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FÖRORD

Fritidsbåtar och aktiviteter kring dessa är en populär fritidssysselsättning i Finland.
Idag är båten inte längre enbart ett transportmedel i skärgården utan den erbjuder
sin ägare avkoppling och naturupplevelser. Den ökade fritidsbåttrafiken påverkar
dock den natur vi alla önskar njuta av. Båtmotorerna virvlar upp bottensediment,
båtbottenfärgerna innehåller gifter och toalettavfall och sopor som släpps direkt ut i
havet belastar skärgårdens redan övergödda vatten.

Sedan den 1.1. 2005 är det förbjudet att på finländskt vatten släppa ut toalettav-
loppsvatten från båtar. Lagen kan ses som en följd av en ökad oro för den fortgåen-
de övergödningen av våra kustvatten. Även om näringsämnesbelastningen från bå-
tars toalettavfall på nationell skala är liten, kan effekterna lokalt vara av stor bety-
delse. I praktiken betyder lagen att de båtar som har en vattenklosett måste förses
med en septiktank som kan tömmas i land. Även kemiska toaletter måste tömmas i
land.

För att båtförarna skall kunna följa lagen i praktiken behövs ett välutvecklat nät av
sugtömningsanläggningar i land. I dagens läge är nätet av sugtömningsstationer bristfäl-
ligt eller kapaciteten för liten, vilket försvårar lämnandet av toalettavfall i land.

Målsättningen med denna rapport var att sammanställa dagsläget angående mottag-
ning av toalettavfall och sopservice i västra Nyland samt utarbeta ett förslag till hur
mottagningsnätverket kunde utvecklas. Information om hamnarna har erhållits från
Hamnguiden “Besökshamnar 2004” som innehåller alla klassificerade besöksham-
nar utmed den finländska kusten, medan uppgifter om hemmahamnar har fåtts från
kommunerna. Båtförarnas åsikter och önskemål har erhållits via olika båtorganisa-
tioner och i mars 2004 ordnades ett seminarium i Tvärminne för att erhålla lokala
uppgifter och åsikter angående sugtömningsläget i västra Nyland. Sommaren 2004
besöktes dessutom ett stort antal hamnar för diskussion på ort och ställe.

I planeringen har båtförarnas behov beaktats men även avstånd till avloppsrenings-
verk och avloppsnät för att utarbeta ett miljömässigt bra förslag, där långa tran-
sportsträckor av toalettavfallet kan undvikas. Flytande mobila tömningsstationer
föreslås placeras där behov finns, t ex vid farleden utanför Porkala udd samt i Eke-
näs skärgårds nationalpark.

Det förslag till nya mottagningsstationer som presenteras i rapporten är inte förp-
liktande, utan skall ses som ett hjälpmedel då kommuner och båthamnar planerar att
köpa och installera nya sugtömningsanläggningar.

Helsingfors 10.6.2005
Minna Boström
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1 INTRODUKTION

Projektet genomförs inom ramen för EU programmet Interreg III A Skärgård och
är en del av projektet BÄTTRE VATTENKVALITET – Hållbar hantering av
avloppsvatten i skärgården. Övriga delprojekt som redan utförts eller är på gång
är en kunskapsöversikt över småskalig avloppsvattenhantering samt projektet
HAAVE (Haja-asutuksen vesihuoltoprojekti Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla) i
Nylands skärgård (Nylands miljöcentral), den diffusa belastningen från bebyggelse
i glesbygden och metoder för att reducera den (Sydvästra Finlands miljöcentral)
samt Skärgårdsstiftelsen i Stockholms läns projekt som behandlar avfall från
fritidsbåtar och slamhantering från mindre avloppssystem.

Från och med den 1.1. 2005 förutsätter den finländska lagstiftningen att inget
toalettavfall från båtar eller fartyg släpps ut i havet. Det innebär att även fritidsbåtar
måste förses med tömbar septiktank eller annan motsvarande utrustning för att det
avfall som uppstår ombord skall kunna föras och tas omhand i land.  För att detta
skall fungera i praktiken behövs ett nätverk av mottagningsstationer för toalettavfall
längs kusten och i skärgården där fritidsbåtar rör sig. Då toalettavfallet från fritidsbåtar
förs i land minskar den lokala närsaltsbelastningen i skärgården. Belastningen från
fritidsbåtar är säsongsbunden och dessutom ofta geografiskt koncentrerad vilket
ytterligare motiverar till åtgärder.

Projektets målsättning är att kartlägga nätverket av mottagningsstationer för
avloppsvatten från fritidsbåtar, samt ta fram ett förslag till utbyggnad av nätverket.
Dessutom beaktas också transport av avloppsvattnet, toalettservice i land samt annan
sopservice för fritidsbåtar. Sopservicen i hamnarna beskrivs i korthet i rapporten.
Närmare information om avfalls- och sopservice i hamnarna finns i avfallsplanerna
som hamnarna lämnat in till de regionala miljöcentralerna i september 2004.

Projektet koordineras av Nylands miljöcentral och övriga medlemmar i delprojektets
styrgrupp representerar Nylands förbund, Finlands båtförbund, Ekenäs stad, Håll
skärgården ren samt Ålands landskapsregering.

2 TOALETTAVFALLET SOM EN DEL AV
   NÄRSALTSBELSTNINGEN I ÖSTERSJÖN

Enligt uppgifter från Nordiska ministerrådet finns det ca 370 000 fritidsbåtar i Finland
(kanoter och små roddbåtar är inte medräknade). Av dessa är ca 25 % lämpliga
som långfärdsbåtar, dvs motor- och segelbåtar som är över 6 m långa. Det finns
mycket dåligt med information om antalet båtar i olika områden längs kusten eller i
insjöarna, vilket gör det svårt att beräkna belastningssiffror områdesvis.

Vissa beräkningar om totalbelastning av näringsämnen från långfärdsbåtar i Finland
har gjorts i början av 1990-talet och då har man kommit till ca 51 ton kväve/år och
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13 ton fosfor/år (Lundén 1993). Man räknar med 75 000 långfärdsbåtar, i medeltal
3 personer ombord och 19 resdygn per år (Juntunen 1988; Hyppönen och Hokka
1989; Hokka och Hyppönen 1990; Airaksinen 1991). En vuxen person räknas
producerar ca 1,2-1,5 l toalettavfall per dygn varav 200 g är avföring, 1 290 g urin,
och 10 g toalettpapper (Naturvårdsverket 1978; 1992). Mängden näringsämnen i
toalettavfallet blir då ca 12 g kväve och 3 g fosfor per person och dygn. Som
jämförelse kan man nämna att fiskodlingen i Finland belastar Östersjön med
722 ton kväve och 89 ton fosfor/år samt att belastningen från samhällena via
avloppsreningsverken är 11 843 ton kväve och 203 ton fosfor/år. I Sverige har man
räknat totalbelastningen från fritidsbåtar till ca 140 ton kväve/år och 35 ton fosfor/år
(Alexandersson 1992).

Ovannämnda uträkningar kan ge en uppfattning om belastningens storlek trots att
det finns stora variationer i belastningen både områdesvis men också beroende på
övrig service i hamnarna, båtanvändningen, toalettsystem ombord osv. Vid val av
t.ex. övernattningsplats finns det skillnader mellan svenska och finländska båtförare.
Undersökningar visar att finländska båtförare mera sällan övernattar i naturhamnar
jämfört med svenska båtförare. I Sverige har man räknat att ca 60 % av segelbåtarna
och 75 % av långfärdsmotorbåtarna övernattar i naturhamnar medan motsvarande
andel för finländska båtar är endast 30 % enligt en undersökning från Skärgårdshavet
(Sveriges turistråd 1987; Hyppönen och Hokka 1989). Majoriteten av de finländska
båtförarna väljer att övernatta i gästhamnar vilket understryker vikten av att erbjuda
mångsidig service i besökshamnarna i vår skärgård.

