraaka-aineen kuiva-ainepitoisuutta nostetaan esim. 

esikuivatuksen avulla. 

Lietelantamenetelmää käyttävillä tiloilla on edullista sekoit-

taa puristemehu lietelantaan, si ä stemehu sitoo tehok-
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kaasti lietelannan typpeä, ja näin ravinteiden hukkaan joutuminen 

pienenee. 

Puristemehun maahan imeyttämisestä saadut kokemukset osoittavat, 

ettei tämä menetelmä ole suositeltavissa muutoin kuin poikkeuk

sellisen edullisissa maaperä- ym. oloissa. 

5.31 Me t s ä t a 1 o u s 

Metsätalouden harjoittamisesta aiheutuvat vesistöhaitat 

on minimoitava. Mikäli Suunnittelualueella käytetään metsän

lannoitteita, on lannoitteiden levitys pyrittävä suorittamaan 

joko käsin tai traktorilla. Lentolannoituksia sekä vesakkojen 

lentokoneesta tapahtuvia myrkytyksiä tulee välttää. 

Lannoituksia tulee suorittaa vain sulan maan aikana. Lannoit

teiden käytön tulee olla vain todellista tarvetta vastaavaa. 

Hidasliukoisia lannoitteita tulee suosia. Erityisen tärkeää 

hidasliukoisten lannoitteiden käyttö on rantarnetsissä. Välittö

mästi vesistöön rajoittuvat rantametsien vyöhykkeet jätetään 

lannoittamatta. 

Maisemanhoidollisesti oikea metsätalouden harjoittaminen on 

Suunnittelualueella merkityksellistä myös vesiensuojelulle. 

Välittömässä rantaviivassa kannattaa suosia rehevää nuustoa 

ja pensaikkoa, joka pidättää ympäristöstä huuhtoutuvia ravin

teita. 

5.32 H a j a - a s u t u s 

Asumajätevesien käsittelynä haja-aaustusalueilla tulee 

kysymykseen joko maahan imeyttäminen, johtaminen käsiteltäväksi 

jätevedenpuhdistamaan tai eräissä tapauksissa kuljettaminen 

umpikaivoista muualle puhdistettavaksi. 

Yleensä edullisin ratkaisu maaseudun haja-asutuksessa on 

tavanomainen kuivakäymälä tai kompostikäymälä, talousjätteiden 
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kompostointi ja talousvesien maahan 

kuitenkin suorittaa vain siellä, missä 

Tavallinen vesikäymälä on maaseudun 

huonosti sopiva ratkaisu. Ves 

s 0 s voidaan 

on soniva. 

a-asutusalueille 

ätevedet voidaan 

imeyttää ainoastaan tehokkaasti esikäsite inä. Jos tällainen 

ratkaisu on ainoa mahda linen, on alue sijoitettava 

vähintään 50 metrin päähän rantaviivasta tai virtaavasta 

vedestä. 

Haja-asutusalueiden viemäröinti tulee kysymykseen vain silloin, 

kun imeyttäminen maaperään ei ole mahdollista ja on olemassa 

mahdollisuus liittyä läheiseen taajaman viemäriverkostoon. 

Joissakin tapauksissa kannattaa rakentaa esim. pienpuhdistamo 

myös haja-asutuksen alueelle. 

Haja-asutusalueiden varustaminen normaaleilla runsaasti vettä 

vaativilla vesikäymälöillä ja jätevesien johtaminen sako

kaivojen kautta vesistöön on Suunnittelualueella ja muuallakin 

virheellinen suuntaus. Myös haja-asutusalueiden liittäminen 

taajamien keskuspuhdistamoihin on monessa suhteessa ekologisesti 

epämielekästä. Haja-asutusalueilla, missä on yleensä tilaa ja 

mahdollisuudet jätevesien maahan imeytykseen, kompostointiin 

ja kompostin taloudellisestikin merkitsevään tehokkaaseen hyväk

sikäyttöön, olisi näitä mahdollisuuksia käytettävä. 

5.4 VIRKISTYSKÄYTTÖ 

5.40 Y l e i s t ä 

Läntisen Uudenmaan rannikko- ja saaristoalue on maantieteelli

sen sijaintinsa ja luonnonolojensa vuoksi poikkeuksellisen 

arvokasta aluetta vesien ja rantojen virkistyskäytön kannalta. 

Alueeseen kohdistuvat loma-asutuskäytön intressit ovat erittäin 

voimakkaat, mitä osoittavat alueelle laaditut useat laajat 

rantakaavaehdotukset. On ilmeistä, että loma-asutus tulee 

kehittymään pinta-alallisesti suunnittelualueen rantojen 

merk i käy . Eri isesti suunnittelualueen 
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saariston arvo yleisen virkistyskäytön kannalta olisi otettava 

riittävän painokkaasti huomioon turvaamalla sekä veneilyn että 

muun yleiskäyttöoikeuksiin perustuvan vapaa-ajan vieton edelly

tykset. 

Alueen virkistystoimintoja suunniteltaessa olisi varattava 

riittävä määrä yleiseen käyttöön tarkoitettuja ranta-alueita, 

erityisesti veneilyn tarvitsemia luonnonsatamia saaristosta. 

Näiden hankinta voisi tapahtua esimerkiksi kuntien yhteisesti 

perustaman säätiön toimesta, kuten mm. Läntisen Uudenmaan 

seutukaavaliitto on esittänyt. 

Loma-asutus ja muut virkistystoiminnot on Suunnittelualueella 

mitoitettava ja toteutettava siten, ettei alueen luonnon

tilassa pitkälläkään tähtäyksellä tapahdu haitallisia muutoksia. 

Rakennusoikeutta on, aina kun se on mahdollista, siirrettävä 

mantereelle tai suurimpiin saariin. 

Loma-asutuksen ja muiden virkistystoimintojen detaljisuun

nittelulla ranta- ja tonttikohtaisella tasolla olisi luotava 

edellytykset sille, että jäteaineiden joutuminen ympäristöön 

voidaan estää ja maisemalliset haitat minimoida. Virkis

tyskäyttö tulisi kanavoida luonnonsuojelullisesti, erityi

sesti linnustollisesti ja kasvistollisesti, arkojen alueiden 

ja kohteiden ohi. 

5.41 L o m a - a s u t u s 

Loma-asutuksen vesiensuojelullisten haittojen ehkäiseminen 

on välttämätöntä paitsi suunnittelualueen tutkimuskäytön 

myös virkistyskäytön omien edellytysten säilymisen kannalta. 

Täten voidaan perustella varsin tiukkojakin vesiensuojeluun 

tähtääviä keinoja loma-asutuksen suunnittelussa. Suunnittelu

alueen vesiluonnon säilyttämiseen luonnontilaista vas

taavana tulee pyrkiä sekä kaavoituksellisin etttl 

rakennuspaikkakohtaisin lomd-asutukscn sijoittumista ja 

toteuttamista ohjaavin keinoin. 
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Kaavoitustoiminnalla voidaan ennakolta edistää vesiensuojelua 

mm. varaamalla loma-asutukselle luontaisesti sopivimmat 

alueet ja jättämällä kuivat, ja ohutmaanoksiset kasvil-

lisuustyypit loma-asutuskäytön ulkopuolelle. Tällaiset 

maastotyypit eivät yleensä tarjoa edel siä esim. jäte-

vesien imeyttämiselleo Samasta syystä lomarakentamisessa 

tulisi tinkiä rantaviivan ääreen sijoittamisesta. Rakennukset 

olisi sijoitettava riittävän leveän rantakasvillisuus- ja 

puustovyöhykkeen taakse. Puuttomat ja vähäpuustoiset saaret 

ja luodot, niemenkärjet ja kallioiset ja karut rannat ovat 

ominaisia ulkosaaristolle, joka tulisi säilyttää rakentamat~ 

tomana paitsi vesiensuojelu- myös maisemahaittojen välttämi

seksi. Loma-asutuskäyttöön soveltuvat paremmin suunnittelualueen 

mannerrannat ja suuremmat, mantereiset sisäsaariston rannat. 

Rakennuspaikkakohtaisiin vesi- ja jätehuollon toteutukseen 

liittyviin seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Jätevesien määrä ja niiden aiheuttamat haitat ovat suorassa 

suhteessa vedenkulutukseen ja loma-asutuksen varustetasoon. 

Käymäläjätevesien muodostumista olisi niiden haitallisuuden 

ja käsittelyvaikeuksien vuoksi vältettävä. Pääperiaatteena 

on pidettävä kaikkien jätteiden ja jätevesien rakennuspaikka

kohtaista käsittelyä ja haitattomaksi tekemistä. Rakennus-

paikan maaperän ja maastomuotojen tu tarjota tähän luon-

taiset edellytykset. 

Loma-asutuksen tiheys asettaa myös rajoituksensa jätehuollon 

järjestämiselle. Tiiviissä yhteisrantaisessa loma-asutuksessa 

on tarkoituksenmukaista pyrkiä keskitettyihin vesi- ja jäte

huoltoratkaisuihin ympäristö- ja esteettisten haittojen välttämi

seksi. 

Pelkästään loma-asutusta palvelevia jätevedenpuhdistamoita ei 

käytön sesonkiluonteisuuden vuoksi yleensä kannata perustaa. 

Biologiset puhdistamot eivät toimenpitaperiaatteensa vuoksi 

sovellu voimakkaasti vaihtelevien jätevesimäärien käsittelyyn. 
1 

Laimeiden jätevesien käsitte tkaisuna on suositeltavin - ellei 
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saostaminen. 
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ole mahdollista - ravinteiden linen 

Viemäröinti ja jätevesien keski käsitte tulee loma-

asutuksen sä een vain poikkeustapauksissa. 

Loma-asumisen sesonkiluonteisuus yms. tekijät korostavat 

sen käs merkitystä. Lomakylämäisissä 

sa saattaa olla taloudellisesti ja ympäristön

suojelunkin kannalta edullista rakentaa jätevesien pien

puhdistamoja. 

Jos lomakylät tai niiden palvelukeskukset varustetaan vähän 

vettä 

käs 

tai 

llä huuhtelukäymälöillä, tulee jätevesien 

ensisijaisesti kyseeseen poiskuljetus 

inti kunnalliseen verkostoon. Tämä edellyttää 

loma-asutuksen sijoittumista mantereelle tai taajaman yhteyteen. 

Vesiensuojelun kannalta on parhaina pidettävä kuiva- tms. 

käymäläratkaisuja, joissa syntyvät jätteet voidaan kerätä 

ja käsitellä niiden joutumatta vesistöön. Loma-asumisen yhtey~ 

dessä muodostuvien pesu-, sauna- yms. laimeiden. jätevesien 

käsitte suna on riittävän etäällä rannasta tanahtuva 

useimmiten käyttökelpoisin menettely. Vesiensuojelun 

huomioon ottaminen edellyttää loma-asutuksen kokonaismitoituksen 

ohella tonttikohtaista suunnittelua. Loma-asutuksen sijainti-

la on oltava edellytykset pitkälläkin tähtäyksellä 

vesiensuojelullisesti haitattomalle jätteiden ja jätevesien 

käsitte lle. 

Loma-asutuksen ja venei jätehuollon järjestäminen on 

katsottava 1.4.1979 voimaanastuvan jätehuoltolain mukaisesti 

ensisijaisesti kuntien ja kiinteistönhaltijoiden tehtäväksi. 

5.42 V e n e i 1 y 

Myös y isen virkistysk tön aiheuttamat ympäristöhaitat, 

ts. melu- yms. häiriöt, roskaantuminen ja muu ympäristön 
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kuormittuminen ja kuluminen on minimoitava. Yleiseen ttöön 

tarkoitettujen ranta-alueiden - uonnonsatamien -

järjestettävillä jätehuolto- yms. la ja niiden 

asianmukaisella huollolla on oleel isen tärkeä merkitys 

stönsuojelun toteutumisen kannalta. Huolto on tarkoituk-

senmukaista j estää sä saar toalueelle sijoittuvan 

loma-asutuksen jätehuollon kanssa. 

Venesatamapalvelujen tarvetta lisää runsas suunnittelu-

alueen ulkopuolelta saapuva venei , Lappohjan, Tammi-

saaren ja Pohjan venesatamat sekä mahdolliset saaristoon tule

vat venesatamat on varustettava jätteiden vastaanottolaittein. 

Erityyppisille jätteille (mätänevät jätteet, käymäläjätteet, 

palavat roskat, palamattomat jätteet tulisi olla satamissa 

erilliset ~eräilyastiat. Venesatamien huollon kannalta on 

ista niiden sijoittaminen jo levien palvelujen, kiinteiden 

tieyhteyksien tms. äärelle. Tällaisissa kohteissa tulisi olla 

s öljyvahinkojen torjuntavälineistöllä ja öljyjätteiden 

ly- ja vastaanottopaikkoja. Venesatamiin muiden venei 

ujen ohella sijoitettavat kiinteiden ja käymäläjätteiden 

keräilypaikat vähentävät ympäristön kuormittumista näiltä osin. 

Luonnonsatamissa riittävät ainakin aluksi säännöllisesti 

huollettavat kiinteiden jätteiden vastaanottopaikat sekä 

mahdolliset kuivakäymälät. 

Suunnittelualueen tutkimusvesistöluonteesta johtuen vene

moottoriemissioiden mahdollisiin aittoihin tulisi kiinnittää 

tavallista suurempaa huomiota. Eri siä suunnittelualueen venei~yä 

koskevia vaatimuksia ei voida kuitenkaan esittää, vaan mm. 

ijyttömiä polttoaineita ja matalaemissioisia venemoottoreita 

tulee vaatia yleisestikin. Sama koskee ympäristömyrkkyjä sisältä-

' eliös torjuvien veneenpohjamaalien ja niiden käytön 

aiheuttamia haittoja. 

Myös venetelakoiden tuottamien ja veneiden talvisäilytys-

alueilla muodostuvien maali- ö muiden jätteiden 
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kerääminen, käsittely ja poiskuljetus tulee jestää. 

Kun suunnitellaan öljyisten jätteiden ja ongelmajätteiden 

ja hävittämistä, tulisi kiinnittää huomiota myös lisään-

tyvän venei aiheuttamiin jäteongelmiin. 

Alueen ulkopuolelta - eri isesti pääkaupunkiseudulta - peräisin 

olevan veneilyn jätehuoltojärjestelyjen kustantaminen kokonaan 

suunnittelualueen kuntien toimesta on epäoikeudenmukaista. 

Yhteiskunnan, lomailu- ja matkailuyritysten ylläpitäjien ja 

jätehuoltopalvelujen käyttäjien tulisi aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti osallistua jätehuollon järjestämiseen ja kustannuk

siin. 

Veneiden määrän kasvaessa liian suureksi harrastuksen nautit

tavuus vähenee. Siksi on merkittävää kiinnittää huomiota 

venei ympäristöhaittojen estämiseen. Roskaantumisen välttämiT' 

seksi tulisi veneilijöiden kerätä matkan aikana syntyvät 

jätteet ja tyhjennettävä ne sellaisessa satamassa, missä on 

järjestetty jätehuolto. Venelaiturien rantamaisemaa rumentavan 

vaikutuksen vähentämiseksi on pyrittävä harvoihin yhteisiin 

venelaitureihin, venevajoihin ja säilytystiloihin. 

Vuonna 1977 voimaan tulleet veneliikennelain muutos ja 

laki moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön rajoitta

misesta antavat mahdollisuuden rajoittaa moottoriveneiden 

ja -ajoneuvojen käyttöä, jos se on tarpeen luonnon tai muun 

ympäristön, yleisen virkistyskäytön tai luontaisen elinkeinon, 

kuten kalastuksen suojaamiseksi taikka muun yleisen edun 

vuoksi. llon tai rajoituksen antaa lääninhallitus. 