Hur man än räknar dessa belastningssiffror kan man generellt säga att toalettavfallet
från fritidsbåtar utgör endast en bråkdel av totalbelastningen till våra vatten. Det
finns dock en hel del orsaker till att det är motiverat att inte släppa ut toalettavfall
från fritidsbåtar. Belastningen från fritidsbåtar är mycket säsongsbetonad och under
högsäsong rör sig många båtar i begränsade områden. Fritidsbåtarna rör sig även
mycket i inner- och mellanskärgården där belastningen redan är större än i
ytterskärgården och där vattenutbytet kan vara dåligt, t.ex. i trånga sund eller i vikar.
Båtsäsongens aktivaste period sammanfaller också med den intensivaste biologiska
tillväxtperioden i vattnet. Detta innebär att allt tillskott av näringsämnen under
sommaren direkt utnyttjas för tillväxt av t.ex. alger. Dessutom finns det även hygieniska
orsaker till att inte släppa ut toalettavfall.

3 PROJEKTOMRÅDET

Projektområdet i denna undersökning omfattar kommunerna Kyrkslätt, Sjundeå,
Ingå, Ekenäs och Hangö (Fig. 1). En motsvarande undersökning görs för landskapet
Åland och resultaten från den presenteras i en skild rapport.

 Kommunerna i västra Nyland karakteriseras av en stor del fast bosatta personer
men också en hel del sommargäster vistas i kommunerna under vår - sommar och
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höst i sommarstugor eller på fritidsbåtar. Området används för rekreation av lokala
båtförare och båtförare från andra kommuner men också för genomfart av en stor
del fritidsbåtarna från huvudstadsregionen som under semestern är på väg till och
från Skärgårdshavet, Åland, Estland eller Sverige.

Figur 1. Projektområdet som omfattar kommunerna Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Ekenäs och
Hangö.

Vattenområdet i kommunerna hör till Finska viken som hör till de vattenområden i
Östersjön som är mest belastat av överskott av näringsämnen. Enligt uppgifter från
Finlands miljöcentral härstammar över hälften av kvävebelastningen och ca tre
fjärdedelar av fosforbelastningen i Finska viken från Ryssland. Finlands andel av
belastningen till Finska viken är ca 10 % från land och ca 20 % är belastning från
luften. Jordbruket står för den största delen av den finländska belastningen (1/3 av
kväve och 1/2 av fosfor) räknat för hela Östersjön. Miljöförvaltningens
forskningsfartyg undersöker årligen kustvattnen och år 2004 var situationen i Finska
viken lika dålig som de senaste åren. Ungefär 60 % av alla provtagningsställen hade
syrefria botten och ett artrikt bottendjurssamhälle hittades endast på 10 % av
stationerna i Finska viken. En ökad mängd näringsämnen i vattenmassan leder till en
ökad algproduktion och därmed också en ökad mängd organiskt material som sjunker
till botten. Då stora mängder organiskt material skall nedbrytas tar syret slut och
organismerna dör på många ställen som är påverkade av övergödning.

En undersökning som gjorts i Ekenäs skärgårds nationalpark visar att fritidsbåtar
kan påverka växtlighet och bottendjur (Oulasvirta och Leinikki 2003). Mängden
växtlighet var mindre och bottendjurssamhället artfattigare i några populära
utfärdshamnar i Ekenäs skärgårds nationalpark jämfört med referensområden som
inte var påverkade av fritidsbåtar. Effekterna ansågs bero på uppvirvling av
bottenmaterial orsakat av motorerna samt övergödning pga utsläpp av avloppsvatten

©   Lantmäteriverket  7/MYY/05
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från båtarna. Uppvirvling av bottensediment och övergödning är två mekanismer
som kan samverka så att den totala effekten blir ännu större. Övergödning av vattnen
med fosfor och kväve från avloppsvatten ökar mängden alger och därmed även den
mängd massa som faller till botten. Detta gör bottnen mjukare och mera utsatt för
uppvirvling av motorer. Uppvirvling kan i sin tur öka övergödningen genom att frigöra
näringsämnen som finns bundet i bottnen då bottensedimentet rörs upp. Belastning
av avloppsvatten anses ha betydelse speciellt i populära utfärdshamnar där man
gärna övernattar och kanske stannar flere dagar.

4 LAGSTIFTNING

Enligt internationell lagstiftning (Marpol 73/78) som gäller utsläpp av
toalettavfallsvatten är det från och med den 27.9.2003 förbjudet att släppa ut
toalettavfallsvatten från båtar närmare än 12 sjömil från land. År 1992 har
Östersjöstaterna förnyat Helsingforsavtalet från 1974 och genom det har Marpol
73/78 avtalets punkter om toalettavfallsvatten tagits i bruk i Östersjön från början
av år 2000.

Finländska lagar som är relevanta i detta sammanhang är främst Lag om förhindrande
av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979, även kallad
Fartygsavfallslagen), och motsvarande förordning (635/1993), Miljöskyddslagen
(86/2000) och motsvarande förordning (169/2000) samt Avfallslagen (1072/1993)
samt motsvarande förordning (1390/1993). Från och med början av år 2004 har
ändringar i Fartygsavfallslagen (933/2003), motsvarande förordning (1167/2003)
samt i Miljöskyddslagen (934/2003) trätt i kraft. Lagändringarna grundar sig på
internationell EU lagstiftning som gäller avfall från fartyg (direktiv 2000/59/EG).

Vad gäller för hamnarna i Finland efter lagändringarna?

En av de större förändringarna som även berör fritidsbåtshamnarna är att alla hamnar
skall göra en avfallshanteringsplan. Planerna har inlämnats till de regionala
miljöcentralerna i september 2004. I planen skall den hamnansvarige beskriva hamnens
mottagningsanläggningar (både för toalettavfallsvatten och för övrigt avfall) och deras
typ och kapacitet. I planen beskrivs även mottagningsarrangemang samt avgiftssystem
och användarna bör ges information om avfallsmottagningen i hamnen. Uppgifterna
förs sedan in i datasystemet för miljöskydd och bör uppdateras regelbundet.

I fartygsavfallslagen definieras begreppet hamn som “en plats eller ett geografiskt
område som har sådan utrustning att den kan ta emot fartyg, inklusive
fiskefartyg och fritidsbåtar, dock inte en plats eller ett område där de för fartyg
avsedda strukturerna och tjänsterna samt antal användare och avfallsmängder
är ringa”. Enligt detaljmotiveringar från miljöministeriet skall en brygga som enbart
är avsedd för ett fåtal fartyg inte anses vara en hamn. Som hamnar räknas inte heller
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utfärdshamnar där det endast finns krokar för förtöjning, bryggor för förbindelsefartyg,
servicestationer eller butiker ifall där inte finns övrig hamnverksamhet.

Vad gäller för båtförarna?

Enligt lagen får inget toalettvatten släppas ut i havet efter den 1.1. 2005. Det är upp
till båtförarna att lösa de praktiska arrangemangen för att detta skall vara möjligt.
För båtar byggda år 2000 eller senare har lagen sedan 1.7. 2000 förutsatt att båt
försedd med vattentoalett har en septiktank som kan tömmas i land. Från och med
1.1. 2005 gäller detta också alla gamla båtar byggda före år 2000. Man kan även i
fortsättningen använda kemisk toalett eller komposterande toalett ombord men också
dessa bör tömmas i land. Om avloppsvattnet från kemiska toaletter töms i
avloppsnätet får man endast använda biologiskt nedbrytbara kemikalier i systemet.

5  SUGTÖMNING OCH SOPSERVICE I HAMNARNA
    – NULÄGE SAMT UTVECKLINGSFÖRSLAG

I följande kapitel redogörs för nuläget av servicen i projektområdets hamnar.
Hamnarna är indelade enligt Sjöfartsverkets “Klassificering av båthamnar 1998”
(Anon. 1998). Samma indelning används i besökshamnsboken som årligen utges av
Päijätmark Ky (Löfgren 2004). Besökshamnsboken används av de flesta
fritidsbåtförare som rör sig i finländska farvatten och det är således lämpligt att följa
samma indelning här.

Alla hamnar i besökshamnsboken är numrerade med ett eget hamnnummer som
också anges före namnet på hamnen i denna rapport. Hamnarna finns även markerade
i sjökortsserierna med samma numrering. Hamnarnas koordinater är angivna i
koordinatsystemet EUREF-FIN.

I rapporten indelas besökshamnarna enligt Sjöfartsverkets klassificering i gästhamnar,
servicehamnar, gästbryggor och utfärdshamnar. Förutom dessa fyra kategorier har
också hemmahamnarna tagits med i utredningen. Hemmahamnarna är i huvudsak
hamnar där båtar förvaras under längre tid och båtägaren betalar för en given plats
på årsbasis. Med en gästhamn avses en hamn för båtturism med hög standard och
mångsidig service. Hamnen har minst 10 gästplatser. I hamnen finns åtminstone
livsmedelsförsäljning, bränsledistribution för båtar, dricksvatten, mottagning av
hushållsavfall, toalett, tvättmöjligheter samt nödtelefon. En servicehamn är i huvudsak
för livsmedels-, bränsle- eller vattenförsörjning. I hamnen kan också finnas platser
för övernattning. Gästbryggor är bryggor eller delar av bryggor, som upplåtits åt
gästande båtar i byhamn eller annan hamn, vilken i huvudsak betjänar fiske,
passagerar- eller förbindelsetrafik. I hamnen kan det finnas gästplatser avsedda för
övernattning. Den enda form av service som krävs av en gästbrygga är ordnad
förtöjningsmöjlighet, men det är önskvärt med åtminstone toalett, mottagning av
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hushållsavfall samt tillgång till dricksvatten. Utfärdshamnar är hamnar inom områden
i naturtillstånd. Hamnen har reserverats för fritidsändamål eller tagits i allmänt bruk.
Hamnen lämpar sig antingen för övernattning eller endast för rekreation dagtid.
Hamnen kan vara i rent naturtillstånd eller anlagd. För gästhamnarnas del finns det
också ett nordiskt värderingssystem som omfattar säkerhet, miljö, toaletter,
tvättmöjligheter och betjäning. Noggrannare beskrivning av värderingskategorierna
finns i Sjöfartsverkets direktiv och i besökshamnsboken.

5.1 Kyrkslätt

Gästhamnar

403 Dragesviken N 59° 59,0'  E 24° 25, 5'
Dragesviken är en gästhamn med 20 gästplatser (Fig. 2). Hamnen ägs av kommunen
och drivs av företaget Porkala Marin. Verksamheten har utvecklats med EU-medel
1998-2001 (ca 200 000 euro i EU-stöd) och Porkala Marin har idag en mångsidig
verksamhet som också innefattar gästhamnsverksamhet. I hamnen finns även
båtplatser för uthyrning. Tillgänglig service är café, butik, bränsle, dricksvatten,
mottagning av sopor, toalett, dusch, bastu, telefon och båtramp. Porkala Marin har
två sugtömningspumpar. Båda är mobila kärror som töms i sluten tank. Pumparna
har fungerat bra. Allt avloppsvatten från hamnen leds till en fast tank som “inte töms
så väldigt ofta” enligt hamnens egen uppgift. Nyligen har kommunen beviljat
tilläggsanslag för anskaffning av bränsletransportpump för att garantera fortsatt service
i form av bränsleförsäljning i hamnen. Hamnen kan anses vara en viktig knutpunkt
för trafiken till och från Estland eftersom Porkala sjöbevakningsstation finns i närheten.
Trafiken till Estland kan antas öka i framtiden och Dragesviken är i detta avseende
en strategisk hamn som är värd att utveckla. Detta är också den enda gästhamnen i
Kyrkslätt vilket ökar behovet av mångsidig service även för finländska båtförare
som färdas till och från huvudstadsregionen. I hamnen finns 3 bryggor och 2
pontonbryggor med plats för totalt ca 60 båtar samt en betongbrygga för större
båtar (ca 30 platser).  I hamnen mottas blandavfall (2 containrar), färgat och klart
glas samt papper och det har inte varit problem med dessa insamlingspunkter. På
hamnområdet finns också 2 utedass som tillägg till wc utrymmen i caféet och
gästhamnen.

Hemmahamnar

Porkala N 60° 01,7'  E 24° 22,6'
Porkkalan venekerho har en hemmahamn vid Strandvägen i Obbnäs strand med ca
50 båtplatser.

Linlo N 60° 01,8'  E 24° 25,3'
Linlo hemmahamn ägs av Kyrkslätt kommun som också sköter uthyrningen av
båtplatser. Hamnen är en stor hemmahamn med 6 bryggor för båtar samt en
servicebrygga för tillfällig förtöjning vid tömning av septiktank (sugtömningspump
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placerad på yttre ändan av servicebryggan) och annan service. Totalt finns det 326
båtplatser i hamnen. I hamnen finns insamling av papper (2 lådor), färgat och klart
glas samt 2 insamlingskärl för blandavfall. I hamnen finns också mottagning av använd
smörjolja samt 2 utedass.

Kantvik N 60° 05,2'  E 24° 22,7'
Kantvik är en hemmahamn som drivs av föreningen Meri-Kantvik. Föreningen har
planer på att utveckla hamnen och investera i sugtömningspump. I hamnen finns
mottagning av blandavfall men mottagningen av oljeavfall har fungerat dåligt pga
bristande övervakning och kommer att avslutas. I hamnen finns 275 båtplatser.

Långvik N 60° 06,1'  E 24° 34,2'
Hamnen i Långvik drivs av Långvikin venekerho-Långvik båtklubb. Hamnen har en
brygga med ca 60 båtplatser. I hamnen finns två små insamlingskärl för blandavfall
och ett utedass, vid FBK stationen som ligger ca 300 m från hamnen finns insamling

Figur 2. Gästhamnar (blå), hemmahamnar (röd) samt utfärdshamnar (grön) i Kyrkslätt och
Sjundeå.

©   Lantmäteriverket  7/MYY/05
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av kommunens blandavfall för kommuninvånare som betalar årsavgift, samt insamling
av papper, färgat och klart glas.

Utfärdshamnar

387 Stora Brändö N 60° 02,7'  E 24° 36,1'
Stora Brändö är en ögrupp (40 ha) som förvaltas av Föreningen Nylands
friluftsområden. De södra delarna av ögruppen utgör fågelskyddsområde där det
råder landstigningsförbud från 1.4. till 31.7. För fritidsbåtar finns förtöjningskrokar
på västra sidan av huvudön och brygga samt bojar på östra delarna av huvudön.
Service som erbjuds är infotavla, kokskjul, kokplats, utedass och naturtorn. Ett par
soptunnor (150 l säckar) finns vid kokskjulet och grillplatsen samt en kompostor för
matrester vid kokskjulet. Folk har inte använt sig av kompostorn på önskat sätt så
försöket med den har misslyckats. Soptunnorna är menade för s.k. utflyktssopor,
inte för stora mängder blandavfall som båtförare vill bli av med. I föreningens
broschyrer har sopmottagningsmärket tagits bort från många av områdena.
Föreningens servicemän bär sopsäckarna till små båtar och transporterar sedan
själva dem till fastlandet och därifrån vidare till soptippen. På Stora Brändö hämtar
servicemannen tiotals säckar med sopor per vecka. Föreningen uppmanar folk att
bränna upp alla brännbara sopor och själva ta med sig sopor till fastlandet. Utedass
som finns är 2 st komposterande dass av märket Ekomaster (400 l).