Suunnittelualueella olevien luonnonsuojelun ja kalastuselin

keinon harjoittamisen kannalta arvokkaiden vesialueiden suojaa

miseksi näiltä haitailta tulisi soveltaa tarvittaessa 

em. lainsäädäntöä. 
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t a e n s 

Virki tä aiheutuvien is en estäminen 

tteluna vesi

Luvuissa 5. 0 

on etukäteis- a rinnakka 

alueiden ja rantojen 

5.41 esitettyihin tavoitteisiin 

en huomioonottamista 

Suunnittelualueelle tulisi laat 

kunnalliset maankäyttösuunni 

toteuttamista. Kiiree lisintä 

jä istöns 

Jo yleiskaavatasolla olisi esite 

vesien-, maiseman ja luonnonsuoje 

ja -suositukset. Suunnittelualueen 

teella tulisi kaikkiin rantakaava 

vesi- ja jätehuoltoa koskevat 

eminen edel ttää istö-

uksia suunniteltaessa. 

staa ylei irte set 

deta jikaavojen 

saaristossa. Kaavoitus

käsite lään lähemmin 

i ttävän 

tähtäävät 

ilö 

eluvesiluonteen perus

et 

loma-asutuksen 

tai liittää niihin 

erikseen vahvis vesi- a jätehuoltosuunnitelmat. Ainakin 

t -

tehokkaimman , kuten lomakylien ja lomahotel ien 

toteuttamisen tulisi perustua rantakaavoja ityiskohtai 

kaavamuotoihin. Detaljikaavoituksen iminto en sijoittamisen 

tulisi perustua yksityiskohtaisi luonnoninventointeihin. 

Kaavoitustoiminnalla tulisi turvata kansallispuistokomitean 

ehdottaman Tammisaaren saariston kansall stoalueen säi 

rninen rakentamattomana. Tammisaaren saariston osayleiskaavassa 

alue on pääosin merki er se lueeksi. Tähän 

alueeseen rajautuvalla ulkosaaris lä (kuva 3) 

tulisi sallia vain hyvin harva loma-asutus suurimmilla saarilla. 

Tehokas lomarakentaminen on Suunnittelualueella keskitettävä 

mantereelle ja sisäsaariston suurimmille saarille. Loma-asutuksen 

keskittäminen lomakyliksi tai srantaisiksi pienehköiksi 

i on rantoja säästävänä ja ves - ja jätehuollon järjestä-

mistä helpottavana suositeltavaa. 

myönnettäessä on kiinnitettävä eri 

näkökohtiin. 

ittäisiä rakennusl 

stä huomiota vesiensuojelu-
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Saaristossa on rantakaava katsottava llis i jo 

loma-asuntomäärän ollessa kyseessä. Esillä olleissa 

luonnoksissa ehdotettua rakennusoikeutta olisi vähennettävä 

s 

tai siirrettävä saariston ulommista osista mantereelle. Peri

aatetta voidaan soveltaa erityisesti silloin, kun saman omi an 

hallussa on laajahkoja maa-alueita saariston eri osissa ja mante

reella. Näiden periaatteiden soveltamista on myös saaristoasiain 

neuvottelukunta suosittanut ehdotuksessaan 16.9.1977 valtioneuvos

tolle ns. saaristolaiksi. Loma-asutusta tulisi kehittää siten, 

että se tukee saariston elinkeinotoimintaa ja vakinaisen asu

tuksen säilymistä. Lomehotellit tms. tehokkaaseen käyttöön tarkoi

tetut lomailukeskukset on sijoitettava taajamien läheisyyteen 

tai vastaaville alueille, missä niiden vesi- ja jätehuolto, 

liikenneyhteydet ja muut palvelut voidaan helpoimmin toteuttaa. 

Vesien- ja yleensä ympäristansuojelun kannalta manneralue 

on Tammisaaren saaristoa edullisempaa aluetta intensiiviseen 

loma-asutuskäyttöön. Mahdollisesti rakennettava Hankoniemen 

runkoviemäri tarjoaisi mahdollisuuden myös loma-asutuksen ja 

matkailuyritysten jätevesien johtamiseen. 

5.5 VESILIIKENNE JA UITTO 

Suunnittelualueen jälkeenjääneisyyttä öljyvahinkojen ennalta

ehkä~semiseksi tulisi korjata kuntien yhteistyöhön perustu

valla suunnittelulla, koulutuksella ja toiminnalla tositilan

teissa. 

Koska Suunnittelualueella on tapahtunut vuodessa keskimäärin 

kaksi öljyvahinkoa tai tahallista öljyn mereen päästöä 

aluksista, tulisi merenkulkuhallituksen suosittamaa öljyn

torjuntakalustoa (vrt. luku 3.52) hankkia mahdollisimman 

nopeasti. ~1erenkulkuhallituksen öljyntorjuntasuunnittelussa 

ei alueen erityisluonnetta ole kuitenkaan otettu riittävästi 

huomioon. Alueelle nyt sijoitetut varusteet riittävät vain 

vähäisten öljyvahinkojen torjuntaan. Sen vuoksi tulisi 

varustusta lisätä hankkimalla sekä merenkulkuhallituksen 

varastoon että kuntiin suunniteltua suuremni kalusto. Pohjan 
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satama, joka on suunnitelmissa jätetty ilman kalustoa, tulisi 

varustaa öljypuomein ja imeytysainein. Tvärminnen eläin

tieteelliselle asemalle tulisi myös varata sekä puomia että 

imeytysaineita, koska asemalla on venekalustoa ja ilmeisesti 

öljyntorjuntaan halukasta henkilöstöä. Kalusto voitaneen 

mahdollisesti sijoittaa myös Koverharin tehtaan satamaan. 

~1ahdollisesti merenkulkuhallitus ja Helsingin yliopisto voivat 

valtion laitoksina toimia yhteis sä. Saaristossa sijait-

sevien linnakkeiden tulisi varustautua myös öljyvahinkojen 

torjuntaan. öljyä käyttävien teol isuuslaitosten sekä 

Koverharin teollisuussataman ja Hanqon vapaasataman tulisi 

varautua aluksista aiheutuviin 5ljyvahinkoihin yhteistyössti 

kuntien kanssa. 

Seuraava kalusto olisi tarpeen, jotta satama-alueet ja 

alukset voidaantarvittaessa eristää ja Karjaanjoki sekä 

Fiskarsinjoki tarvittaessa sulkea öljypuomein ja estää 

mereltä mahdollisesti ajautuvaa öljyä pääsemästä tehokkainta 

suojelua vaativiin paikkoihin: 

Vene Puomia Imu- Nauha-
keräilijä keräilijä 

m 

Säili-
3 

Imeytys- Turve
öitä m aine~ta puhal-

m lin 

Tenhola + 
Hanko + 
Tamnisaari + 
Pohja + 
Tvärminne tai Koverhar + 
Hästö-Busö 
Russarö 

200 1 
500 
500 
200 
500 1 
300 
300 

l 
12 
15 
15 

8 
10 

5 
5 

12 
20 
20 
10 
20 
10 
10 

l 
1 

Lisäksi tulisi hankkia työvälineitä torjuntaan saatavaaa henkilö

määrää varten. Merialueen öljyvahinkojen torjuntaa varten tulisi 

kehittää yhteisiä toimintasuunnitelmia kuten maa-alueita varten 

tehdään. Henkilöstön koulutustilaisuudet ovat tällöin tarpeel

lisia. Kunnat saavat öljyvahinkorahastosta avustusta 35-80 % 

suoritetuista hankinnoista kantokykyluokkansa mukaisesti. 

Kun kyseessä on erityisesti suojeltava merialue, tulisi tämä 

ottaa huomioon rahoituksesta päätettäessä. 
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Satamat Hangossa, Koverharissa, Tammisaaressa ja Pohjassa tulisi 

varustaa aluksista tulevan öljyisen jäteveden, kiinteän 

jätteen ja tarvittaessa muidenkin jätteiden vastaanottami

seksi, pois kuljettamiseksi ja hävittämiseksi. 

Yleistä merialueen valvontaa tulisi tehostaa ja siten estää 

aluksista tapahtuvia haitallisia öljynpäästöjä. Tämä edel

lyttää resurssien lisäämistä merenkulkuhallitukselle ja meri

vartiostolle. 

Uittotoiminnan kehittämiseksi sekä väylien ja satamien raken

tamisen yhteydessä suoritetaan vesirakennustöitä ja mm. ruop

pauksia. Rakennustyöt tulisi ajoittaa siten, että kalastus 

ja vesien virkistyskäyttö häiriintyvät mahdollisimman\ähän. 

Mikäli Oy Metsä-Skogby Ab:n laajennukset toteutuvat, 

lisääntyy uitto todennäköisesti Pohjanpitäjänlahdella ja 

sen edustalla merkittävästi. Tällöin sekä uitosta että 

puiden varastoinnista saattaa aiheutua haittaa kalastukselle 

ja vedenlaadun huonontumista. Suomenlahden hinausväylän 

katselmustoimituksen yhteydessä tulevat uiton kalastusvaikutukset 

esille ja mahdolliset korvausasiat ratkaistaviksi. 

5. 6 JOKIEN TU0~1A KUORHITUS 

Karjaanjoen vesistöalueen vesiensuojelussa noudatetaan 

Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelman suosi

tuksia. Lohjan seudun teollisuuden ja asutuksen jätevedet 

puhdistetaan tehokkaasti. Tämä tulee huomioida meneillään 

olevissa jätevesien laskun lupahakemusasioissa. Purku

paikkojen valinta on perustettava paikallisiin ratkaisuihin. 

Sekä Lohjanjärven että Pohjanpitäjänlahden ominaisuuksien 

ja käyttömuotojen vuoksi tulee Karjaanjoen vesistöalueen 

kehittämisessä sallia vain vesiä kuorrnittarnattomien toimintojen 
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sijoittumista alueelle. Läntisen Uudenmaan vesien käytön 

kokonaissuunnitelman ja Uudenmaan läänin kehittämissuunnitelmien 

mukaan ei vesiensuojelullisesti lisille paikoille tule 

lainkaan sijoittaa merkittävästi kuormittavaa toimintaa. 

Myös Fiskarsinjoen vesistöalueella tulee pyrkiä alueen kehittä

miseen siten, etteivät uudet toiminnot aiheuta kuormituksen 

lisäämistä, vaan päinvastoin Poh 

kuormituksen vähenemistä. 

5.7 KAATOPAIKAT JA JÄTEHUOLTO 

änlahteen joutuvan 

Suunnittelualueella on nykyisin seita pieniä kaatopaikkoja. 

Koska pienten kaatopaikkojen asianmukainen hoito ei ole 

taloudellista ja monista muista syistä johtuen mahd~llista, 

Suunnittelualueella tulisi pyrkiä nykyistä suurempiin ja 

lukumäärältään vähempiin yksikköihin. Tällöinrulevat kysymykseen 

Karjaan - Pohjan alueen yhteiskaatopaikka, Tammisaaren 

kaatopaikka ja Hangon kaatopaikka. Lisäksi tulee tutkia mahdol-

lisuudet erityisen ongelmajätekaa ikan perustamiseksi 

johonkin keskeiseen paikkaan tai jonkin em. kaatopaikan 

yhteyteen. Kuntien yhteistyönä on käynnissä alueen kaatopaik

koja koskeva yleissuunnittelu. Sen vuoksi ei tässä yhteydessä 

esitetä yksityiskohtaisia suosituksia kaatopaikoista. 

Kaatopaikkojen aiheuttamien ympäristöhaittojen eliminoimiseksi 

kaatopaikat olisi perustettava tiiviille savi- tai moreeni

maaperälle, jolloin pinta- ja pohjavesien kulkua voidaan 

ohjata niin, että pohjavesien ja vesistöjen pilaantuminen 

saadaan ehkäistyksi. Kaatopaikalta tulevien valumavesien 

puhdistukseen olisi varauduttava, mikäli ko. vesien laatu 

sitä vaatii. Kaatopaikkojen tilanvaraukset voivat muodostua 

varsin suuriksi, joten kaatopaikkojen tehokkaaseen käyttöön 

tulee kiinnittää suuri huomio. Konein tapahtuva tiivistys 

ja ohuina kerroksina tehtävä k kannattavinta suurilla 

ikoilla. 
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uee la olisi sii j lajitteluun 

ja harkittava talokohtaisen lajittelun toteuttamista. Mikäli 

suurten kaatopaikkojen lisäksi on erillisiä 

keräi steitä, voisi lajittelu niissä. Lajittelu 

on paitsi kaatopaikan taloudellisen ja tehokkaan 

käytön kannalta s erilaisten vaarallisten ja haitallisten 

aineiden (öljyt, myrkylliset nesteet, vanhat lääkkeet jne) 

estämiseksi joutumasta käsittelemättöminä muun jätteen mukana 

kaatopaikalle. Pieninä määrinä kerääntyvien ongelmajätteiden 

hävittäminen voisi tapahtua keskitetysti esim. yhdessä suun

nittelualueen kaatopaikoista. 

Teollisuusjätteitä, jotka vaikeuttavat yleisen kaatopaikan 

hoitoa, ei tulisi kuljettaa niille lainkaan. Teollisuus

jätteen talteenottoa tulisi tutkia entistä tarkemmin. 

Tällöin voitaneen käyttää välivarastointia, jolloin hyö

dyntämismenetelmien kehittyessä jäte voidaan ottaa jopa 

uuteen käyttöön. Jätevedenpuhdistamoilta tuleva liete olisi 

käytettävä maanparannusaineena eikä sitä olisi kuljetettava 

poikkeustapauksia lukuun ottamatta lainkaan kaatopaikoille. 

Mahdollisimman suuri osa sakokaivolietteistä olisi käsitel

tävä jätevedenpuhdistamoilla. 

5.8 ÖLJYNTORJUNTA MAA-ALUEILLA 

Suunnittelualueen kunnat eivät ole toistaiseksi laatineet 

ensivaiheen suunnitelmia maaöljyvahinkojen varalta. Ne 

ovat jääneet pahoin jälkeen Uudenmaan muista kunnista. 

Kuntien tulisi kiireellisesti saada öljyntorjuntasuunnitelmansa 

valmiiksi. Suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota 

niihin alueen e isolosuhteisiin, jotka mainittiin 

kohdassa 3.5. Myös kuntien rakennuslautakuntien ja nimismiesten 

tulisi ottaa huomioon mainitut erityisalasuhteet käsitel-

lessään rakennus a ja öljysäiliöiden sijoittamista. öljy-

vahinkojen sä usein muodostuvan öljyisen jätteen 

käs sä tulisi pyrkiä k skistet ratkaisuun. 
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5.9 MUU VESISTÖJÄ MUUTTAVA TOIMINTA 

Otsikossa tarkoitettuja toimintoja ovat esim. vesirakennus

työt, ruoppaukset, ruoppausmassojen läji set, penger

ryksillä tai patoamisella aiheutettavat virtaussuhteiden 

muutokset jne. 

Koska suunnittelualue on mahdollisimman luon-

nonmukaisessa tilassa, tulisi rakentamisesta johtuvia 

vesialueen tilan muutoks~a välttää. Mikäli muutokset eivät 

ole vältettävissä, olisi epäedulliset vaikutukset minimoitava 

suunnittelemalla rakennsutyöt siten, että vesiensuojelunäkökohdat 

huomioidaan. Esimerkkinä toimenpiteestä, jossa vesiensuojelu

näkökohtia ei ole riittävästi otettu huomioon, on Tammisaaren 

keskustan ja Degerön välinen tiepenger. Vastaavanlaisissa 

tapauksissa voidaan vesistö- ja maisemahaittoja vähentää rakenta

malla riittävästi aukkoja pengerryksiin sekä käyttämällä suunnit

telussa maisemanhoidon asiantuntemusta. Kun saaristoon tulevai

suudessa aiotaan rakentaa pengerteitä tai suorittaa ruoppauksia 

tai muita vesirakennustöitä, tulisi jokainen hanke saattaa 

asianmukaiseen vesioikeuskäsittelyyn, jolloin hanke saa 

osakseen monipuolisen tarkastelun. 

Ruoppaus- ja maansiirtotöissä voidaan likaantumista ja samen

nusta sekä niistä kalastukselle ja virkistykselle aiheutuvia 

haittoja vähentää sopivalla ajoituksella ja työn suoritus

tavalla. Läjityspaikkaa valittaessa tulisi maalle läjittäminen 

aina ottaa yhtenä mahdollisuutena mukaan. Mereen läjitettäessä 

tulisi valita paikka, missä tapahtuu luontaisesti sedimen

taatiota, jolloin voidaan olla varmoja siitä, että läjitys

massat eivät lähde virtausten mukana liikkeelle. Tällainen 

pohja voidaan saada selville yksinkertaisen tutkimuksen 

avulla. 