393 Järvö N 59° 57,6'  E  24° 29,1'
Ön Järvö (1,5 ha) ägs av Kyrkslätt kommun. I området verkar försvarsmakten och
en segelförening. Öns sydvästra udde förvaltas av Föreningen Nylands friluftsområden
och är tillgänglig för fritidsbåtar. Föreningens område är litet och lämpar sig bäst
som utfärds- eller skyddshamn. Förtöjningsringar finns i strandklipporna. På Järvö
finns ingen annan service än informationsskylt och förtöjningsringar.

399 Stora Svartö N 59° 58,6'  E 24° 27,3'
Stora Svartö är en utfärdshamn som administreras av Helsingfors friluftsverk och är
uthyrd till privatperson. På holmen finns kokmöjligheter, mottagning av sopor samt
utedass.

402 Källvik N 59° 58,9'  E 24° 26,4'
Källvik är en utfärdshamn som administreras av Helsingfors friluftsverk och är uthyrd
till privatperson. Hamnen är belägen på fastlandet och där finns kokmöjligheter,
tillgång till dricksvatten, mottagning av sopor, utedass samt båtramp. Vid
servicebryggan är det tillåtet att förtöja för max 2 h.

Båtklubbar

Porkala kryssarklubb - Porkkalan Merenkävijät
Porkala kryssarklubb är en tvåspråkig båtklubb med ca 100 medlemmar och 50
besiktade båtar. Klubben har ingen egen hemmahamn utan klubbens båtar finns i
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Porkala, Linlo och Kantvik hemmahamnar med koncentration till Linlo. Klubben
har en utfärdshamn i Ingå (Arfskär) med klubbhus och bastu.
www.pokk.fi

Porkkalan venekerho
Klubben har en egen hemmahamn i Obbnäs, Porkala.
www.porkkalanvenekerho.fi

Linlon veneilijät
Klubben har en hemmahamn i Linlo i Hila by. Hamnen ägs av Kyrkslätt kommun
som också sköter uthyrningen av båtplatserna.
www.linve.net

Kantvikin Purjehtijat
Klubbens båtar finns i hemmahamnen i Kantvik. Hamnområdet ägs idag av Kyrkslätt
kommun men hamnverksamheten sköts helt och hållet av föreningen Meri-Kantvik.
Föreningen har också hyrt rättigheter till en utfärdshamn i Ekenäs skärgård för sina
medlemmar.
www.kantvikinpurjehtijat.fi

St Nikolaus
St Nikolaus är en klubb som vill bevara den traditionella seglingskulturen. Främst
ordnas verksamhet för ungdomar i form av seglingar på klubbens två storbåtar.
Klubbens hemmahamnar är Dragesviken (Porkala Marin) samt Räfsös lägergård
(Motaleff).
www.stnikolaus.net

Långvikin venekerho - Långvik båtklubb
Långvik båtklubb har en hemmahamn i Långvik med plats för ca 60 båtar.
www.lvk-lbk.com

Kirkkonummen Pursiseura

Båtvikin veneilijät
Föreningen har ca 30 medlemmar och 20 båtar.

Sundsbergin Merenkävijät

Utvecklingsförslag

Mottagning av toalettavfall:
Tömning av båtens septiktank är idag möjligt i gästhamnen i Dragesviken (Porkala
Marin) samt i hemmahamnen i Linlo. För att öka tömningsmöjligheterna borde
sugtömning finnas åtminstone i varje större hemmahamn. Hemmahamnen i Kantvik
har ett stort antal båtplatser och sugtömning borde ordnas (och har även planerats)
för de egna båtarna i hamnen. Från Kantvik hamn är det längs vägen ca 5 km till
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kommunens avloppsreningsverk i Strömsby.  Fågelvägen är det ca 1 km till det
kommunala avloppsnätet och ca 1 km till ett mindre avloppsreningsverk beläget i
Kantvik.

Båthamnen i Långvik ligger geografiskt sett långt från de övriga hamnarna och
tömningsmöjligheter kunde ordnas även där trots att båtantalet inte är så stort. En
del av båtarna i Långvik båtklubb är i alla fall ämnade för långfärdsbruk och behöver
tömningsservice. Kommunalt avlopp är draget till kurscentralen i Danskarby som
ligger ca 2 km från hamnen.

Båtarna i Porkkalan venekerho i Obbnäs ligger sjövägen på ca 10 km avstånd från
Linlo hemmahamn och ca 12 km avstånd från Dragesviken. Ifall hamnen vill erbjuda
sugtömning för de egna båtarna finns Obbnäs garnisons avloppsreningsverk i närheten
(700 m) och man kunde avtala om att få föra toalettavfallet dit.

I samband med projektets seminarium på Tvärminne i mars 2004 diskuterades
avsaknaden av tömningsmöjlighet för större båtar på väg från huvudstadsregionen
mot Hangö. Man frågade sig ifall det skulle finnas möjlighet för en tömningsstation
längs den yttre (9 m) farleden före Porkalafjärden och Stora Träskö nämndes som
en potentiell plats. En möjlighet är att placera en flytande sugtömningsstation invid
den yttre farleden någonstans söder om Stora Träskö. En annan möjlighet är att
placera en tömningsstation vid Porkala sjöbevakningsstation varifrån det finns
vägförbindelse för vidare transport av avloppsvattnet till avloppsreningsverk. Avståndet
från den inre farleden (3,7 m) till sjöbevakningsstationen är ca 1 km och från den
yttre farleden ca 2,5 km. Avståndet från den yttre farleden in till Dragesviken där
tömningsmöjlighet finns nu är ca 5 km. Båtförare som är på väg till Estland är tvungna
att besöka sjöbevakningsstationen i Porkala före avfärd och på så sätt är detta ställe
redan en knutpunkt för fritidsbåtar. Sjöbevakningsstationerna vill ogärna överbelastas
med onödig trafik så tömningsmöjligheterna här kan endast begränsas till båtar som
har ärende till sjöbevakningsstationen i samband med överfart till Estland och dyl.

I utfärdshamnarna i Kyrkslätt är det inte ändamålsenligt att erbjuda sugtömning
eftersom avståndet till fastlandet ändå är rätt kort. Däremot kan man minska på
septiktankens belastning genom att erbjuda bra toalettservice på land i
utfärdshamnarna. Om det alternativet finns tillgängligt föredrar många att gå i land på
ett utedass framom att utnyttja toaletten ombord. De flesta av utfärdshamnarna i
Kyrkslätt har redan utedass och ifall det finns behov lönar det sig att utöka antalet
dass i dessa hamnar.

Sopservice:
I Kyrkslätt sköts all sopservice på fastlandet av SOL Ympäristöpalvelut Oy. Insamling
av blandavfall finns i gästhamnen och alla hemmahamnar och sommargäster (och
båtförare) kan använda dessa om de betalar en årsavgift till kommunen. En brist vid
insamlingsställena i hamnarna är avsaknaden av metallinsamling. Eftersom det ombord
på båtar och på sommarstugor ofta används en hel del konserver skulle det vara
ändamålsenligt att placera metallinsamlingskärl i hemmahamnarna (Linlo, Långvik,
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Porkala) samt gästhamnen i Dragesviken. I Kantvik finns en större insamlingsstation
för avfall ca 1 km från hamnen vid Kantvik butik och där mottas papper, glas, tetror,
papp och metall. I utfärdshamnarna finns mindre sopkärl närmast menat för
utflyktssopor vid grill- eller kokplats och inte för att lämna av sopor från båtturen.
Således är det endast i gästhamnen i Dragesviken som gästande fritidsbåtar kan
lämna sina sopor i Kyrkslätt.