Rantojen käyttöä täytemaan ja jätteiden sijoituspaikkana 

tulee välttää. 
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avesien suojelu on tärkeää tulevaisuuden elinolosuhteita 

turvaavaa irnintaa. Tästä avesien 

aves 

aarniseen 

laanturnisvaaraa ei 

aiheuttavan 

Pohj 

keskeis 

turnaan 

aluetta. 

se et 

kontra 

javesien suojelua on 

asutuksen siin 

avedet saattavat 

ole Likaan

kuorrnittaa meri-

avesien s e ussa innittää huomiota taaja-

mien ja suur tosten asiall seen viemäriverkostoon ja 

jätteiden Sama set on ratkais-

tava keski ti niin, ettei laantumisvaaraa ole. Uusien 

asutusalueiden ja teollisuuslaitosten sijoittelussa on ttä-

vä välttämään tärkeiksi määritel jä javesialueita. Kun 

tähän ei varsinkaan Hankoniemellä ole suuria mahdollisuuksia, 

on si tä, ettei laantumisvaaraa aiheuttavia 

to a sijoiteta avesialueille. 

Kuljetusten sä saattaa onnettomuuksia, joihin 

on varauduttava. Riskialttiit alueet tulisi selvittää. 

Mm. r lla, la ikoilla ja muissa vastaavissa 

kohteissa olisi estettävä llisten aineiden kulkeutuminen 

pohjavesiin. Tällöin tulevat een erilaiset tteet 

ja pintavesien 

villa. 

ailu. torjuntakaluston on oltava saata-

Huomiota tulee kiinnittää erilaisten raaka- ja j 

varastointiin otta riskei tä väl tään. (vrt. luku 5.7). 

a-asutuksen 

tee l sten j 

ät 

a-asutukses 

l äs 

t saattavat lata javesivaroja puut-

iratkaisu en vuoksi. Talokohtaiset kuiva-

tka s . icn johtamisessa yleensä 

s turvaudut riittävän 

s kko n kennet-

tuihin smenete mi n. 
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6. S U U N N I T E L M A N T 0 T E U T T A M I S E D E L L Y -

T Y K S E T 

6.1 

Suunnittelualueella kysymykseen tulevat yhdyskunnilta, teolli-

suudelta sekä a vesien kuormittajilta edel 

vesiens elutoimenpiteet ovat toteutettavissa vesilain mukai-

sessa järjes sessä. Suureksi osaksi lähiajan to teet 

ovat vesiensuojelutoimien j jääneisyyden korjaamista. Maa-

taloutta ja muuta vesiä muuttavaa sekä kuormittavaa toimintaa 

koskevat suositukset ovat ohjeeilisia ja informatiivisia. Kaavoi-

ja muuhun maankäytön suunni uun liittyvät suositukset 

on laadittu siten, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin 

myös muita kuin vesihallintoviranomaisia. Ehdotettavin toimin 

voidaan Pohjanpi änlahden ja sen edustan merialueen tilaa 

nykyisestään ja turvata sen käyttö tutkimukseen, kalas

tukseen ja virkistykseen. 

6.2 VESILAIN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET 

Vesilaissa (264/61) tarkoitettu vesistön sulkemiskielto ja vesien 

muuttamis- ja pilaamiskiellot koskevat kaikkia toimintoja, joista 

aiheutuu haittaa. Vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 

annettu asetus (283/62) koskee vain suurehkoja tai aisia 

yksiköitä. Kuitenkin myös toiminnoista, joista ei ole säädetty 

tehtäväksi edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettua ennakko

ilmoitusta, aiheutuvaanvesien pilaamiseen voidaan puuttua vesi

lain noj la. Pienempien yksikköjen toimintoja on mahdollista sää

dellä myös muun lainsäädännön perusteella, josta lainsäädännöstä 

tärkeimmät ovat terveydenhoito- ja rakennuslainsäädäntö. 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suojeluvesityöryhmä, 

joka mietinnössään (Komiteanmietintö 1977:49) pitää Pohjanpitäjän

lahtea ja Hankoniemi-Tammisaari-merialuetta kansainvälisesti 

merkittävänä ja kiireellisiti vesiensuojelutoimenpiteitä edellyt

tävänä vesialueena, ehdottaa, että vesihallitus pyrkisi saamaan 

e istä suojelua tarvitsevat vesistöt vesilain ankarampien 

ten (Vesilaki 1 luku 21 §) alaiseksi. Ensi vaiheessa 

tämä koskisi Pohjanpitäjänl 
maamme vesistöä. 

aluetta sekä viittä muuta 



234 

Vesilain 1 luvun 21 §:n 1 momentin nojalla vesioikeus voi 

milloin tärkeät vaativat, asianomaisen viranomaisen, ona 

sin on vesihal itusta ta antaa vesis-

tai sen osaa varten vesis 

lain 1 luvun 19 §:ssä 

seksi vesi

iä. Vesistön 

puhtauden tä samoin es 

li yleisen edun ta s-

ten antamisen edellytyksenä olevana 

Edellä tarkoitetut ns. on annettu vain 

kerran. Vesioikeus on vuonna 196 

tanut ankarammat määräykset S 

antamassaan sessä vahvis-

än järveen. Hääräysten tär-

kein sisältö oli se, että j vesi laskemisen ennakko-

ilmoitusvelvollisuus ulotettiin tavallista in kuormitus-

yksiköihin. Ankarampien määräysten antamisen johdosta kenell~nL<~U 

ei katsottu aiheutuneen korvattavaa vahinkoa, oten llekään 

ei maksettu korvauksia. 

Toistaiseksi on katsottu muutoinkin vesilain nojalla voitavan 

tä samaan lopputulokseen, joten määräyksiä ei 

ole haettu. Ankarampien ien sove tamisesta mahdollisesti 

aiheutuvien haittojen korvausperusteita ei ole selvitetty. 

Pohjanpitäjänlahdella ja sen edustan merialueella riittävän 

tehokkaat vesiensuojeluto iteet suurimmille likaajille voi-

daan vaatia vesilåin nojalla ilman sen 1 luvun 21 §:n 1 momentin 

soveltamistakin. Sen sijaan muun kuonmituksen osalta saattaisi 

tulla harkittavaksi edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettujen 

ankarampien määräysten hakeminen, mikäli vesiensuojelun tavoittei

ta ei muutoin vesilain ja muun lainsäädännön nojalla annettavilla 

määräyksillä saavutettaisi. Tämän suunnite yhteydessä ei ole 

tty tarkemmin selvittämään, aisia olisivat j jän-

lahtea ja sen edustan merialuetta koskevat ns. ankarammat 

set sisällöltään. 

Paikallisella tasolla on viranomaisina toimivien yesilautakuntien 

lisäksi 

eri 

ja rakennusviranomaisilla mahdollisuuksia 

ikuttaa vesiensuo iden toteuttamiseen. 

elulain 

sissa. 

s tulla 
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6.3 VESIENSUOJELUN RAHOITUS 

Vesiens elun rahoitusta koskevan tarkastelun lähtökohtana 

pidetään ns. 

suojeluto 

aatetta, jolla tarkoitetaan vesien

teiden kustannusten asettamista vesialueen likaa

si. Vesiensuojeluto iden rahoituslähteinä 

eiset luottolaitoslainat, maksutulot ja kunnilla 

j ien ms 

ovat lähinnä 

1 i 

Yhdyskuntien vesiensuoje rahoitukseen valtio 

osallistuu nykyisin maksamalla korkotukea luottolaitosten varoist; 

lle korkotukilainoille, valtion vesihuolto illä ja 

lä avustusta li hoitoon valtion tulo- ja 

menoarviossa osoitetuista määrärahoista. Lisäksi vuoden 1980 

valtion tulo- ja menoarvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa 

en vesihuoltotoimenpiteiden avustamiseen. 

Korkotukilainoja koskevien säännösten ja sten mukaan korko

tukilainaa voidaan myöntää enintään 60 hyväksytyistä kustannuk

sista. Korkotukilainan saajalta perittävästä korosta ja lainan 

hyväksymisvaltuuksista päätetään vuosittain valtion tulo- ja 

menoarvion käsi yhteydessä. Lainansaajilta perittävä korko 

on 4 vuonna 1979. Korkotukilainan takaisinmaksuaika on kunnilla 

ja kuntainliitoilla enintään 10 vuotta ja muilla enintään 24 

vuotta. Lainat hyväksyy korkotukilainoiksi maa- ja metsätalous

ministeriö. 

Valtion vesihuoltotöinä voidaan tehdä valtion vesihuoltotöistä 

annetun valt ston perusteella mm. vesiensuojelul-

lisesti i purku- ja siirtoviem2ritöitä. Valtion toimesta 

voidaan toteuttaa vesistön veden laadun parantamiseksi tai säi-

tämiseksi tarvittava tai laajalta alueelta peräisin olevie 

jätevesien keskitetyn käsittelyn aikaansaamiseksi tai tällaisten 

jätevesien johtamiseksi vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukai 

simpaan paikkaan tarvittava työ. Valtion osuus avustuksen, korko

tukilainan tai vesihuoltotyön muodossa yhteensä ei saa ylittää 

60 prosenttia arvioiduista toteuttamiskustannuksista. 
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llisuus tokset voivat s ves ensuoje ä 

ittamiseksi lleen lainoille korkotukea valtion 

varoista. Lainaa on saatavissa Mo Bank of Finland Oy:ltä. 

Valtion budjettivaroista on teoll vesiensuojelutoimen-

piteisiin ssä ainaa 1978 siirto-

sta 979 tulo- ja meno-

arviossa ei ole osoitettu vientimaksulainoihin. 

annetaan ennen 1973 toimintansa 

tään 

lle teollisuuslaitaksi . Vesiensuojelulainaa myönne

iassa teolli liiketaloudellisesti kannattamatto-

mien vesiens e tei 

Vesiens elulainoilla teol isuus 

77 investoinneista. Vientimaksula 

sekä luottoiaitosten nat 

maa- ja metsätalousministeriö. 

Ve 1 e voidaan 

lisäksi teollisuus aitoksi a on k 

tumisen ehkäi i hank ttujen 

koneiden ja muiden iden hank 

sta varten. 

·rahoittaa enintään 

valtioneuvosto 

korkotukilainoiksi 

. Näiden 

ssään vesistön pilaan

laitteiden, 

ton 

oikeus. Hankintamenosta sal itaan enintään 25 :n vuotuinen 

is 

Maataloutta aittaville tiloi le, asuntotiloille ja 

talon omista lle taikka tarkoitus varten lle 

lle a-asutusaluee la s tilojen vesihuoltoa 

levien vedenhankinta- ja viemäröinti aitteiden rakentamisen 

rahoittamiseen voidaan 

rahaston varoist tai 

..... '-' .. ,.._ . ...,sa lainat 

la 

lainaa maatilatalouden kehittämis

luottolaitosten varoista. 

sesti 

Maati 

sy 

lituksen rakentamisohjeis maini sellaisina 

s 

oiden perustee a 

voi 1 a 

suuremmat 

ä 

ankarammat 

larakentamisen ohjekustannuksien 

mm. ja viemä

aiheuttamat 

kun alue 

la, o 1 
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6.4 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET JA VAIKUTUKSET 

Vesiensuojelua ei Suunnittelualueella voida hoitaa tehokkaasti, 

mikäli maankäytöllisiä edellytyksiä tähän ei ole olemassa. 

Toisaalta voi esim. seudullinen runkoviemäri luoda edellytyksiä 

alueelliselle kehittämiselle. Suojelu ja tutkimus soveltuvat 

jo luonnostaan varsin hyvin yhteen peruselinkeinojen, kuten 

kalastuksen sekä pääosin myös maa- ja metsätalouden kanssa. 

Vesiensuojelua hoidetaan etupäässä vesilain keinoin, mutta myös 

rakennus- ja kaavoituslainsäädännön avulla voidaan sitä edistää. 

Vesiensuojelun ja vesimaiseman asiallinen hoito edellyttää 

lisäksi sekä tarkoituksenmukaista toimintojen sijoittelua, tila

varauksia että ohjaavia kaavamääräyksiä. 

Kaavamääräyksin voidaan kaavoitusalueen käyttöä täsmentää siten, 

että ympäristön- ja maisemansuojelusta voidaan huolehtia kaavaa 

toteutettaessa. Tämän takia tulisi suunnittelualueeseen liittyvis

sä kaikentasoisissa kaavoissa olla vesi- ja jätehuoltoa sekä 

maisemansuojelua koskevat kaavamääräykset. Project Aqua-ohjelmaan 

kuuluva vesialue olisi tärkeää sisällyttää suunnittelualueeseen 

liittyviin kaavoihin asianmukaisesti merkittynä. 

Vesihallinnon mahdollisuudet vaikuttaa kaavoihin ja siten myös 

kaavamääräyksiin rajoittuvat vesien käytön kokonaissuunnitelmista 

ja vesiensuojelusuunnitelmista tiedottamisen lisäksi lausunnon~ 

antoihin valmisteilla olevista kaavoista. Lausunnoissa on vesi

viranomaisten kiinnitettävä huomiota siihen, että erityisesti 

loma-asutusta sijoitettaessa vesiensuojelulliset ja vesimaisemal

liset näkökohdat otetaan huomioon. Tämän takia tulisi erityis

alueilla hankkia lausunnot vesiviranomaisilta kaikista yleis-

,kaavoista ja rantakaavoista sekä niistä asema- ja rakennuskaavois

ta, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta vesien käyttöön tai 

tilaan. 

Lausunnonantokaan ei aina välttämättä riitä, vaan tarvitaan 

yhteistyötä jo kaavaa laadittaessa. Sisäasiainministeriön yleis

kirjeen no 2043/501/75 PK mukaan ne viranomaiset ja jtirjestöt, 
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joiden kuuleminen on tarpeen, olisi o eiskaavan 

1 styöhön jo suunnitte jelmointivai ssa, jotta eri 

osapuolten näkemykset voitaisiin riittävän aikaisessa vaiheessa 

ottaa huomioon. Suunnittelualueeseen i kaavojen laadin-

tavaiheessa tulisi 

viranomaisia. 

sesti kuulla vesi- a luonnonsuojelu-

S e u t u - j a y l e i s k a a v o i t u k s e n aluevarauk-

silla on ratkaiseva tä änl ja Tammisaaren 

saariston merialueen suojelulle a . Oleellisin 

vaikutus on teollisuusalueiden sijoittamisella ja teollisuuden 

laadun säätelyllä sekä myös loma-asutusalueiden sijoittamisella 

ja kaavamääräyksillä. Hyös voimakkaasti kasvavaa veneilyä voidaan 

maankäytön suunnittelulla ohjata saaristoluonnon kannalta sopi

viromille alueille. 

Yleiskaavaa tulisi täydentää liitekartoilla, joissa voidaan 

esittää tarkempia suosituksia kaavan periaatteiden toteuttami

ses . Niillä saattaa la huomattava merkitys toimintojen ohjaa-

miselle myös vesialueen suojelun ja kannalta toivettavaan 

suuntaan. Kaavamääräyksissä tulisi olla maininnat alueelle sopi

mattoman tai suositeltavan teollisuuden laadusta. Myös virkistyk

sen ja loma-asutuksen toimintojen sijoitteluperusteista sekä 

jäte- ja vesihuollosta olisi aiheellista olla ohjausta. Yleis

kaavojen vahvistuttaminen sisäasiainministeriössä lisää kaavan 

oikeusvaikutuksia ja olisi näin ollen Suunnittelualueella tärkeää. 

Y k s i t y i s k o h t a i n e n k a a v o i t u s ja maan

käytön suunnittelu perustuu seutu- ja yleiskaavoihin ja niissä 

esitettyihin periaatteisiin. Yks iskohtaisissa kaavoissa koros-

tuu kaavamääräysten tarve ympäris uojelua ja maisemanhoitoa 

varten. Rantakaavoissa voidaan antaa määräyksiä mm. vesi- ja j 

huollosta. Yksityis~ohtaisten kaavojen kaavaselostuksissa tulisi 

käsitellä ympäristön häiriötekijöitä sekä kaava-alueen erityis

luonnetta ja suojelukohteita soveltaen sisäasiainministeriön kaa

voitusohjeita l /1974. 

Kaavoissa vo 

is 1 

antaa 

ta 

toimintojen, mm. 

tontille e 



239 

saa sijoittaa yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun 

lain (982/77) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua tehdasta tai 

laitosta. Erityisen tärkeitä määräykset ovat ranta-alueiden 

käytölle. 

Lisäksi rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista 

oloista johtuvia ja muita täydentäviä vastaavia määräyksiä. 

Niillä alueilla, joilla ei ole yksityiskohtaista kaavaa, nouda

tetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksessä 

voidaan esim. edellyttää, että loma-asuntoja ei saa varustaa 

vesikäymälällä ellei jätevesiä käsitellä tai kuljeteta pois 

asianmukaisella tavalla. 

Myös rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä voidaan vielä 

vaikuttaa lopputulokseen tarkentaen esimerkiksi määräyksiä 

rakennusten sijoittamisen ja varusteiden osalta. 

Rantojen suojelu Suunnittelualueella edellyttäisi ennen kaikkea 

kaavoitusta ja rakentamista koskevan lainsäädännön kehittämistä 

s~ten, että erityisesti suojeltavat vesistöt voitaisiin nykyistä 

tehokkaammin ottaa huomioon. 
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7. T 0 I ME N P I D E S U 0 S I T U K S E T 

7.1 YHDYSKUNNAT 

Taajamien ja haja-asutuksen ravinnekuormitus aiheuttaa sekä 

paikallista veden laadun huonontumista että koko suunnittelu

alueen rehevöitymistä. Osittain tästä on aiheutunut jo vakavia 

oireita Pohjanpitäjänlahden syvimmissä osissa. Näistä syistä 

tulisi ravinnekuormituksen vähentämiseksi jäteveden puhdistamoi

den puhdistustasoa nostaa ja kaikki viemäriverkoista tulevat 

jätevedet johtaa käsittelyyn. 

Jätevedet tulisi kauttaaltaan käsitellä korkeatasaisesti seuraa

van yleisperiaatteen mukaisesti: 

kaikki taajamajätevedet tulisi käsitellä ensi tilassa biologis

kemiallisesti siten, että BHK7-reduktio olisi vähintään 90 % 

ja fosforireduktic 80-85 

- taajamien jätevedenpuhdistamoiden rakenteita ja käsittely

yksiköitä uusittaessa tai oleellisesti laajennettaessa tulisi 

puhdistustulosta tehostaa fosforin suhteen arvoon 90-95 % 

kuitenkin viimeistään vuoteen 1985 mennessä. Tällöin kyseeseen 

tulee lähinnä jälkisaostus- tai väljästi mitoitettu hyvin toimi

va rinnakkaissaostuslaitos. Tammisaaren puhdistamon tehostus 

tulisi toteuttaa jo aikaisemmin. Hangossa jätevesien purkupaikan 

tila sallii puhdistustavoitteen siirtämisen myöhempään ajan

kohtaan. 

- taajamien jätevesien puhdistuksen tavoitteena 1990-luvulla 

tulisi Hangon edustaa lukuunottamatta olla 95 %:n vähenemä 

sekä BHK:n että fosforin suhteen. Tämä edellyttäisi mahdolli

sesti esim. suodatuksen liittämistä puhdistukseen. Toteuttamis

tarve ja ajankohta määräytyvät vesistön tilan kehittymisen ja 

teknistaloudellisten edellytysten pohjalta. Myös typenpoisto

tarve tulee selvittää erillisellä tutkimuksella. 



244 

suunnittelualueeseen kuulumattomissa Karjaanjoen muissa taa

jamissa sekä Lohjanjärvellä tulisi noudattaa samoja periaat

teita. 

Jätevesien vaikutukset tulee rajoittaa harvoille suppeille 

alueille, jotka voidaan valita mahdollisimman tarkoituksen

mukaisesti erityisen arvokkaiden alueiden tehokkaaksi suojaami

seksi. Nykyisten purkupaikkojen määrää tulisi pyrkiä vähentä

mään alueellisilla yhteiskäsittely- ja viemäröintihankkeilla. 

Mikäli purkupaikkoja ei voida siirtää keskeisiltä alueilta 

kokonaan pois., tulisi ne säilyttää jo likaantuneilla vesi

alueilla. Purkupaikat olisi valittava alueilta, joissa tapahtuu 

luonnollista jälkipuhdistusta, hajoamista tai erityisesti 

Pohjanpitäjänlahdella ravinteiden pidättymistä. Purkupaikkoja 

ei saisi sijoittaa erillisten syvänteiden lähelle eikä Pohjan

pitäjänlahden veden kulkeutumisen ja vesialuekokonaisuuden 

kannalta keskeisiin kohtiin. 

Taajamien jätevedet tulisi ta~koituksenmukaisella tavalla pyrkiä 

kokoamaan käsiteltäviksi sellaisissa yksiköissä, joissa voidaan 

tavoitteena olevat puhdistustasot saavuttaa teknillisesti ja 

taloudellisesti edullisimmin. Näin luodaan paremmat edellytykset 

alueiden kehittämiselle sekä myöhemmin toteutettavalle jätevesien 

purkupaikan siirrolle. Alueellisina keskuksina tulevat kyseeseen 

Kariaan-Pinjaisten ja Pohjan kirkonkylän alue, Hangon kaupunki

taajama sekä aluksi paikallisina keskuksina myös Tammisaaren ja 

Lappohjan alueet. Myös myöhemmin mahdollisesti kyseeseen tulevia 

puhdistuksen lisävaiheita kuten hiekkasuodatusta ja typenpoistoa 

varten tulisi varata tilaa. Matalissa lahdissa olevilla purku

paikka-alueilla olisi .varauduttava mahdolliseen jälkilammikoin

tiin. 

Jätevesiliete tulisi käsitellä asianmukaisesti ja ohjata hyöty

käyttöön eikä kuljettaa kaatopaikoille. 

ViemäreMden tiiviyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Viemäriverkkoa uusittaessa ja jennettaessa tulisi vähitellen 
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toteuttaa erillisviemäröinti ja muutoin pyrkiä estämään viemä

reiden tulviminen. Hule- ja ylivuotovesien käsittelyn tarve ja 

menetelmät tulisi selvittää 1980-luvulla ja tehdä tätä varten 

tarpeelliset tilavaraukset. 

Välittömät toimenpiteet 

Alue 

Karjaa 

~oh~ 

- Keskustaajama 

- Åminnefors 

- Fiskars 

- Antskog 

Tammisaari 

- Keskustaajama 

- Björknäs 

- Trollböle ym. 

Toimenpide 

Teollisuusjätevesien esikäsittelyn 

tehostaminen. Viemäreiden ylivuotojen 

rajoittaminen. 

Viemäriin joutuvien vuoto- ja hule

vesien määrän rajoittaminen. 

Alueen kaikkien jätevesien johtaminen 

puhdistamollc. 

Koko alueen viemärninti ja jätevesien 

johtaminen Pohjan kunnan Gumnäsin 

puhdistamolle. 

Selvitys mahdollisuudesta estää jäte

vesihaitat kiinteistökantaisin ratkai

suin. 

Skeppsholmenin puhdistamon laajentamine 

ja jätevesien käsittelyn tahostaminen 

jälkisaostustasoon. Viemäreiden ylivuo

tojen rajoittaminen. Teollisuusjäte

vesien esikäsittely. 

Jätevesien johtaminen keskustaajaman 

puhdistamolle. Teollisuusjätevesien 

esikäsittely. 

Jätevesien käsittely jälkisaostustasoi

sesti. 



Tenhola 

- Hästö-Busö 

- Skogby-Harparskog 

Hanko 

- Kaupunkitaajama 

- Lappohja 

Myöhemmät toimenpiteet 

Alue 

Karjaa 

- Keskustaajama 

Pohja 

- Keskustaajama 

- Åminnefors 

Tammisaari 

- Keskustaajama 

- Trollböle ym. 
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Jätevesien biologis-kemiallinen käsit

tely. 

Jätevesien johtaminen Lappohjan viemäri

laitokseen. 

Teollisuusjätevesien esikäsittely. 

Viemäreiden ylivuotojen rajoittaminen. 

Kaikkien jätevesien johtaminen käsitte

lyyn. 

Jätevesien johtaminen Hangon keskus

puhdistamolle tai jälkisaostustasoi

sen laitoksen rakentaminen. 

Toimenpide 

Varautuminen puhdistuksen tehostamiseen. 

Puhdistustehon säilyttäminen jälkisaos

tustasossa. 

Jätevesien johtaminen Pohjan kunnan 

Gumnäsin puhdistamolle. 

Varautuminen puhdistuksen tehostamiseen 

tai jätevesien johtaminen Hangon edus

talle. 

Jätevesien purkupaikan siirto 

Båsafjärdenille. Varautuminen puhdistuk

sen tehostamiseen tai jätevesien johta

miseen Hangon edustalle. 



Hanko 

- Keskus ama 

- Lappohja 

Tvärminnen eläintie

teellinen asema 

7.2 TEOLLISUUS 
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Jälkisaostustasoisen käsittelyn saa-

vuttaminen ja varautuminen 

tehostamiseen. 

leen 

Varautuminen jätevesien johtamiseen 

edustalle. 

Jälkisaostustasoisen käsittelyn saa

vuttaminen. 

Suunnittelualueella on kaksi suurta rauta- ja terästeollisuuden 

laitosta sekä lisäksi erityisesti muuta metalliteollisuutta. Kaik

kien alueen teollisuuslaitosten tulisi tehdä vesien kuormituksen 

asteittaiseksi vähentämiseksi suunnitelmat. Pääpaino on asetettava 

metalliteollisuuden raskasmetallien ja öljyjen vesiin pääsyn 

estämiseen. Laitoksiin olisi luotava tehokas valvonta päästöjen 

varalta, hyvin harjoitettu öljyntorjuntaorganisaatio sekä laatia 

torjuntasuunnitelma vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi. 

Tuotantomenetelmien uusimisen yhteydessä olisi siirryttävä 

ympäristön kannalta haitattomampiin menetelmiin sekä vähiten 

haitallisten aineiden käyttöön. Vanhojen prosessien parantamisen 

ohella tulisi käyttää tehokkaita ulkoisia puhdistusmenetelmiä. 

Ilman kautta veteen joutuva kuormitus tulisiselvittää ja ryhtyä 

kuormituksen vähentämiseen. 

Varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevien Visko 

Oy:n ja Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy:n jätevesien johtaminen 

ja käsittely liittyvät suunnittelualueen jätevesiratkaisuihin. 

Vesioikeuden päätös edellyttää, että Visko Oy:n tulee selvittää 

mahdollisuuksia johtaa jätevedet Hankoniemen edustalle. Typpi

kuormitusta tulisi vähentää nykyisestään. Suomen Forsiitti-Dyna

miitti Oy:ltä edellytetään jätevesien käsittelyn tehostamista, 

lähinnä hanpamuuden ja typpikuormituksen vähentämistä. 
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Lohjanjärven rannalla olevan metsäteollisuuden jätevesien kuor

mituksen vaikutus Pohjanpitäjänlahteen tulee estää. Tähän pääsemi

seksi on kuormitusta vähennettävä nykyisestään. 

Suositeltavat toimenpiteet on es lyhyesti koottuna seu-

raavassa huomattavimpien laitosten osalta. 

Välittömät toimenpiteet 

Ovako Oy, Koverharin tehtaat 

- masuunin kaasunpesuvesien mukana tulevan kiintoaine-, raskas

metalli-, syanidi- ja typpikuormituksen oleellinen vähentämi

nen siirtymällä asteittain suljettuun kiertoon 

- mikäli kuonaa mahdollisesti edelleen qranuloidaan, likaantuvien 

vesien käsittelyn tehostaminen 

- terästehtaan öljyisten vesien sisäisen puhdistusasteen nosto 

- öljynerotusaltaiden erotuskyvyn tehostaminen 

- selvitys ilman kautta tapahtuvasta vesistökuormituksesta 

- selvitys varastoidun malmin, kaksin ja kuonan vaikutuksista 

pinta- ja pohjavesiin sekä mahdollisuuksista estää haitat. 

Ovako Oy, Åminneforsin tehtaat 

valssaamon jäteveden kiintoaineen ja öljyn erotuksen paran

taminen toteuttamalla mahdollisimman suljettu vesikierto. 

Oy Fiskars Ab, Pinjaisten tehtaat 

- vesijakeiden erottelu, öljyjen, rasvojen ja kemikaalien 

estäminen tarpeettomasti joutumasta tehtailta poisjohdetta

vaan veteen sekä tarkoituksenmukaisen käsittelyn soveltaminen. 

Gy Fiskars Ab, Fiskarsin tehtaat 

- jätevesien johtaminen Pohjan kunnan Gumnäsin puhdistamolle 

kullekin vesijakeelle tarkoituksenmukaisen esikäsittelyn jälkeen 

- öljyjen, rasvojen, kemikaalien ja kiintoaineen estäminen 

tarpeettomasti joutumasta tehtailta poisjohdettavaan veteen. 

Mako Oy, metallituotetehdas 

- pintakäsittelystä vesistöön joutuvien jätevesien käsittelyn 

tehostaminen 

- saniteettijätevesien yhteiskäsitte lisuuden selvittä-

minen yhdessä asutuksen kanss 
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Rautaruukki Oy, Lappohjantehtaat 

- selvitys jätevesien raskasmetallien, öljyjen ja myrkkyjen joutu

misesta vesialueelle 

- öljyn pääsy vesistöön estettävä mahdollisimman tehokkaasti 

- saniteettijätevesien johtaminen Lappohjan viemäriverkkoon 

Lappohjan jätevesien käsittelyn alkaessa. 

Oy Wärtsilä Ab, Tammisaaren Posliini 

- kuormituksen vähentäminen osin jätevesimäärää pienentämällä. 

Oy Metsä-Skogby Ab, saha- ja painekyllästämä 

- sahan saniteettijätevesien johtaminen Lappohjaan 

- kuorijätteen säännöllinen poistaminen vesivarastointi-

paikoilta ja sen vaikutusten selvittäminen vesistössä 

- puun vesivarastoalueen säilyttäminen enintään nykyisen suurui

sena 

kyllästyskemikaalien pohjavesiin ja vesistöön pääsyn estäminen. 

Myöhemmät toimenpiteet 

Ovako Oy, Koverharin tehtaat 

- masuunin kaasunpesuvesien aiheuttaman kuormituksen vähentä

minen suljetulla kierrolla saatavalle tasolle 

- terästehtaan mahdollisimman suljetun vesikierron toteuttaminen 

- saniteettijätevesien johtaminen yleiseen viemäriverkkoon 

tai käsittelytason nostaminen yhdyskunnille esitettyjen suosi

tusten mukaisesti 

lietteiden käsittelyn tehostam~nen niin, ettei siitä aiheudu 

haittaa pohja- tai pintavesiin. 

Ovako Oy, Åminneforsin tehtaat 

- saniteettijätevesien johtaminen Pohjan kunnan puhdistamolle. 

Uusi teollisuus 

Uusien teollisuuslaitosten tulisi mahdollisuuksien mukaan voida 

liittyä yleiseen viemärilaitokseen jäteveden määrän ja laadun 

puolesta. Vesiä vo ti kuormittavaa prosessiteollisuutta 

ei suunnittelualueelle voi sijoittaa vesialueen käyttMtarkoi 

ja suojelun vuoksi. 
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Harkittaessa uuden teollisuuden sijoittamista suunnittelualueelle 

tulee vaikutukset vesiin selvittää teellisesti ennakolta. 