5.2 Sjundeå

Hemmahamnar

Pickalaviken N 60° 04,8'  E 24° 18,3'
I västra Pickalaviken finns en hemmahamn som drivs av Sjundeå båtklubb och ägs
av Sjundeå kommun och Bostadsstiftelsen (Asuntosäätiö). Hamnen är med i ett EU
projekt (SaaristoSiuntio) som har fått Leader+ medel för att bygga ut och utveckla
verksamheten. I planerna ingår att förstora hamnen samt även inleda någon form av
gästhamnsverksamhet. Hamnen har tänkt investera i en sugtömningspump och
avloppsvattnet skulle ledas till det kommunala avloppsnätet i hamnen.
Avloppsreningsverket finns i Joddböle.

Förverkligandet och tidtabellen är beroende av finansieringen, planeringen är igång
och investeringarna görs tidigast 2005. Idag finns det 137 båtplatser i hamnen men
de kan utökas till över 300 båtplatser om alla planer förverkligas. Nära Störsvik
simstrand som ligger invid hamnen finns en av kommunens sju återvinningspunkter
med insamling av papper, glas och batterier samt två stora kärl för blandavfall. Sopor
får lämnas av den som betalt den av kommunen fastslagna årsavgiften för
avfallshantering (sopterminalavgift). Soporna från kommunen förs till Munka
avfallscentral i Lojo (Rosk´n Roll).

I Störsvikområdet pågår en intensiv expansion av bebyggelse och kommunen har
åtminstone två större områden där tomter säljs (Bastuudden samt Hemviken). I
planerna finns också att eventuellt bygga hamnplatser för områdets egna båtar mitt i
Störsviken. Man kan alltså anta att antalet fritidsbåtar kommer att öka kraftigt i
området under de följande åren.

Båtklubbar

Siuntion venekerho - Sjundeå båtklubb
Klubben har en hemmahamn i västra Pickalaviken. Medlemmar ca 200 och båtplatser
idag ca 140.
www.siuntionvenekerho.fi

Utvecklingsförslag

Med tanke på det rätt stora antalet fritidsbåtar med hemmahamn i Pickalaviken idag
men också pga att antalet båtar förväntas öka föreslås att sugtömning samt tillräcklig
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sopservice ordnas i området. Avståndet till övriga tömningsställen är långt vilket
understryker vikten av att erbjuda denna service här.

Servicen för hemmabåtar och eventuella gästbåtar förbättras avsevärt ifall planerna
på utbyggnaden av hamnen i Pickalaviken förverkligas och man erbjuder både
mottagning av toalettavfall samt sopservice. Sopstationen i Störsvik kunde utökas
med insamling av småmetall.

5.3 Ingå

Gästhamnar

413 Ingå N 60° 02,6'  E 24° 00,4'
Ingå hamn (Fig. 3) ägs av Ingå kommun och gästhamnen drivs av företaget Delta
café. I samma hamn finns också kommunens båtplatser (ca 440 platser). Gästhamnen
har 16 platser och erbjuder mångsidig service, bl. a. bränsle, butik, vatten,
sopmottagning, dusch, tvättmöjligheter, café, restaurang etc. Hamnen har sugtömning
som är kopplad till det kommunala avloppsnätet. Rosk´n Roll har en sopstation på
gamla soptippen i Ingå (Stäppörnen) samt ett antal återvinningspunkter i kommunen.
Mottagning av hushållsavfall sköts av kommunen och Rosk´n Roll har en
återvinningspunkt i byhamnen med insamling av glas, metall, papp, papper och
batterier. Vid samma insamlingspunkt finns kommunens kärl för blandavfall (5 st
Molok kärl) samt insamling av begagnade kläder. Sopor får lämnas av dem som
betalat kommunens avfallsavgift (sopterminalavgift). I hamnen finns också skåp för
problemavfall från privathushåll.

Servicehamnar och gästbryggor

416 Jakob Ramsjö N 59° 59,9'  E 23° 59,0'
Jakobshamn på ön Jakob Ramsjö är en gästbrygga med restaurangservice,
kokmöjligheter, mottagning av avfall, utedass samt dusch och bastumöjlighet. Enligt
uppgift finns 30 st bojar för förtöjning.

422 Barösund, Orslandet N 59° 58,7'  E 23° 52,9'
I Barösund på Orslandet finns en servicehamn i samband med Varubodens Penni
butik. Service som finns är café, butik, torg, bränsle, vatten samt sopmottagning.
Hamnen har också sugtömningsmöjlighet. Pumpen är placerad på bryggan invid
bränslepumparna och har fungerat varierande och ofta varit i olag tidigare säsonger.
År 2004 fungerade pumpen bättre men det har ofta krävts hjälp av butikspersonalen
för att båtförarna skall kunna använda pumpen rätt. Avloppsvattnet leds till en fast
tank (8 m3) som töms ca en gång per år. I hamnen finns Rosk´n Rolls återvinningspunkt
med mottagning av glas, papper och batterier samt kommunens två insamlingskärl
för blandavfall (Molok). Några utedass är inrymda i ett äldre uthus.

425 Barösund, Barölandet N 59° 58,6'  E 23° 52,6'
Hamnen på Barölandet är en servicehamn som sköts av Esso Marine och erbjuder
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service i form av café, kiosk, bränsle, vatten, sopmottagning samt dass. Hamnen har
plats för ca 30 båtar. I hamnen finns Rosk´n Rolls återvinningspunkt med mottagning
av glas, metall, papper och batterier. Två kärl för blandavfall finns vid
återvinningspunkten och ca 100 m längre bort vid vägen finns ytterligare 2 kärl för
blandavfall (Molok).

Hemmahamnar

Ingå byhamn N 60° 02,6'  E 24° 00,4'
I Ingå by finns förutom gästhamn också kommunens båtplatser. Totalt finns det ca
440 båtplatser i hamnen.

Svenviken N 60° 02,8'  E 24° 08,3'
En hemmahamn med ca 30 båtplatser. I hamnen finns ingen mottagning av avfall.

Sonasund N 60° 02,0'  E 24° 04,8'
En hemmahamn med ca 60 båtplatser. I hamnen finns insamlingskärl för blandavfall.

Figur 3. Gästhamnar (blå), servicehamnar (ljusblå), gästbryggor (lila), hemmahamnar (röd)
samt utfärdshamnar (grön) i Ingå.

©   Lantmäteriverket  7/MYY/05
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Bergvalla N 59° 58,4'  E 23° 52,3'
En hemmahamn med 20 båtplatser. I hamnen finns ingen mottagning av avfall.

Möviken, Barölandet N 59° 58,2'  E 23° 51,0'
I Möviken på Barölandet finns en hemmahamn för ca 140 båtar (7 bryggor) som
sköts av OY Möviken AB. Ca 500 m från hamnen finns en privat sop- och
avfallsstation med mottagning av blandavfall (2 kärl), glas samt skåp för problemavfall.
I själva hamnen finns ett par utedass.

Skämmö, Östergård N 60° 01,1'  E 23° 59,9'
Hemmahamn för båtar i föreningen Barösunds segelklubb.

Utfärdshamnar

407 Stora Halsö N 60° 02,0'  E 24° 16,2'
Föreningen Nylands friluftsområden har nyligen skaffat sig detta område och
planeringen är inte ännu färdig. Våren 2004 placerades i alla fall utedass, en grillplats
samt ett litet sopkärl i samband med grillplatsen ut.

411 Stora Fagerö N 59° 59,6'  E 24° 02,3'
Norra delen av Stora Fagerö arrenderas av Föreningen Nylands friluftsområden.
På området finns brygga, brunn, kokplats samt utedass. Det finns 2 utedass, ett av
äldre modell och ett nytt med 400 l kompostordel.

419 Älgsjö N 59° 58,7'  E 23° 54,6'
Älgsjö administreras av Helsingfors friluftsverk och är uthyrd till privatperson. I
hamnen finns kokmöjlighet, kiosk, mottagning av avfall, utedass, bastu samt naturstig.
Älgsjö är en mycket populär hamn som under högsäsong kan gästas av upp till 100
övernattande båtar. Enligt besökshamnsboken finns det mottagning av avfall från
kemiska toaletter men i praktiken finns ingen skild insamling för detta utan om man
använt biologiskt nedbrytbara kemikalier får toaletten tömmas i områdets
komposterande toaletter. Hamnen tar emot sopor och avfallet förs till Rosk´n Rolls
sopstation.

428 Gölisnäs N 59° 57,0'  E 23° 55,1'
Gölisnäs ägs av Föreningen Nylands friluftsområden och området är 11,5 ha stort.
Båtklubben Hyvinkään pursiseura har hand om en del av servicen i området, bl.a.
uthyrning av stugor, bastu och tältplatser. I hamnen finns kokmöjligheter, utedass
och mottagning av sopor. Det finns åtminstone 3 komposterande utedass samt 2
låsta 600 l sopkärl och dit sopor förs från områdets mindre sopkärl.

Båtklubbar

Ingå båtklubb
Klubben har 106 medlemmar och 74 båtar.
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Barösunds segelklubb
Klubben har ca 200 medlemmar och 19 båtar.
www.bsk.fi

Utvecklingsförslag

Mottagning av toalettavfall:
Idag finns mottagning av toalettavfall i Ingå hamn samt i Barösund, Orslandet. De
allra flesta av hemmabåtarna finns i byhamnen och kan således utnyttja
tömningsmöjligheten där. I Barösund rör sig en hel del båtar under högsäsongen och
det skulle vara bra att förnya pumpstationen på Orslandet så att kapaciteten är
tillräcklig och så att båtförarna inte behöver besvära butikspersonalen med råd om
användning. Vid val av pump är det just enkelheten i användningen som bör
poängteras på ett dylikt ställe där det inte finns hamnpersonal utan verksamheten
sköts av butik och café. På Orslandet kunde verksamheten i framtiden utvecklas så
att man även kunde erbjuda gästhamnsservice. Vissa planer på detta finns men ingen
konkret utvecklingsplan finns ännu. I hamnen erbjuds mångsidig service redan nu
och skulle därför vara en lämplig plats för utveckling. Det är främst sanitetsutrymmen
(dusch/bastu/wc) som behöver byggas till för en fungerande gästhamnsverksamhet.

Mottagning av toalettavfall skulle behövas också längs den yttre farleden söder om
Orslandet för att betjäna större båtar och segelbåtar som inte vill åka inomskärs. Ett
alternativ är att placera en flytande tömningsstation någonstans invid farleden söder
om Orslandet. Ett annat alternativ är att erbjuda tömning av septiktankar på Bågaskär
i samband med sjöbevakningsstationen. Bågaskär ligger precis invid farleden och
skulle också geografiskt sätt ligga lämpligt som ett alternativ mitt emellan Porkala
och Jussarö. I samband med utvecklingen av nätverket av sjöbevakningsstationer
kommer Bågaskär station att upphöra med sin verksamhet. Servicen för båtfolk på
Bågaskär är således beroende på vilken verksamhet som kommer att bedrivas där
i framtiden.

Sopservice:
Mångsidig sopservice finns i hamnarna i Ingå. Kapaciteten kunde eventuellt ökas
under högsäsongen framförallt med några extra blandavfallskärl i Barösundshamnarna.
Under fältbesöket i juli låg det sopsäckar utanför sopkärlen både på Orslandet och
på Barölandets sida.

5.4 Ekenäs

Gästhamnar

453 Ekenäs, Norra hamnen N 59° 58,7'  E 23° 25,7'
Ekenäs Norra hamnen (Fig. 4) har plats för ca 80 gästande båtar. Hamnområdet
erbjuder mångsidig service i form av restaurang, café, kiosk, bastu, dusch, lekplats,
bränsleförsäljning etc. I hamnen finns sugtömningspump som är kopplad till det
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kommunala avloppsnätet samt mottagning av kemiskt toalettavfall. Det är inte så
många som använder sig av insamlingspunkten för kemiskt avfall. Man har i år muddrat
vid bränslebryggan där även sugtömningspumpen är installerad och nu är bryggan
lämplig även för större segelbåtar (djup 2,5-3 m). I hamnen finns mottagning av
blandavfall (Rosk´n Rolls och Ekenäs stads gemensamma kärl som också får
användas av båtgäster) samt Rosk´n Rolls återvinningspunkt med insamling av papper,
glas, batterier och metall. Ekenäs har en sopstation i Horsbäck. Hamnen har ca 2
500-3 000 övernattningar per säsong och har Blå flagg.

Servicehamnar och gästbryggor

434 Sandnäsudd N 59° 56,5'  E 23° 43,6'
Sandnäsudd är en gästbrygga i anslutning till Sandnäsudds butik. Övrig service är
café, torg, bränsleförsäljning och sopmottagning. I hamnen finns Rosk´n Rolls
återvinningspunkt med insamling av glas, papper och batterier samt Rosk´n Rolls
sopterminal för  blandavfall för dem som betalat årsavgiften för avfallshantering som
fastslagits av Ekenäs stad (sopterminalavgift).

443 Boxby N 59° 56,3'  E 23° 37,7'
Boxby är en gästbrygga där det finns bränslepumpar vid butiken och mottagning av
papper, glas och batterier samt blandavfall.

456 Ekenäs, Strandhotellet N 59° 59,0'  E 23° 26,3'
Vid Strandhotellet finns en gästbrygga med ca 15 platser. Service som erbjuds är

Figur 4.  Gästhamnar (blå), servicehamnar (ljusblå), gästbryggor (lila), hemmahamnar (röd)
samt utfärdshamnar (grön) i Ekenäs.

©   Lantmäteriverket  7/MYY/05
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restaurang, café, butik, torg, grill, bastu och sopmottagning varav en del finns inne i
Ekenäs centrum.

465 Baggö N 59° 53,4'  E 23° 30,9'
Baggö hamn är en gästbrygga som tidigare haft både butik och bränsleförsäljning.
Butiken har för tillfället stängt och nya företagare planerar att bygga ut hamnen främst
för hemmabåtar men eventuellt också för gästande båtar (för upp till 100 båtar).
För tillfället är det oklart vilken service som kommer att finnas i Baggö hamn. I
hamnen finns Rosk´n Rolls återvinningspunkt med insamling av glas, papper och
batterier samt Rosk´n Rolls blandavfallskärl för dem som betalat årsavgiften för
avfallshantering som fastslagits av Ekenäs stad (sopterminalavgift). Det finns också
ett utedass (Bajamaja) i hamnen. Hamnen har en bra kaj även för större båtar och
transporterna till och från Jussarö sköts denna väg eftersom det finns vägförbindelse
in till Ekenäs.

490 Hästö N 59° 51,5'  E 23° 20,7'
Hästö är en gästbrygga där det finns service i form av fiskförsäljning, mottagning av
sopor samt dass.

495 Sommarö, Skåldö fiskebod N 59° 54,1'  E 23° 24,5'
Skåldö fiskebod har ca 10 gästplatser samt 170 båtplatser för uthyrning och erbjuder
mångsidig service, bl.a. café, butik, torg, dass och bränsleförsäljning. I hamnen finns
en sugtömningspump på hjul som är placerad på bryggan och som töms i en sluten
tank. Allt avloppsvatten från hamnen går till en fast tank som sommartid töms ca 1
ggr/vecka. Förutom restaurangens egen wc finns det också 4 utedass vid
parkeringsplatsen. I hamnen finns Rosk´n Rolls sopterminal för blandavfall för dem
som betalat årsavgiften för avfallshantering som fastslagits av Ekenäs stad
(sopterminalavgift). Vid Rosk´n Rolls återvinningspunkt finns insamling av papper,
glas, batterier och metall. Insamlingskåp finns tillgängligt för problemavfall från
privatpersoner.