Uudelta teollisuudelta sekä ennuksilta ja uusirui-

silta edellytetään parasta to~euttamiskel-

poista tekniikkaa veden tai ilman kautta tulevan jätekuormituksen 

rajoittamiseksi ja vesistöalueelle estämiseksi. Vanhoihin 

teollisuusrakennuksiin sijoittuvan teollisuuden tulisi myös 

olla vesistöä kuormittamatonta. Teollisuutta suunniteltaessa 

on päästöt pyrittävä estämään jo prosessivaiheessa. Tämä edellyt-

tää yleensä prosessivesien 11 siroman suljettua kiertoa. 

7.3 MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ HAJA-ASUTUS 

Peltoviljelyssä ja metsänhoidossa tulisi vähentää ravinteiden, 

kiintoaineen ja kasvinsuojeluaineiden vesistöön pääsyä. Voima-

peräisestä viljelytoiminnasta välittömästi vesistöön 

rajoittuvilla alueilla vähentäisi tuntuvasti vesien kuormitusta. 

Huuhtoutumista voidaan vähentää valitsemalla viljelymenetelmät, 

lannoitteiden koostumut ja määrä sekä annoitusajankohta vesien

suojelun tavoitteet huomioon ottaen oikein. Erityistä huomiota 

huuhtoutumisen vähentämiseen tulisi kiinnittää Pohjanpitäjänlahden 

ja siihen laskevien jokien lähivaluma-alueilla. Sama koskee myös 

metsän lannoitusta. 

Karjatalouden jätehuollon tehostamiseksi tulisi parantaa erityi

sesti virtsan ja lannan talteenottoa rakentamalla asianmukaisia 

lietesäiliöitä sekä käyttää hyväksi kaikki jätteet ja estää niiden 

vesistöön pääsy. Lanta, virtsa ja 

tyvä puristeliemi tulee levittää 

rehun valmistuksessa syn

loil ottamalla levityksessä 

huomioon vesistönsuojelunäkökohdat. Talvella ei tulisi lantaa 

levittää. 

Haja-asutuksen jätehuollossa tulisi suos ei lainkaan tai vain 

vähän vettä käyttäviä käymälöitä, stointia ja sopivissa 

maaperäoloissa jätevesien stä maahan. 
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7. 4 r.VESIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ 

L o m a - a s u t u s 

Loma-asutusta ei tulisi sijoittaa sellaisille alueille, joilla 

vesi~ ja jätehuoltoa ei voida tyydyttävästi järjestää. Tällaisia 

alueita ovat mm. kallioiset saaret ja karut kalliorannat. Loma-. 
kylät, hotellit, tms. korkean varustetason lomakeskukset tulisi 

sijoittaa taajamien läheisyyteen tai muulle sellaiselle alueelle, 

jolla voidaan järjestää varustetasoa ja käyttöä vastaava vesi-

ja jätehuolto. Tehokas lomarakentaminen olisi keskitettävä man

tereelle ja suurimmille sisäsaariston saarille. 

Mahdollisimman paljon ranua-alueita tulisi nyrkiä pitämään raken

tamattomana. Fladat, saariston järvet sekä linnustolle tärkeät 

merenlahdet tulisi erityisesti suojella. Kansallispuistokomitean 

(Komit:eamietintö 1976:88) esittätctän Tammisaaren saariston kansal

lispui~ton alueelle ei pitäisi rakentaa uusia loma-asuntoja. Tähän 

aluee~een rajautuvalla ulkosaaristovyöhykkeellä tulisi sallia 

enintään harva lomarakentaminen. 

Loma-asutuksen vesi- ja jätehuoltoratkaisuissa on pyrittävä 

pitämään vedenkulutus ja jätevesien määrä alhaisena. Jätevedet 

ja jätteet on pyrittävä tekemään haitattomiksi ja niiden joutumi

nen vesistöön olisi estettävä jo niiden muodostumispaikalla, ts. 

rakennuspaikkakohtaisin ratkaisuin. 

Loma-asutuksessa olisi suosittaua kuiva-, komposti- tms. käymälä

ratkaisuja. Tavanomaisia huuhtelukäymäläitä ei tulisi sallia, 

ellei niitä voida liittää yleiseen viemäriverkkoon. Sauna-, pesu

yms. laimeat jätevedet on imeytettävä maahan riittävän kaukana 

(ainakin 15-20 m) rantaviivasta. 

Suunnittelualueelle laadittavissa yleis- tai sitä yksityiskohtai

semmissa kaavoissa tulisi olla vesi- ja jätehuollon järjestämistä 

koskevat kaavamääräykset. 
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V e n e i 1 y 

Nykyiset ja uudet venei tulisi varustaa jätteiden vas-

i olla y i i-

tettu käymälä ja vastaanotto. 

i polttoaineenj isi olla öljyj 

vastaanotto ja öljyvahihkojen torj inei 

stosta tulisi varata esimerkiksi rustettavan säätiön 

toimesta luonnonsatamia ja rantautumispaikkoja. Näiden 

olisi sijoitettava kuivakäymäläitä ja kiinteiden jätteiden vastaan

ottopaikkoja. Kuntien lisäksi matkailuyritysten ylläpitäjien ja 

jätehuoltopalvelujen käyttäjien isi osallistua jätehuollon hoi-

tamiseen. 

Luonnonsuojelun kannalta arvokkailla linnustoalueilla, fladoilla 

ja glo-järvillä sekä kalastuselinkeinon kannalta tärkeillä vesi

alueilla tulisi tarvittaessa moottoriveneilylle asettaa rajoituk

sia veneliikennelain perusteella. 

7.5 KAATOPAIKAT 

Kaatopaikka-alue olisi valittava niin, ettei vesien likaantumista 

pääse tapahtumaan. Lisäksi tulee kaatopaikalta huuhtoutuvien jäte

aineiden määrää rajoittaa rakennusteknisin menetelmin. Kaato

paikkojen ympäristö tulisi ojittaa asianmukaisesti. 

Suunnittelualueen jätehuolto näyttäisi olevan ainakin toistai

seksi hoidetbavissa valvotuilla ja asiallisesti hoidetuilla kaato

paikoilla. Ainakin yhdellä alueen kaatopaikalla tulisi olla 

valmius rajoitetun ongelmajätemäärän vastaanottoon. Jätteiden 

keräilyä, lajittelua ja hyötykäyttöä tulisi kehittää. 

7.6 ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA 

Merialueen yleistä valvontaa tulisi tehostaa öljypäästöjen estä

miseksi. Alusöljyvahinkojen torjuntavalmiutta tulisi tehostaa 

a erityisluonteen huomioonottavaksi. Maa-alueita varten laa-

dittavat kuntien öljyvahinko 

laatia ja toteuttaa ottaen 

suhteet. Nämä olosuhteet vi 

untasuunnitelmat tulisi 

s ttelualueen erityisala

tulisi myös ottaa huomioon 
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päättäessään öljyn varastoimiseen ja käyttöön liittyvistä 

asioista. Sekä meri- että maa-alueiden öljyvahinkojen torjunnassa 

tulisi öljyisen jätteen käsittelyssä pyrkiä alueelliseen yhteis

toimin·taan. 

Tärkeiden pohjavesialueiden suojaamiseksi tulisi nohjavesien 

muodostuminen ja virtaukset selvittää tarkemmin hydrogeologisilla 

kartoilla, ·jotta voitaisiin varautua ja suunnitella ennakkoon 

mahdollisten onnettomuuksien edellyttämät toimenpiteet. Hangosta 

tapahtuvat kemikaalikuljetukset lisäävät tätä tarvetta. 

7.7 SEURANTA JA JATKOTUTKIHUS 

Tämän suunnitelman toteutumisen ja vesistön tilan kehittymisen 

seuraamiseksi sekä eräiden lisäselvitysten saamiseksi tulisi 

käynnistää seuraavat toimenpiteet: 

H a n g o n e d u s t a 1 1 a t e h t ä v ä t t u t k i m u k -

s e t. Mikäli osoittautuu, että Oy Visko Ab:n typpeä sisältävät 

jätevedet joudutaan johtamaan Hangon kaupungin jätevesien purku

paikalle, tulisi niiden vaikutukset arvioida ottaen huomioon 

meriveden ajoittain pieni fosfori-typpisuhde. 

T y p e n p o i s t o j ä t e v e d e s t ä. Typenpoiston teknil

listen ja taloudelliset mahdollisuuksien selvittämiseen tulisi 

maassamme lisätä resursseja. ~1ikäli Suunnittelualueella joudutaan 

tehostamaan typenpoistoa, tulisi kyseisiä selvityksiä soveltaa 

alueen puhdistamoilla. 

R a s k a s m e t a 1 1 i e n esiintymistä jätevesissä, meri

vedessä ja biologisessa materiaalissa tulisi jatkuvasti seurata. 

Samoin kerääntyvien ympäristömyrkkyjen esiintymistä tulisi tutkia. 

L o m a - a s u t u k s e n j ä t e v e s i e n imeytysmahdolli

suuksia erityisesti saaristo-olosuhteissa tulisi selvittää käy

tännön kokeilla ottaen huomioon suuret loma-asuntokaavoitukset. 
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M a a - j a m e t s ä t a 1 o u d e s t a s e k ä 1 o m a -

a s u t u k s e s t a veteen joutuvien ravinteiden määrät pitäisi 

selvittää kenttähavainnoin kyseisen kuormitusosuuden täsmentämi

seksi sekä selvittää toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi. 

S ä 1 1 v i k i n s y v ä n t e e n happitilannetta tulisi 

seurata erityisen tarkkaan, sillä syvänteen tilanne ilmentää 

Pohjanpitäjänlahden tilaa ja kuormituksen sietokykyä. 

R a v i n t e i d e n p i d ä t t y m i s t ä jätevesien pur

kualueina toimiviin mataliin merenlahtiin, kasvillisuuteen 

ja sedimentteihin, tulisi tutkia. 
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8. Y H T E E N V E T 0 

Pohjanpitäjänlahden ja sen edustalla olevan merialueen vesien

suojelusuunnitelma on laadittu tarkentamaan Läntisen Uudenmaan 

vesien käytön kokonaissuunnitelmaa kyseisellä vesistöalueella. 

Suunnitelma on tarkoitettu olemaan ensisijaisesti vesiviran

omaisten, mutta myös muiden alueen suunnittelijoiden, kunnallis

ten~viranomaisten ja teollisuuslaitosten ohjeena ja informaationa 

vesiensuojelussa. 

Suunnitelman laatimisen syinä ovat olleet alueen kansainvälinen 

ja valtakunnallinen merkitys tutkimusvesistönä, asukkaiden elin

ympäristön ja kalastuksen kannalta arvokkaan vesialueen säilyt

täminen sekä virkistyskäyttöedellytysten turvaaminen. 

Pahimmat vesiensuojelulliset epäkohdat, jotka on lähivuosina 

hoidettava, ovat metalliteollisuuden raskasmetalli-, öljy-

ja ravinnepäästöt sekä eräiden taajamien jälkeenjääneisyys 

jätevedenpuhdistamoiden rakentamisessa ja puhdistuksen tehos

tamisessa. Sen lisäksi Lohjan seudun puunjalostusteollisuuden 

aiheuttama kuormitus tuntuu Karjaanjoen suulla. Hangon ja Tammi

saaren sekä saariston kaavoitus ovat käynnissä. Vesiensuojelu

näkökohtien huomioonotto maankäytön suunnittelussa on erityisen 

tärkeää suunnittelualueen erityisalasuhteiden ja mm. kansallis

puistohankkeen vuoksi. 

Seurauksena lisääntyneestä kuormituksesta on likaantumishaitto

ja alkanut ilmetä Karjaanjoen suualueella, Tammisaaren keskus

t~ajaman luona ja Lappohjassa sekä Hangon edustalla. Varsin 

hälyttävä oire on vuosina 1974 ja 1975 tapahtunut happipitoisuu

den lasku varsinaisen Pohjanpitäjänlahden syvissä osissa, mikä 

osoittaa, että vesialue ei kestä enää lisäkuormitusta. 

Nykyisen kuormituksen vähentämiseksi sekä kuormituksen hallitse

miseksi tulevaiuusessa ehdotetaan toimenpiteitä, joista tärkeim

mät ovat seuraavat: 
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Yhdyskuntien jäteveden puhdistuksessa tulee ensi tilassa saa

vuttaa 85-90 % fosforivähenemä ja 90 % vähenemä biologisessa 

hapenkulutuksessa. 1980-luvun puoliväliin mennessä sekä fosforin 

että biologisen hapenkulutuksen vähenemän tulisi olla 90-95 %, 

mikä merkitsee, että jäteveden puhdistamojen on taajamissa oltava 

biologis-kemiallisia puhdistamoita, joissa suoritetaan lisäksi 

ravinteiden jälkisaostus taikka muita vastaavan tehoisia toimen

piteitä. Lappohjan-Skogbyn alueen jätevedet olisi aiheellista 

johtaa Hangon nykyiselle puhdistamolle yhteiskäsittelyyn. Tammi

saaressa olisi tärkeää saada aikaan nopeasti jätevesien jälki

saostustasoinen käsittely. Taajamissa on tulevaisuudessa varau

duttava entistä tehokkaampiin toimenpiteisiin, mikäli vesistön 

kannalta riittäviin tuloksiin ei päästä edellä esitetyin toimen

pitein. 

Teollisuuslaitoksille suositellaan erilaisia vaiheittain toteu

tettavia toimenpiteitä. Niistä tärkeimmät ovat Ovako Oy:n Kover

harin tehtaiden masuunin kaasunpesuvesien suljettu kierto, 

vastaavanlainen suljettu vesikierto Ovako Oy:n Aminneforsin vals

saamossa ja Oy Viskb Ab:n keinosuolitehtaan typpikuormituksen 

vähentäminen. Mikäli uutta teollisuutta sijoittuu suunnittelu

alueelle, edellytetään, ettei se kuormita ympäristöä. 

Lohjanjärven rannalla olevan metsäteollisuuden kuormituksen 

vaikutus Pohjanpitäjänlahteen tulee estää. Tähän pääsemiseksi 

on kuormitusta vähennettävä nykyisestään. 

Teollisuudesta ilman kautta vesialueelle joutuva kuormitus tulee 

selvittää ja ryhtyä kuormituksen vähentämiseen. 

Erityisesti saaristo- ja rannikkoalueita koskevassa kaavoituk

sessa tulisi olla vesi- ja jätehuoltoa koskevat kaavamääräykset. 

Loma-asutusta ei tulisi sijoittaa sellaisille alueille, joilla 

vesi- ja jätehuoltoa ei voida tyydyttävästi järjestää. Tehokas 

lomarakentaminen olisi keskitettEivä mantereelle ja suu1t:nmillc 

sisäsaariston saarille. 
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Suosituksia on edelleen esitetty mm. veneilyä, satamia, jyn-

torjuntaa, pohjavesien suojelua, kaatopaikkoja ja maataloutta 

varten. 

Pohjanpitäjänlahden alueen suojelu ainakin tässä vaiheessa on 

mahdollista olemassa olevan lainsäädännön nojalla. Suurimpien 

kuormittajien osalta voidaan vesiensuojelu toteuttaa ilman vesi

lain 1 luvun 21 §:ssä tarkoitettuja ankarampia määräyksiä. Sen 

sijaan muun kuormituksen osalta saattaisi tulla harkittavaksi 

ankarampien määräysten vesioikeudelta hakeminen, mikäli vesien

suojelun tavoitteita Suunnittelualueella ei muutoin vesilain ja 

muun lainsäädännön nojalla saavutettaisi. Myös terveys- ja 

rakennuslainsäädännön nojalla on mahdollisuuksia vaikuttaa vesien

suojelun tavoitteiden saavuttamiseen ja toimenpiteiden toteutta

miseen. Myös muun, kuten öljyvahinkojen torjunnasta ja jätehuol

losta olemassa olevan lainsäädännön nojalla voidaan vaikuttaa 

vesiensuojelun toteutumiseen. Alueella voisi tulla kyseeseen myös 

luonnonsuojelulain antamien mahdollisuuksien käyttäminen. 
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POHJANPITÄJÄNLAHDEN JA SEN EDUSTAN VESIENSUOJELUSUUNNITELrffiSTA 

ANNETUT LAUSUNNOT 

1. Yleisiä huomautuksia 

Useimmat lausunnonantajista pitävät vesiensuojelusuunnitelman 

laatimista tärkeänä ja kannatettavana. Kukaan ei aseta kyseen

alaiseksi vesiensuojelusuunnitelman laatimista. Useimmissa 

lausunnoissa todetaan alueen erityisluonne ja siitä johtuva 

suojelutarve. 