498 Sommarö, Ex-boat N 59° 53,9'  E 23° 24,7'
Ex-boat är ett företag med mångsidig service för båtförare. I hamnen som är en
gästbrygga erbjuds båtservice, vinterförvaring samt försäljning av motorer och båtar.
Övrig service är café, kokmöjlighet, dusch, bastu, dass, tvättmaskin samt mottagning
av sopor för dem som betalat årsavgiften för avfallshantering som fastslagits av Ekenäs
stad (sopterminalavgift).

501 Predium N 59° 54,5'  E 23° 17,8'
Predium servicehamn som drivs av företaget Premarin har 8 gästplatser och ca 600
platser som hyrs ut för hemmabåtar på årsbasis. Service som erbjuds är café, butik,
bränsleförsäljning, dusch, bastu, dass samt mottagning av sopor. I hamnen finns
Rosk´n Rolls sopterminal för blandavfall för dem som betalat årsavgiften för
avfallshantering som fastslagits av Ekenäs stad (sopterminalavgift). Hamnen används
sällan som besökshamn utan är i första hand en hemmahamn för mindre båtar som
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utnyttjas till transport ut till sommarstugor i skärgården. Hamnen är kopplad till
Hangös vatten- och avloppsnät. Inga planer finns på att erbjuda sugtömning eftersom
behovet anses vara litet då största delen av båtarna är små och saknar toalett.

529 Bromarv östra N 59° 59,3'  E 23° 02,1'
På östra sidan av Bromarv näset finns en butik med gästbrygga. Bryggan har 1-2
platser och förtöjning är tillåtet enbart för besök i butiken. Service som erbjuds är
café, butik och torg.

537 Bromarv västra N 59° 59,3'  E 23° 01,8'
Bromarv västra hamn är en servicehamn som drivs av Bromarf skärgårdshamn. I
hamnen finns 6-10 gästplatser och service som erbjuds är restaurang, café, butik,
kiosk, torg, dass, dusch, bastu och tvättmaskin. I hamnen finns Rosk´n Rolls
återvinningspunkt samt mottagning av blandavfall för dem som betalat årsavgiften
för avfallshantering som fastslagits av Ekenäs stad (sopterminalavgift). Hamnens
avloppsvatten leds till en fast tank som töms med tankbil och avfallet förs sedan till
avloppsreningsverket i Ekenäs.

Hemmahamnar

Södra viken N 59° 58,2'  E 23° 26,0'
Vid yttre udden (Västvallen) finns ca 150 båtplatser och en mottagningsstation för
blandavfall. I hamnen har sjöbevakningen några platser och vid deras parkering
(Våghusgränden) finns en container för blandavfall. Inne i viken finns ca 100 platser
för mindre båtar.

Rösund N 59° 56,3'  E 23° 40,7'
I hamnen finns en brygga med ca 20-30 båtar samt ca 40 båtar längs med stranden
och en förbindelsebåtsbrygga. Hamnen har parkeringsplats samt busshållplats. Endast
mottagning av blandavfall.

Ormnäs brygga N 59° 57,9'  E 23° 27,1'
I Ormnäs finns 2 bryggor á 60 platser för hemmabåtar som hyrs ut av kommunen
samt 2 bryggor á 50 platser som hör till Ormnäs båtklubb. Dessutom finns det en
mindre brygga med ca 20 platser. I hamnen finns en container för blandavfall.

Skeppholmsbron N 59° 58,1'  E 23° 27,7'
Invid bron ut till Skeppsholmen (Rönnvägen) där Ekenäs avloppsreningsverk ligger
finns 2 bryggor á ca 60 båtar. I hamnen finns en container för blandavfall.

Sommarö hamn N 59° 53,8'  E 23° 25,2'
På Sommarö finns även en hemmahamn med ca 100 båtplatser som kommunen hyr
ut. Kommunen äger hamnen men en företagare sköter verksamheten. I hamnen
finns en container för blandavfall och enligt uppgift har det under somrarna varit
problem med överbelastning samt felanvändning av denna sopstation. Det finns ingen
egentlig service i hamnen och sopstationen ligger därför rätt obevakad.
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Leksvall N 59° 57,5'  E 23° 23,0'
I Leksvall finns en hemmahamn med ett litet antal båtar.

Österby N 59° 59,4'  E 23° 25,9'
I Österby finns Hermansgatans hemmahamn med plats för ca 70 båtar. I hamnen
finns en container för blandavfall.

Solvik båthamn N 59° 56,3'  E 23° 37,8'
Finns invid Box brygga och har 3 bryggor med ca 60 båtar per brygga + lite ströbåtar
kring strandens bryggor. Totalt ca 200 båtplatser. Solvik båthamn har
reparationsservice och vinterförvaring.

Västerby N 59° 58,8'  E 23° 25,0'
I Västerby hyr företaget EKE-MARIN Ab ut båtplatser.

Utfärdshamnar

431 Långö N 59° 56,5'  E 23° 43,8'
På Långön har Föreningen Nylands friluftsområden ett 61 ha stort område. På
området finns kokmöjligheter, dass (ett kompostordass) samt mottagning av sopor
(2 soptunnor vid grillplatsen för utflyktssopor). Föreningen har också ett område på
10 ha på andra sidan Långö sund som man når med bil. Områdena ligger i närheten
av Sandnäsudds butik varifrån man också kan hyra roddbåtar för att komma till
föreningens områden.

437 Tallholmen N 59° 55,1'  E 23° 43,3'
Föreningen Nylands friluftsområden äger Tallholmen (1,5 ha, vattenområden 30 ha)
i sin helhet. Ön är obebyggd och fungerar som en utfärdshamn invid en livlig farled.
Ingen service erbjuds på holmen.

447 Källviken N 59° 56,6'  E 23° 22,7'
Källviken är en del av en naturpark där det finns en källa för dricksvatten men ingen
annan service.

445 Jussarö N 59° 49,8'  E 23° 34,2'
Jussarö (120 ha) har tidigare varit i försvarsmaktens och sjöbevakningens användning
samt en del av holmen har hört till Ekenäs skärgårds nationalpark. På nationalparkens
område har det varit tillåtet att ta i land enbart tillsammans med en guide. Från och
med 2002 har försvarsmakten slutat med sin verksamhet och deras områden
administreras i framtiden av Forststyrelsen (Södra Finlands naturtjänster) och är i
sin helhet en del av Ekenäs skärgårds nationalpark. Sjöbevakningen hyr en del av
öns södra delar för sin verksamhet. Ekenäs skärgårds nationalparks gamla område
kommer att kvarstå som en naturskyddsdel där naturstigen utvecklas och byggs ut.
De övriga gamla försvarsmaktsområdena kommer att röjas upp och en företagare
söks under våren 2004 för att påbörja turismverksamhet på ön (Nyman 2004).
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Under 2004 rådde det ännu landstigningsförbud pga röjningsarbeten men från och
med 2005 blir Jussarö tillgängligt för turister. Man räknar med stort intresse både
från båtförare och dykklubbar samt andra intresserade. Företagaren kommer själv
att ha möjlighet att bestämma hur snabbt och i vilken skala verksamheten utvecklas.
Det är dock klart att turismen skall vara anpassad till utskärsmiljön och störande
och nedskräpande verksamhet kommer inte att tillåtas. Man räknar i alla fall med att
en rymlig besökshamn med utrymme för ca 50-60 båtar kunde få plats och totalt
har man uppskattat att Jussarö kan locka ca 15 000-16 000 besökare per år. På
holmen finns el och vatten men avloppstekniken kommer man att bygga ut i anslutning
till hamnen där också café och restaurangverksamhet planeras. Sjöbevakningen har
ett slutet avloppssystem som nu töms ca 1-2 ggr per år. Avloppsvatten från
sjöbevakningen transporteras till Baggö hamn varifrån det förs vidare med tankbil.
Man planerar att den nya turistverksamheten skall koncentreras till hamnområdet
på norra Jussarö.

468 Trelänningen N 59° 50,4'  E 23° 22,8'
Trelänningen hör till Ekenäs skärgårds nationalpark och erbjuder ingen service. I
den sydöstra delen av sundet är det förbjudet att ankra pga bestånd av sjögräs
(Zostera marina).

474 Fladalandet N 59° 51,2'  E 23° 24,0'
Fladalandet hör till Ekenäs skärgårds nationalpark. På holmen finns kokmöjligheter
samt ett utedass (200-250 l Mökki-Makki).

477 Modermagan N 59° 51,5'  E 23° 25,5'
Modermagan hör till Ekenäs skärgårds nationalpark. På holmen finns kokmöjlighet,
ett utedass (200-250 l Mökki-Makki) samt en naturstig.

483 Älgö, Rödjan N 59° 51,9'  E 23° 23,5'
Rödjan hör till Ekenäs skärgårds nationalpark och är en populär utfärdshamn som
har plats för 8-10 gästande båtar. Förtöjning dock enbart för kortare tider, max 12
h. I hamnen erbjuds kokmöjlighet, bastu, lekplats, naturstig och tre utedass (200-
250 l Mökki-Makki, en av dem för lägerskolornas bruk). På basen av räknare på
naturstigen samt gästbok i naturrummet uppskattas den årliga besökarmängden till
ca 8 000 personer.

492 Byxholmen N 59° 52,0'  E 23° 21,3'
Byxholmen, som består av två holmar, hör i sin helhet till Föreningen Nylands
friluftsområden. På holmen finns dass (2 kompostordass), mottagning av sopor i
samband med två grillplatser samt bastu.

27 Rilax N 59° 56,3'  E 23° 04,0'
Rilax är en dagshamn för dem som vill besöka minnesmärket över sjöslaget vid
Rilax 1714.
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531 Sandviken N 59° 57,0'  E 22° 52,1'
Sandviken ägs av Föreningen Nylands friluftsområden och är ett gammalt
skärgårdshemman. I huvudbyggnaden bedrivs Bed and Breakfast verksamhet av
Bromarf Skärgårdsservice och vid bryggan finns plats för 2-4 gästande båtar. På
området finns en 600 l sopcontainer som sköts av företagaren samt ett kompostordass
nära stranden. Övrig service som erbjuds är café, grill, samt bastu.

Båtklubbar

Ekenäs segelsällskap
Föreningen har ca 500 medlemmar och 200 båtar.
www.ekenassegelssallskap.fi

Ormnäs båtklubb
Ormnäs är en hemmahamn i Ekenäs centrum.

Utvecklingsförslag

Mottagning av toalettavfall:
För tillfället finns det i Ekenäs möjlighet att tömma båtarnas toalettavfall på Sommarö
vid Skåldö fiskebod samt i Ekenäs gästhamn (Norra hamnen). Hamnen i Sommarö
ligger rätt nära nationalparken och är på så sätt ett viktigt ställe för både sugtömning
och sopservice. Hamnen är dock mest lämplig för mindre båtar och båtförare med
större segelbåtar har önskat tömningsstationer i närheten av de djupare farlederna
närmare ytterskärgården. Ekenäs Norra hamnen har också varit besvärlig för större
djupgående båtar men detta har åtgärdats genom muddring i år. Lokala båtförare
har också önskat sig en tömningsstation i närheten av Ormnäs där en hel del
långfärdsbåtar är placerade idag. Då skulle också trycket minska på gästhamnens
pumpstation om en del av kommunens egna båtar fick möjlighet att tömma avfallet i
sin hemmahamn. Tömningsstationen i Norra hamnen är idag lämplig för båtar av alla
storlekar men avståndet till hamnen är långt för gästande båtar ifall man inte ämnar
övernatta där. Det är ca 22 km från den yttre farleden söder om Hästö Busö till
Norra hamnen i Ekenäs. Från den inre farleden som går norr om Sommarö är det ca
10 km till Norra hamnen i Ekenäs. Denna farled är 3 m djup och från den går det en
2,4 m farled in till Skåldö fiskebod på Sommarö. Från den yttre farleden är det
längs farleden ca 15 km till tömningsstationen vid Skåldö fiskebod och från den
populära utfärdshamnen Rödjan på Älgö i Ekenäs skärgårds nationalpark är sträckan
ca 13 km. För motorbåtar som kan ta en grundare 1,5 m farled blir denna sträcka
kortare (ca 10 km). Från den yttre farleden är det ca 11 km till Predium hamn, från
Rödjan är samma sträcka ca 10 km. Åminnefors motorbåtsklubb längst inne i
Pojoviken har tömningsmöjlighet för klubbens egna båtar.

Eftersom antalet fritidsbåtar är stort under högsäsongen i Ekenäs skärgård finns det
ett behov av att utveckla mottagningsservicen av toalettavfall. Speciellt måste behovet
i närheten av de populära utfärdshamnarna i nationalparken täckas. Mottagning av
toalettavfall borde ordnas för båtar som stannar flera dagar i nationalparken samt
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för större båtar som tar den yttre farleden mot Hangö. Om man rör sig från öst mot
väst i Ekenäs skärgård är Sandnäsudds butik områdets första besökshamn. Butiken
har också bränsleförsäljning och ligger endast 3 km från huvudfarleden där både
den yttre farleden söder om Barösund (Ingå) och den inre farleden som går mellan
Barölandet och Orslandet möts. Det finns vägförbindelse till Sandnäsudd. På grund
av den mångsidiga servicen och ett bra läge skulle stället lämpa sig bra för mottagning
av båtarnas toalettavfall. För båtar som sedan följer den inre 3 m farleden norr om
Torsö är Box brygga följande serviceställe. Där finns butik och bränsleförsäljning
samt vägförbindelse så möjligheterna är bra även för installering av sugtömningspump.

För båtar som tar den yttre farleden från Sandnäsudd skulle det finnas två möjligheter
till nya ställen för tömningsservice. Den ena är Baggö hamn som ligger ca 3,5 km
från farleden och Jussarö som ligger vid en yttre 5 m farled mot Hangö och ca 5 km
från farledsknutpunkten vid Busö. Baggö hamn är under utveckling men för tillfället
finns där ingen service eftersom butiken är stängd. Det finns goda möjligheter att
utveckla denna hamn och om det i fortsättningen kommer att erbjudas
bränsleförsäljning och annan service skulle det också vara en lämplig plats för en ny
sugtömningsstation. Detta kunde bli ett bra alternativ för båtar som inte vill köra de
trånga farlederna in till Sommarö.  Avloppsvattnet skulle ledas till en sluten tank och
transporteras till Ekenäs avloppsreningsverk. Avloppsvattnet från Jussarös slutna
system transporteras också via Baggö och man kunde kombinera dessa transporter
ifall man på Jussarö bestämmer sig för ett slutet system även i fortsättningen. Jussarö
skulle erbjuda en mycket bra servicepunkt för större båtar som är på väg till och
från Hangö/Skärgårdshavet. Jussarö öppnar för allmänheten 2005 men det är ännu
oklart i hurudan skala servicen kommer att utvecklas. Hur vatten- och avloppsfrågorna
löses beror på företagaren men en tömningsstation för septiktankar skulle bra gå att
få inkopplat i samma system oberoende av vad man väljer för alternativ. Det finns en
brist på tömningsstationer längs de yttre farlederna i området och