Sisäasiainministeriön mukaan on kohteen kaltaisten erityis

suunnitelmien laatiminen välttämätöntä, jotta saavutettaisiin 

ministeriönkin lausunnossaan tuke~at suojeluvesityöryhmän 

esittämät suojelutavoitteet. Hinisteriö korostaa suojelu

tavoitteiden toteutuksen tärkeyttä sekä alueen merkitystä 

Itämeren tutkimukselle. 

Helsingin Yliopisto pitää kokonaisvaikutelmaa hyvänä. Asial

liset toimenpide-ehdotukset ja keskeiset suositukset tulisi 

toteuttaa. Runsaasti ja selkeästi esitettyä informaatiota 

ei ole riittävän hyvin käytetty suunnitelman laatimiseen. 

Saaristoasiain neuvottelukunta katsoo ohjelmaehdotuksen 

edustavan nykyaikaista ja todella kaikki vesien eri käyttö

muodot huomioivaa suunnittelumuotoa. Sen mukaan tällä ainut

laatuisella alueella voidaan tutkia mitä moninaisempia Itämeren 

luonnontilaanja sen muuttumiseen liittyviä ympäristökysymyksiä. 

Neuvottelukunta toivoo, että kokonaissuunnitelmista pyydet

täisiin sen lausunto, milloin Suunnittelualueella on vakituista 

saaristoasutusta. 

Riista- a kalataloudellis tutkimuslaitoksen mukaan toimen-

pide-ehdotukset ovat hyviä ja tarpeen vaatimia. Alue tulisi 

pyrkiä stiily mahdollisimman luonnontilaiscna. 
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Merentutkimuslaitos pitää suunnitelmaa pääpiirteissään huolel

lisesti laadittuna, eikä sillä ole periaatteellista laatua 

olevia huomautuksia. 

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry. kiittää 11 kansan

painoisten" (lyhennelmien) tekemistä ja pitää toimenpidesuosi

tuksia pääosiltaan oikein osuneina. 

Uudenmaan lääninhallitus pitää suunnitelman laatimista 

tärkeänä, koska alue on avainasemassa selvitettäessä Itämeren 

tilaan ja suojeluun liittyviä kysymyksiä. Inventointi

luonteisia selvityksiä pidetään perusteellisina ja käyttö

kelpoisina muihinkin tarkoituksiin. Suositusten konkretisointia 

kuitenkin kaivataan. 

Karjaan kaupunki hyväksyy vesiensuojelusuunnitelman esitetyt, 

toimenpide-ehdotukset. 

Hangon kaupunki pitää suunnitelman laatimista positiivisena 

ja katsoo, että näin saadaan aikaan vesiviranomaisten käsitykset 

ja ohjeet kirjallisessa muodossa helpottamaan esim. kuntien 

päätöksentekoprosessia. 

Pohjan kunnan mielestä ei liene eroa sillä, 9erustellaanko 

suojelutavoitteiden asettamista väestön elinehtojen paranta

misella vai tieteellisen tutkimustoiminnan mahdollistamisella, 

sillä optimisteina voitaneen osoittaa, että tutkimustulokset 

koituvat väestön hyväksi. Lyhyellä tähtäyksellä tarkasteltaessa 

sitä vastoin on ilmeistä, että eri perustelut saattavat johtaa 

ristiriitoihin. Siten on tärkeää, että Pohjanpitäjänlahden 

suojelpsuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan paikallisten 

yhdyskuntien normaali kehittämistarve. Kunta katsoo, että 

suunnittelua tulisi jatkaa vesistönsuojelun 11 malli tapauksena •:, 

josta saaduilla kokemuksilla ja tuloksilla olisi käytt5ä 

yleisestikin ympärist6- ja maankäytt6suunnittelua kehitettäessä. 
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Nylands Svenska Lantbruksproducentförbund hyväksyy suojelu

suunnitelman päämäärän säilyttää vesialue niin puhtaana kuin 

mahdollista ja yrittää estää lisääntyvä likaantuminen. 

Teollisuuden Keskusliitto katsoo, että suunnitelma sisältää 

varsin laajat pohjatiedot, jotka sinänsä ovat erittäin 

arvokkaita. Näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi suunni

telmaa edelleen kehiteltäessä. Suunnitelma-alueelle on 

tarkoituksenmukaista laatia suojelun tavoitteet ja suunni

telmat niiden toteuttamiseksi. 

Ovako Oy esittää huomattavan määrän korjauksia ja muutos

ehdotuksia, joiden tarkoituksena on lisätä suunnitelman 

asiallisuutta. 

Oy Fiskars Ab:n mielestä ehdotus on laadittu liian yksi9uoli

sesti vesiensuojelutoimenpiteitä vaatien, syventymättä 

tutkimaan, miten nämä toimenpiteet ovat taloudellisesti ja 

teknillisestikin mahdollisia toteuttaa. 

Oy Predium Ab:n mielestä ehdotuksen teoreettinen päämäärä 

on kiitettävä. Valitettavasti päätyy koko ajatuskulku 

teoreettiseen toiveajatteluun. Yhtiö katsoo, että tulisi 

olla helppoa saada aikaan hedelmällistä yhteistyötä vesien

suojelussa mikäli siihen on hyvää tahtoa. 

Natur- och miljövård katsoo, että tavoitteet on hyvin 

motivoitu. Myös keskeiset suositukset ja toimenpide-ehdotukset 

ovat yleensä oikeita ja tarpeellisia. 

Tammisaaren kaupunki hyväksyy useimmat työryhmän esittämät 

kohdat ja suositukset. Tietyt tiedot vaikuttavat kuitenkin 

vanhentuneilta tässä suhteessa ja ne tulisi ilmeisesti 

sivuuttaa. Kaupunki katsoo, että maa- ja vesialueelle tulevat 

rajoitukset eivät saa olla sellaista laatua, että ne taannut

tavat elinkcinoeläm~ä. Valtiovallan asennoitumisen 
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tulee tapahtua suopeasti ja painavammin lupauksin kuin työryhmän 

tekemien suosituksien, mutta jotka eivät mitenkään tule olemaan 

sitovia alueen tulevassa käytössä. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto katsoo, että vesiensuojelun 

yleissuunnitelma on periaatteessa positiivinen suunnitelma, 

jolla pyritään huomioimaan ihmisten kaikki tarpeet. Liitto 

katsoo, että suunnitelmaehdotusta ei tässä muodossa voida 

asettaa lopullisten suojelutoimenpiteiden pohjaksi, vaan 

sitä täytyy tietyissä osissa vielä perusteellisesti täydentää. 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarainhoitotoimiston 

~äsityksen mukaan on selvitys varsin seikkaperäinen ja 

hyvä esimerkki siitä, miten suojeluvesistöiksi valittavien 

kohteiden osalta tulisi muuallakin edetä, vaikkeivät muut 

suojelukohteet ja niiden ongelmat liene läheskään yhtä moni

mutkaisia. 

Metsähallitus pitää tärkeänä,· että asiakohdassa mainittua 

vesialuetta, joka kuuluu kansainväliseen Project Aqua-vesien

suojeluohjelman kohteisiin, suojellaan likaantumiselta 

' ja hyväksyy myös alueen käytön erityisrajoitukset, mikäli 

ne ovat riittävästi perusteltuja. 

Uudenmaan luonnonsuojelupiiri-Nylands naturskyddsdist_ri_kt rv. 

pitää erillisen vesiensuojelusuunnitelman laatimista 

todella kiireellisenä tehtävänä tähdentäen samalla maan 

koko saariston suojelun ja jokamiehen vastuullisten oikeuk

sien turvaamisen tärkeyttä. Haisemansuojelun katsotaan 

saaneen liian vähäisen aseman suunnitelmassa. 

2. Suunnitelma-alueen rajaus 

Suunnittelualueen rajausta merialueella esitetään monessa 

lausunnossa turkistettovaksi. L~insixajuc:t huluau tarkistaa 

vain yksi. Itärajaa halutaan useaw~in laajennettavaksi kuin 

s tettavaksi. 
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Helsingin Yliopisto esittää rajaa laajennettavaksi itäänpäin, 

jolloin suojelualueeseen tulisi kuulumaan mm. Nothamnin rau

hoitettu alue sekä mahdollisesti Barösundin etelänpuoleinen 

saaristo. 

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistyksen mukaan onnistunut 

rajaus mahdollistaa vesiensuojeluon0elmien joustavan käsit

telyn raja-alueilla. 

Uudenmaan lääninhallituksen mukaan olisi tarkoituksen

mukaista ulottaa suojelusuunnitelma koko suojeluvesityö

ryhmän esittämälle alueelle. 

Hangon kaupungin käsityksen mukaan merialueen länsiraja 

tulisi tarkistaa Project Aqua-alueen mukaiseksi. 

Oy Predium Ab protestoi Project Aqua-alueelle muodostettua 

uutta itärajaa, joka ei käy yksiin tähän mennessä harjoitetun 

tutkimuksen kanssa. 

Suomen Kalamiesten Keskusliiton mukaan aluetta~ulisi laajen

taa käsittämään koko nykyisen Ta~isaaren saaristoalueen. 

Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys pitää alueen 

rajausta onnistuneena, mutta olisi harkittava Ta~isaaren 

saariston itäosan liittämistä siihen suojeluvesityör~hmän 

mukaisesti. 

Natur- och mil övård katsoo, että olisi harkittava myös 

Tammisaaren saariston itäosan mukaan ottamista suunnitelmaan. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton käsityksen mukaan työ

ryhmän esitys Project Agua-alueesta ei ole oikea. Rajojen 

vedolla on suuri merkitys ja se tulisi tehdä huolella. Hyös 

maininta ehdotetun kansallispuiston sisältymisestä Project 

Aqua-alueeseen tulisi tarkistaa. 
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Uudenmaan luonnonsuojelupiirin mukaan, jotta alueen käyttö likaan

tuneiden alueiden vertailuvesistönä voitaisiin turvata, tulisi 

suojelusuunnitelman saaristoaluetta laajentaa Barösundin saaris

toon asti. 

3. Vesistö 

Helsingin Yliopisto katsoo deskriptiivisessä osassa 

esiintyvän joitakin virheitä. 

Teollisuuden Keskusliiton mukaan tulisi vesien laatu säilyttää 

alueella puhtaana. Vesistön tilan kehitys huomioon ottaen 

antavat suunnitelma ja sen suositukset ehkä virheellisen 

kuvan uusien suojelutoimenpiteiden kiireellisyydestä. 

Ovako Oy:n mielestä työryhmä on selvittänyt erittäin 

perusteellisesti eri purkupaikkojen päästöjä vesistöön. 

Päästöjen aiheuttamista likaantumisalueista voisi esittää 

hieman enemmän havainnollisia karttapiirroksia. 

Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy katsoo, että sen purku-

vesistö on luonnontilassa, ei osoita minkäänlaisia ylirehevöi

tymisen merkkejä, eikä ole lainkaan vahinaoittunut yhtiön 

jätevesikuormituksesta. 

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistyksen mielestä olisi 

vesiensuojelun kannalta erityisesti typen osuus vesistöjen 

rehevöittäjänä selvitettävä, koska typpi on rannikko

vesiemme perustuotannan minimitekijä. 

Uudenmaan luonnonsuojelupiiri katsoo, että fosforin ja 

typen osuus purkuvesistössä tuotantoa säätelevänä tekijänä 

tulisi varsinkin tällä alueella selvittää nopeasti ja 

perusteellisesti. 
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ja suositusten kohdalla, mistH ma~ninnat kalastusta ohjaavista 

ja kehittävistä tekijöistä melkein puuttuvat. 

Kalatalouden sopeuttaminen suojelusuunnitelman'puitteisiin, 

vaikkakin vaikutukset arvioltaisiin olemattomiksi, tulisi täsmentää. 

5. Taajamat 

Taajamien osalta useat näkevät keskeisenä ja kiireellisimpänä 

kysymyksenä Tammisaåren ja Lappohjan jätevesien käsittelyn ja 

johtamisen suuntalinjojen selviämistä. 

Helsingin Yliopiston mukaan Lappohjan sekä myöhemmässä vaiheessa 

Tammisaaren jätevesien johtaminen Hankoon tuntuu harkitulta, 

vaikka kyseessä onkin ongelman siirtäminen paikasta toiseen. 

Merentutkimuslaitoksen mukaan vesiensuojelutoimenpiteiden 

aikataulu on asiallinen, mutta Tammisaaren osalta kaivataan 

kuitenkin pidennystä. 

Karjaan kaupunki katsoo, että ennenkuin sille määrätään uusia 

vaatimuksia (typenpoisto,. suodatus) on kuitenkin sellaisten 

toimenpiteiden vaikutus huolellisesti tutkittava sekä selvi

tettävä suhde mm. suurteollisuuden sekä maa- ja metsätalouden 

kuormitukseen. 

Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistyksen mielestä 

olisi yhdyskuntien osalta mahdollisimman pian saatava päätökset 

siitä, mitä ratkaisuvaihtcPhtoja lähdetään toteuttamaan, jotta 

jätevesien puhdistuksen aloittamistatai tehostamista ei 

tarvitsisi enää siirtää. Erityisesti olisi nopeasti saatava 

aikaan ratkaisu siitä, onko Tammisaaren taajaman alueitten 

ja Lappohjan seudun jätevedet käsiteltävä paikallisesti tai 

onko ne johdettava Hankoon ja puhdistettava siellä. 

Natur- och miljövård rf:n mukaan tulisi nopeasti ratkaista 

Tammisaaren taajamien ja jan jätevesikysymykset. 
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Tammisaaren kaupunki katsoo, että Pohjanpitäjänlahden herkän 

luonnon puolesta olisi paika laan jätevesien keskitys yhteen 

paikkaan ja niiden korkea-asteinen käsittely. Jätevesien 

johtaminen Tammisaaresta Lappohjan kautta Hankoon näyttää 

tämän takia Tammisaaren kannalta mielenkiintoiselta ja houkut

televalta. Työryhmän olisi kuitenkin pitänyt käsitellä 

yksityiskohtaisemmin tätä. Erityisesti puuttuu tästä kustan

nusvertailu ja viittaus missä määrin valtiovalta olisi halukas 

myötävaikuttamaan tähän projektiin. 

Keskeisissä suosituksissa esitettyjä toimenpiteitä tuskin 

lienee erityisesti tutkittu suunnitelman laatijoiden toimesta. 

Tammisaaren kaupunki on laadituttamissaan selvityksissä ja 

laskelmissa tullut aivan poikkeavaan tulokseen. Suositusta 

kaikkien jätevesien johtamiseksi Skeppsholmenin puhdistamolle 

voidaan tarkastella vain vaihtoehtoisena ratkaisuna. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto pitää epärealistisena 

Tammisaaren jätevesien johtamista Hankoon. 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarainhoitotoimisto 

katsoo, että koska eri vaihtoehdot eivät ilmeisesti vaikuta 

alueen vesistön laatuun ratkaisevasti, ei toimisto halua 

ottaa kantaa eri vaihtoehtoihin, vaan valinnat lienee parasta 

suorittaa paikallisista intresseistä ja olosuhteista lähtien. 

Uudenmaan luonnonsuojelupiiri katsoo, että tulisi noudattaa 

mahdollisimman pitkälle ekologisia periaatteita. Näin ollen 

syntyvät haitat tulisi estää jo jätteiden muodostumuspai

koilla. Pitkien siirtoviemäreiden rakentaminen merkitsee 

usein vain haitan siirtämistä paikasta toiseen. Erityisesti 

suojeltavan vesialueen osalta, kuten tässä on asianlaita, 

voidaan kyseisestä periaatteesta kuitenkin poiketa, mikäli 

muut keinot ovat jo loppuun käytetyt. Jätevedet tulisi käsitellä 

aina korkcatasoisesti. 



268 

6. Teollisuus 

Teollisuutta koskevat lausunnot ovat usein ristiriidassa keskenään 

riippuen lausunnon antajasta. 

A. Olemassa oleva teollisuus 

Saaristoasiain neuvottelukunnan mielestä jätevesien haitta

vaikutusten vähentämistä on käsitelty lähinnä teknillisenä 

kysymyksenä. Tällaista näkökohtaa on kuitenkin pidettävä ekolo

giselta kannalta liian suppea-alaisena. 

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistyksen mukaan Lohjanjärven 

prosessiteollisuuden osalta on oleellista, ettei Pohjanpitäjän

lahteen tuleva kuormitus lisäänny. Teollisuuden jätevedet eivät 

saa aiheuttaa vesistön lisäkuormitusta eikä huonontaa sen tilaa. 

Teollisuuden Keskusliiton mielestä ehdotuksessa on selvitetty 

perusteellisesti eri purkupaikkojen päästöjä vesistöön. Keskus

liiton mielestä kuitenkin konkreettiset vesiensuojeluun liitty

vät toimenpide-ehdotukset on laadittu liian yksipuolisesti 

korostaen itsetarkoituksellisesti kuormituksen vähentämistä 

selvittämättä, miten nämä toimenpiteet ovat taloudellisesti 

ja teknisesti mahdolliset toteuttaa. Kokonaissuunnitelmassa 

kuvastuu siten vesihallituksen nykyinen politiikka, jonka mukaan 

teollisuudelle ja asutukselle esitetään pitkälle meneviä toimen

pidesuosituksia selvittämättä mitä toimenpiteet vaikuttavat 

vesien käyttökelpoisuuteen. Keskusliiton mielestä toimenpide

vaatimukset tulisi esittää vesistön laadun parantamistoimen

pidesuosituksina eikä konkreettisena menetelmiin liittyvänä 

toimenpidesuosituksena. Sekä teollisuudelle että kunnalle pitäisi 

jättää mahdollisuus itse ilman tiukkaa vesihallituksen 

ohjailua tai painostusta valita menetelmät, joilla päästään 

asetettuihin tavoitteisiin, koska viranomaisen esityksestä 

mahdollisesti tehdyistä virheellisistä ratkaisuista ei vesi

hallitus kuitenkaan kanna vastuuta. Keskusliitto ihmettelee, 

minkä vuoksi vaaditaan kal i tktille meneviä lisätoimenpiteitä 
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kun tehtyjen toimenpiteiden seurauksena vesistön tila on 

pysynyt osin ennallaan ja osin parantunut. 

Metsäliiton teollisuus Oy:n mukaan työryhmän tulee 

neuvotella kuntien ja teollisuuslaitosten kanssa ennen 

lopullisen suunnitelman esittämistä. 

Joutseno Pulpin mielestä olisi looaista vesistön kuormituksen 

kannalta laskea absoluuttinen kuormitus aikayksikköä eikä 

tuotetonnia kohden todettaessa, että "kuormitusta tulee 

vähentää tuntuvasti vastaamaan teknillisesti ajanmukaisten 

tarpeiden aiheuttamaa kuormitusta". 

Ovako Oy toteaa, että puhdistustavoitteita ei ole esitetty 

likaantumisalueiden pienentämistavoitteina tai rajoittamis

tavoitteina, vaan on kerrottu, mitä puhdistuslaitteita pitäisi 

milloinkin ottaa käyttöön. Laitevalinta on puhdistuslaitoksen 

suunnittelijan asia, eikä vesiensuojelun suorittaneiden suun

nittelijoiden tehtävä. Kustannusarviot ovat puhdistuslaitteiden 

osalta liian pieniä. 

Yleisvaikutelmaksi jää päästöjen osalta tärkeiden jätevesien 

osuuden voimakas painottaminen ja erikoisesti raskasmetallien 

esille tuominen kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, ?aikka 

niiden vaikutukset ovat melko paikallisia. Luonnosta peräisin 

olevat päästöt jäävät vain sanallisen maininnan varaan, ilman 

kautta tulevan raskasmetallikuormituksen väitettä ei perustella. 

Koska päästöjä on kuvattu erittäin yksityiskohtaisesti ja 

samoin ehdotettuja toimenpiteitä, voisi suunnitelmassa olla 

myös lista toimenpiteistä, joita jo on tehty jätevesien 

puhdistamiseksi. Suurimmat investoinnit on tehty metalliteol

lisuudessa tällä alueella. 
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Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy katsoo, että typpipitoisten 

jätevesien puhdistus tai typen talteenotto jätevesistä ovat sekä 

epätaloudelliset että tulevaisuuden mahdollisuuksia ajatellen 

myös tarpeettomat. 

Saniteettijätevedet ja dispersiotehtaan jätevedet voidaan 

johtaa Hangon kaupungin puhdistamolle suunnitellun Lappohja

Hanko siirtoviemärin kautta, erikoisreittejä ei tarvita. 

Erillistä yhtiön jätevesille tarkoitettua viemäriä ei voida 

perustella purkuvesistöstä. 

Oy Metsä-Skogbyn mukaan maininta jonkun prosessin potentiaali

sesta vaarasta ei ole asiallinen, eikä kuulu tähän yhteyteen. 

Esitys, että vesivarastoinnin lisääminen olisi asetettava luvan 

alaiseksi,ei ole perusteltu. Tukkien vesivarastoalueen pohjaan 

kasaantuneiden kuorien säännöllisestä ruoppauksesta aiheutuisi 

kalataloudelle enemmän haittaa kuin tukkininuista irtoavasta 

vähäisestä kuorimäärästä. Saniteettijäteveden johtaminen ja 

puhdistaminen toteutetaan kunnan tekemien kunnallistekniikkaa 

koskevien päätösten mukaisesti. 

Tammisaaren kaupunki toivoo, että vesihallitus suuremmassa 

määrin kuin nykyisin voisi vaikuttaa siihen, että olemassa 

oleva teollisuus laatisi sellaisia suunnitelmaehdotuksessa 

esitettyjä suunnitelmia, joilla kuormitusta asteittain alenne

taan. 

Uudenmaan luonnoDsuojelupiiri katsoo, että teollisuuden jäte

vedet tulisi aina käsitellä varsin korkeatasoisesti. Rauta- ja 

terästeollisuuden raskasmetalli- ja öljypäästöjä tulisi kiireel

lisesti jopa lainsäädännöllisin keinoin rajoittaa. Prosessiteolli

suuden pyrkimyksenä tulisi olla mahdollisimman suljettuihin vesi

kiertoihin pääseminen. 

B. Perustettava ja laajennettava teollisuus 

Helsingin Yliopiston mukaan uusien teollisuuslaitosten jäte

vesien haitta-analyysi tulisi suorittaa ennen uusien laitosten 

rakentamista alueelle. 
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Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys katsoo, että 

uudelta teollisuudelta on edellytettävä, ettei se ole vesiä 

(myöskään pohjavesiä) likaavaa. Sijoituspäätöstä tulisi aina 

edeltää haitta-analyysi. 

Hangon kaupunki, että prosessiteollisuutta koskevat 

sijoittamiskysvmvksP+- kuuluvat jo voimassa olevan lainsäädännön 

perusteella (kunnallinen kaavoitusmonopoli) kaupungin 

harkintavaltaan. Näin ollen ei suunnitelmassa tulisi rajoittaa 

kaupungin päätösvaltaa. 

Metsäliiton Teollisuus katsoo, ettei suunnitelmaan saa sisäl

lyttää mitäänsellaisia kohtia, jotka asettavat rajoituksia 

yhtiön tehtaiden toiminnalle ja edelleen kehittämiselle. 

Joutseno Pulp Oy:n mukaan lausumaa "uutta likaavaa teollisuutta 

ei Lohjan seudulle tule enää perustaa" on liian jyrkkä, rajoit

taen alueen teollistamista. Sen sijaan voitaisiin 

mainita uudesta teollisuudesta tai vanhan teollisuuden laajenta

misesta, ettei vesistön kuormitus saa sen takia lisääntyä eikä 

vesistön tila huonontua. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto katsoo, että myös uusi 

teollisuus tulisi saattaa samaan asemaan olemassa olevan 

teollisuuden kanssa (esim. vesiensuojelulainoitusta koskien), 

muuten laitosten perustaminen ja työpaikat vähenevät, mahdol

lisesti seurauksena jatkuva väestökato. 

Uudenmaan luonnonsuojelupiiri katsoo, että uusien, voimakkaasti 

kuormittavien prosessiteollisuuden laitosten perustaminen 

on täysin ristiriidassa alueen suojelu- ja tutkimustavoitteiden 

kanssa. Kaikkien suunnittelijoiden ja päättäjien tulisi noudat

taa valtioneuvoston periaatepäätöksen henkeä öljyjalostamon 

suhteen. 
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7. Maa- ja metsätalous sekä haja-asutus 

Hajakuormituksen osuutta kuormituksesta ei yleensä katsota 

riittävästi selvitetyn. 

Pohjan kunta katsoo, että jatkosuunnittelussa tulisi kehitty-

vää tekniikkaa soveltamalla pyrkiä taloude isempiin ratkaisuihin. 

Erityisesti haja-asutus- ja pientaajama-alueilla on 'lvesiseos putkeen 

ja pois"-menetelmä nykymuodossaan kohtuuttoman kallis jätteen 

käsittelymuoto, kehittyneempiä paikallisratkaisuja pitäisi 

löytyä. 

Nylands Svenska Lantbrukssällskap hyväksyy maa- ja metsätaloutta 

koskevat suositukset lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 

aiheuttaman riskin vähentämiseksi. Vesiensuojelun ja maa

talouden intressit kuuluvat yhteen lähes kaikessa ja sen 

takia on esitykset jo suureksi osaksi toteutettu käytännössä. 

Kaavamaisen 50 metrin varmuusvyöhykkeen vahvistaminen ei 

ole tarkoituksenmukaista, koska riskivyöhyke vaihtelee maas-

ton mukaan. Vesialueiden mahdollista kuormitusta olisi tarkoi

tuksenmukaista selvittää jatkuvasti tekemällä vesianalyysejä 

vesistöstä ja syvistä kuivatusojista sekä kontrolloida maaperän 

kasvinravinnesisältö riskivyöhykkeellä. Tällaiseen tarkkailu

toimintaan voi maatalouskeskus asettaa käyttöön tarpeellisen käyttö

henkilökunnan. 

Nylands Svenska Lantbruksproducentförbund katsoo, että maa

talous on lopultakin hyvin pieni tekijä vesistön likaajana. 

Maataloutta koskevat suositukset eivät useimmissa tapauksissa 

ole relevantteja koska nykyaikainen maatalous täyttää ne 

vaatimukset, jotka on asetettu vesiensuojelusuunnitelmassa. 

Vesiensuojelun ja maatalouden intressit käyvät itse asiassa 

yhteen. Liitto ei voi hyväksyä suositusta lannoittamattomasta 

vyöhykkeestä ranta-alueilla. Metsien lannoitus tulee sallia. 

Tehokkain tapa saavuttaa vesiensuojelutavoitteet maatalouden 
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osalta on tiedotus- ja valistustoiminta, joka kuuluu maatalouden 

neuvontaorqanisaatioille. 

Teollisuuden Keskusliiton mukaan tulisi kaikki kuormittajat 

asettaa tasa-arvoiseen asemaan toimenpiteiden osalta. Tätä 

puoltaa erityisesti maatalouden nykyinen suuri kuormitusosuus 

suunnitelma-alueella. Sen merkitys kasvaa entisestään teolli

suuden ja yhdyskuntien kuormituksen pienentyessä. 

Joutseno Pulp Oy toteaa tyydytyksellä, että yhdyskuntien ja 

teollisuuden kuormituksen ollessa laskusuunnassa on entistä 

enemmän kiinnitetty huomiota maatalouden ja haja-asutuksen 

aiheuttaman vesistön kuormitukseen. Olisi syytä tarkemmin 

tutkia mikä osuus Karjaanjoen vesistöstä ja Lohjanjärvestä 

purkautuvassa vedessä on maatalouden ja haja-asutuksen osuutta. 

Krogarsin vesiensuojeluyhdistys esittää, että maataloutta ja 

haja-asutusta sekä virkistyskäyttöä koskevat erinomaiset 

suositukset olisi hyvä saada - ehkä yksityiskohtaisempinakin -

paikkakuntalaisille jaettavaksi. 

Tammisaaren kaupunki korostaa lannoituksen vaikutusta vesien 

likaantumisessa ja katsoo, että selvityksiä tulisi jatkaa, 

jotta tulevaisuudessa löydettäisiin ratkaisuja, joilla voidaan 

eliminoida erityisesti rantavyöhykkeen voimakas lannoitus. 

Uudenmaan luonnonsuojeluniiri katsoo, että yhdyskuntien ravin

nekuormituksen kiireellisen vähentämisen ohella tulisi saman

aikaisesti myös maataloudesa aiheutuvaa hajakuormitusta vähentää. 

8. Virkistyskäyttö 

Virkistyskäyttöä koskevat lausunnot ovat ~ainottuneet loma

asutukseen ja sen rajoittamiseen sekä sijoittamiseen suuremmille 

saarille. Lainsäädännöllisiä vaikeuksia katsotaan myös olevan. 
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Helsingin Yliopisto katsoo, että loma-asutuksen painopisteen 

tulisi olla mantereella. Periaatteessa ei tulisi sallia rakenta

mista sellaisille saaristoalueille, jonne ei voida järjestää 

tehokasta jätehuoltoa. 

Saaristoasiain neuvottelukunnan mukaan tulisi vesihallituksen 

kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei loma-asuntojen 

rakentaminen aiheuttaisi haittaa peruselinkeinojen harjoitta

miselle eikä paikalliselle väestön vedensaannille. 

Qy Predium Ab pitää täysin vääränä ja epäloo9isena periaatetta, 

jonka mukaan loma-asutus tulee keskittää sisäsaariston suurim

mille saarille ja mantereelle. Yhtiön rantakaavat parantaisivat 

vesiensuojelun tasoa. Yhtiö pitää mainintaa tulevan Tammisaaren 

kansallispuistoalueen rakentamattomana säilyttämistä yksityisen 

omaisuuden takavarikoimisena, joka ei käy ilman perustuslakien 

muuttamista. 

Natur- och mil övård katsoo, että pääkaupunkiseudun lisäänty-

vä virkistyskäyttötarve aiheuttaa suuren paineen suojelualueelle. 

Koska vesialue on erityisen arvokas, ei uusia suuria lomakyliä 

tule sallia, vaan turismia varten rakentaminen voisi tapahtua 

maatilojen vuokramökkien yhteydessä. ~1itään lomakyliä ei tule 

sallia kansallispuistoalueelle. Yleinen virkistyskäyttö tulee 

kanavoida siten, että se osaltaan tukee toimeentulomahdollisuuksia 

sa~ristossa samalla kun haittoja mahdollisuuksien mukaan väl

tetään. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto katsoo, että tavoite loma

asutuksen keskittämisestä suurimmille saarille on hyvä, 

mutta nykyisessä tilanteessa epärealistinen. Liitto pitää 

erittäin hämmästyttävänä sitä, että virallinen työryhmä 

suoraan kehottaa toisia viranomaisia laittomaan menettelyyn. 

Työryhmä esittää, että kaavoitustoiminnalla tulisi turvata 

kansallispuistokomitean ehdottaman Tammisaaren kansallispuisto

alueen säilyminen rakentamattomana. Liitto katsoo tämän olevan 
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kokonaan ristiriidassa lain sekä valtioneuvoston 24.2.1978 

tekemän päätöksen (periaatepäätös uusien kansallispuistojen 

perustamisesta) kanssa. Päätöksen mukaan ei aluetta saa 

saattaa erityisasemaan. Ehdotus, että ehkä jo yhden loma

asunnon rakentamiseen on rantakaava tarpeellinen, on jyrkässä 

ristiriidassa sisäasiainministeriön virallisen ohjeen 

kanssa. 

Uudenmaan luonnonsuojelupiiri pitää täysin välttämättömänä 

toimenpidesuositusta, jonka mukaan kansallispuistoon rajautu

valle ulkosaaristovyöhykkeelle tulisi sallia enintään harva 

lomarakentaminen. Ranta-alueiden rakentamattomana säilymiseen 

ja yleistä virkistyskäyttöä palvelevaan toimintaan olisi 

ollut aiheellista kiinnittää enemmän huomiota. Loma-asutuksen 

kaavamääräyksissä tulisi olla ehdoton kielto rakentaa vesi

käymälöitä. 

9. Vesiliikenne ja uitto 

Suomenlahden hinausväylätoimikunnan mukaan on uiton vaikutuk

sista vain olettamuksiin perustuvia ja osittain selvästi 

virheellisiä lausumia, jotka tulisi noistaa. Puutavaran 

hinauksessa ja hinausväylän kuntoonpanossa tapahtuvaa alus

liikennettä ja työsuorituksia ei il~eisesti ole mitään perus

tetta pitää vaikutuksiltaan negatiivisempana veden laadun tai 

kalaston kannalta kuin muun vesistön käytön yhteydessä suori

tettavaa vastaavaa toimintaa. Tehdyt tutkimukset eivät myöskään 

tue niitä väitteitä, joita suunnitelmaluonnoksessa on esitetty 

pudotuspaikkatoiminnan vaikutuksista. Rakennustöiden oikea 

ajoitus on mahdollista jo käytettävissä olevan tietämyksen 

perusteella ilman erillistä tutkimusta. 

Metsähallitus katsoo, että erityisrajoituksiin ei ole mitään 

syytä. Erityisen tutkimuksen suorittaminen sonivasta uitto

väylätyön ajankohdasta on tar~ccton, koska uittoväylän kuntoon

panijoilla on riitttivästi ticttimystB siitä, miten menetellen ko. 
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edut voidaan parhaiten turvata rakennettaessa vesistöön. Työryh

män käsitystä uitosta pidetään monissa kohdin vihreellisenä. 

Sen luettelemat, uitosta aiheutuvat haitat ovat hypoteettisia ja 

perustelemattomia. Tästä syystä olisi työryhmän ehdotuksesta 

poistettava ne lausumat, joissa uittoa pidetään likaavana toimintana 

ja joissa sen vuoksi esitetään uitolle asetettavaksi erityisiä 

vesistön suojelua koskevia velvoitteita. 

10. Jokien tuoma kuormitus 

Joutseno Pulp katsoo, että. olisi syytä tarkemmin harkita 

mikä osuus Karjaanjoen vesistöstä ja Lohjanjärvestä purkautu

vassa vedessä on maatalouden ja haja-asutuksen osuutta. Hiiden

veden luontainen virtaama tulisi kokonaisuudessaan ohjata Lohjan

järven suuntaan. 

Nylands Svenska Lantbruksproducentförbund katsoo, että veden 

hankinnasta vapautuvat vesimäärät tulisi johtaa Karjaanjokeen. 

11. Kaatopaikat ja jätehuolto 

Merenkulkuhallitus katsoo, että satamien kykyä vastaanottaa 

erilaisia jätteitä on kehitettävä. 

Tammisaaren kaupunki kannattaa sopivien kaatopaikkojen 

järjestämistä. 

12. Öljyntorjunta 

Öljykysymysten merkitystä halutaan yleensä korostettavan 

lisää. 

Merenkulkuhallitus ilmoittaa tarpeen vaatiessa tarkistavansa 

öljyntorjuntavalmiutensa sekä kaluston että valmiuden osalta. 

Mikäli jokin alue, esim. Tvärminnen eläintieteellinen asema 

tarvitsee aivan erityistä valmiutta ja kalustoa, kuuluu tämä 

asia lähinnä alueen käyttäjälle. 
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Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys katsoo, että öljyn-

torjunta ei ole saanut rii ti sijaa suunnitelmaehdotukseen. 

öljynpäästöjen aiheuttama saastumisvaaran merkitys kasvaa 

asutuksen ja teollisuuden kuormituksen pienentyessä. 

Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys katsoo, 

että alueen kaikkiin satamiin tulee kiireellisesti järjestää 

öljyjen, öljyisten jätevesien ja kiinteitten jätteiden 

vastaanotto ja asianmukainen käsittely. 

13. Maankäyttö 

Lähinnä kuntia ja teollisuutta lukuunottamatta tukevat lausun

not työryhmän esityksiä. 

Sisäasiainministeriö katsoo, että työryhmä on joutunut 

puuttumaan myös muiden kuin vesiviranomaisten toimialaan, 

mutta näissä yhteyksissä mietinnössä esitetyt periaatteet 

eivät ole ristiriidassa asiaa hoitavan viranomaisen noudatta

mien periaatteiden kanssa. Yhteistyöstä tämän suunnitelman 

toteuttamiseksi esimerkiksi lääninhallitusten kanssa 

olisi hyödyllistä lisätä. 

Helsingin Yliopisto näkee keskeisenä ongelmana kokonaisvaltai

sen ratkaisun aikaansaamiseksi olevan siinä, että maankäytön 

suunnittelu tapahtuu erillään vesiensuojelun suunnittelusta. 

Rannat tulisi kaavoituksessa jättää koskemattomiksi. 

Uudenmaan lääninhallitus näkee tärkeänä kiinteän yhteistyön 

vesiviranomaisten kanssa alueen suunnittelua koskevissa 

kysymyksissä ja esittää, että jo tarkistetussa suunnitelmassa 

pyrittäisiin antamaan ohjeita alueelle mahdollis~sti laaditta

viin yleis- rantakaavoihin tuleviksi kaavamääräyksiksi sekä 

poikkeuslupien ehdoiksi. Maankäytön ja vesien käytön suunnittelun 

ja sen toteuttamisen lähentä~iseksi, esimerkiksi juuri tällä 

suunnittelualueella, olisi t~rkcti~ ctt~i lääninhallitus harkintansa 
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mukaan voisi osallistua vesilain mukaisten hankkeiden käsittelyyn 

ja saisi tiedoksi myös vesihallituksen alueilla vireillä 

olevista hankkeista antamat lausunnot. 

Hangon kaupunki katsoo, että vesiviranomaisten tulisi antaa 

vuosikustannuksen yleisohjeet jätevesinormeista yms. ja 

jättää .maankäyttökysymykset kuntien ratkaistaviksi. Kokonai

suudessaan ei suunnitelmalla tulisi olennaisesti rajoittaa 

kaupungille kuuluvaa maankäyttövaltaa. Suositus yleiskaava

suunnitelmien vahvistamisesta lienee arveluttava, koska 

kuntien korvausvelvollisuuskysymykset lienevät epäselviä. 

Hangon kaupungin käsityksen mukaan ei ainakaan vahvistetta

viin yleis- ja asemakaavoihin hyväksytä rakennuslainsäädän

nön ulkopuolisiin lakeihin perustuvia määräyksiä suunnitel

massa mainitun KHO:n rantakaavaa koskevan päätöksen mukaisesti. 

Teollisuuskaavojen teollisuuden laatua koskevien kaavamääräys

ten vahvistaminen lienee kaavoitusjuridisesti arveluttavaa, 

koska tällöin helposti joudutaan rakennuslainsäädännön ulko

puolelle. 

Pohjan kunta toteaa, että maankäytön suunnittelun osuutta 

suojelutoimenpiteenä ei ole korostettu riittävästi, vaikka 

se nykyisen lainsäädännön vallitessa on paras ja tehokkain 

keino ohjata suunnitelman piiriin kuuluvia toimintoja. 

Teollisuuden Keskusliiton mukaan ehdotuksen laativat ovat 

ilmeisesti käsittäneet vesiensuojelusuunnitelmien ja yleisen 

muun kaavoituksen keskinäisen merkityksen virheellisesti. 

Keskusliiton näkemyksen mukaan kaavoitus määrää maa-alueiden 

ja vesien yleisen käytön. Vesienkäytön kokonaissuunnitelmat 

tulisi siten sopeuttaa kaavoitukseen eikä päinvastoin kuin 

toimenpide-ehdotuksesta voidaan ymmärtää. 

Oy Fiskars Ab:n mukaan kaavoihin ei pitQisi vaatia määräyksiä 

teollisuuden laadusta, koska kehittyvjn tekniikan myötä 

erityyppisistä teollisuuslaitoks s 

kuormitus saattaa nopeasti muut 

stöön kohdistuva 
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Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistyksen mukaan 

erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen maan ja vesien 

käytön suunnittelun yhteistyöhön. Kummankin osa-alueen suun

nittelijoiden olisikin oltava mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa yhteydessä toisiinsa, jotta ristiriitojen syntyminen 

voitaisiin välttää. 

Natur- och miljövårdin mukaan tulee maankäytön olla sopusoin

nussa vesienkäytön kanssa. 

Uudenmaan luonnonsuojelupiiri katsoo, että kaiken tasoisiin 

kaavoihin tulisi sisällyttää kaavamääräykset. r~yös maisema

vaurioita tulisi estää kaavamääräyksin. Erittäin tärkeänä 

pidetään suositusta, että jo kaavoitusvaiheessa voitaisiin 

sulkea ympäristöä voimakkaasti kuormittava tuotanto pois koko 

suojelualueelta. 

14. Lainsäädäntö 

Lainsäädännössä on yleensä puututtu vesilain ankarampiin määräyk

siin, mutta myös rannansuojelulainsäädäntöön on viittauksia. 

Sisäasiainministeriön mukaan siellä valmisteilla oleva raken

nuslain uudistus toteutuessaan ehdotetussa muodossa poistaisi 

erityisen rannansuojelulain tarpeen. 

Helsingin Yliopisto kannattaa varauksetta vesilain ankarampien 

määräysten saattamista alueelle. Ankaram~ia määräyksiä tulisi 

soveltaa mikäli suositusten aiheuttamat toimenpiteet eivät 

johda toivottuihin tuloksiin. 

Saaristoasiain neuvottelukunta katsoo, että ehdotetut vesien

suojelutoimenpiteet tulisi toteuttaa kiireellisesti joko 

vesilain mukaisin pikaluvin tai ankarampia määräyksiä käyttäen. 
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Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys esittää, että vesilain 

ankarampia määräyksiä ei alueelle tarvitse soveltaa ellei nimen

omaan vesistön tila anna aihetta. 

Hangon kaupungin mielestä ei 

harkita Hangon vesialueille. 

siä tulisi 

Oy Fiskars Ab katsoo, että vasta kun korvausmenettely on 

täysin kunnossa, voidaan vaatia yleistä käytäntöä ankarampia 

toimenpiteitä, sillä mikään elinkeino ei Suomessa enää kestä 

rasitusta, jota kilpailijoilla ei ole. 

Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys katsoo, 

että mikäli vesistöä ei saada säi i riittävän puhtaana 

vesilain normaalin soveltamisen avulla, on alueella ryhdyttävä 

tarpeellisessa määrin soveltaa vesilain ns. ankarampia määräyksiä. 

Uudenmaan lääninhallitus katsoo, että vesilain ns. ankarampia 

määräyksiä voitaisiin alueella perustellusti soveltaa. 

Natur- och miljövård katsoo, että mikäli vesialuetta ei 

voida suojella tarpeeksi tehokkaasti vesilain tavanomaisella 

soveltamisella, tulee vesilain ns. ankarampia määräyksiä 

soveltaa. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto katsoo, että erästä 

ehdotusta, jonka mukaan alueella tulisi soveltaa erityis

säännöstöä ei tulisi ottaa käsittelyyn päättävissä elimissä, 

ennenkuin kaikki vielä epäselvät juridiset ja taloudelliset 

kysymykset on perusteellisesti tutkittu. 

Uudenmaan luonnonsuojelupiirin mielestä olisi kiireellisesti 

ryhdyttävä erityisen rannansuojelulainsäädännön aikaan

saamiseen. Lisäksi muukin lainsäädäntö olisi kehitettävä 

nykyisiä ympäristönsuojelutarpeita vastaavaksi. Hyös vesilain 
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ns. ankarampia määräyksiä pitäisi soveltaa Pohjanpitäjän

lahdella ja sen edustan vesialueella. 

15. Rahoitus 

Lähes kaikki katsovat, että vesiensuojeluvaroja tulisi suun

nata erityisesti tälle alueelle. Kunnat ja teollisuus pelkäävät 

ylimääräisiä kustannuksia ja haluavat valtion mukaan rahoituk-

seen. 

Helsingin Yliopisto katsoo, että Lanpohja-Hangon välisen 

siirtoviemärin toteuttamiseen tulee suunnata yleisiä varoja. 

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys katsoo, että tavanomais

ten puhdistusratkaisujen ylityksiin tarvitaan valtion varoja. 

Uudenmaan lääninhallituksen mukaan tulisi vesiensuojeluvaroja 

suunnata aluelle keskimääräistä enemmän. 

Karjaan kaupunki katsoo, että mikäli erityisiä puhdistus

toimenpiteitä vaaditaan, on valtion osallistuttava kustan

nuksiin. 

Hangon kaupunki katsoo, että suunnitelmalla ei tulisi 

aiheuttaa sille taloudellisia lisäkustannuksia. 

Ovako Oy:n mukaan kehoitus teollisuuden vesiensuojelulainojen 

hakemiseen lienee tarpeeton. Teollisuus hakee varmasti vesien

suojelulainoja toteuttaessaan jätevesien puhdistussuunnitel

miaan mikäli lainojen ehdot eivät ole esteenä lainan saannille. 

Oy Fiskars Ab:n mukaan ankarammista määräyksistä johtuvat 

korvaukset on ulotettava koskemaan myös alueelle perustettavaa 

uutta teollisuutta sekä vanhan laajentamista ja uudistamista, 

jotta taattaisiin elinkeinoelämän jatkuvuus alueella. 
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Oy Predium Ab katsoo, että jos alue säilytetään erityiEtilassa 

tutkimusta varten, tulisi my6s valtion vastata kaikista siitä 

johtuvista lisäkustannuksista. Ensin tulee selvittää, onko 

keinoja kattaa sellaisten epätavallisten toimenpiteiden kustan

nukset ennenkuin niitä vaaditaan. 

Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistyksen mukaan 

alueen vesiensuojeluun tulee ohjata yleisiä varoja. Alue 

onkin asetettava etusijalle vesiensuojelun rahoituksessa ja 

avustuksessa sekä vesiensuojelu- ja ty6llisyyst6issä. 

Natur- och miljövård katsoo, että valtion tulee huomioida 

alueen erityisluonteesta johtuva rahoitustarve käsitellessään 

lainoja ja avustuksia. Alue on asetettava etusijalle valtion 

vesiensuojelutöiden ja työllisyystöiden jaossa. 

Tammisaaren kaupunki kannattaa ty6ryhmän ehdotusta rahoitus

toimenpiteistä ja katsoo, että Pohjanpitäjänlahden erityis

luonteesta johtuva tavallisen käytännön ylittävät toimenpiteet 

tulee valtion kustantaa. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto katsoo, että mikäli 

yhdyskuntajätevesien tekniset standardit (puhdistustaso) 

ylittävät tavanomaiset vaatimukset tulee tarvittavat 

lisäkustannukset selvittää ja järjestää vastaava valtion tuki. 

16. Jatkotoimenpiteet 

Merentutkimuslaitos katsoo, että selvitys Hangon edustan 

jätevesien kulkeutumisesta tulisi tehdä aikaisemmin kuin on esitetty. 

Merenkulkuhallitus katsoo, että yleistä valvontaa meri

alueilla on kehitettävä, mutta määrärahat ovat niukkoja. 

Uudenmaan lääninhallitus kaipaa valvonnan tehostamista. 
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Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys katsoo, 

että alueen suojelun suunnittelua on jatkettava edelleen 

sekä vesistön tilan tarkkailuun on kiinnitettävä tehostettua 

huomiota. 

Natur- och miljövård katsoo, että vesiensuojelun suunnittelun 

tulee jatkua. 

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto katsoo, että alueelle 

tulee järjestää hyvä havaintopisteverkko. 

Teollisuuden Keskusliiton mielestä tulisi mahdollisimman 

nopeasti selvittää, millä eri kuormittajien toimenpiteillä 

saavutetaan pienimmin taloudellisin uhrauksin vesistössä 

toivotut tulokset. 








	Tyhjä sivu
	Tyhjä sivu

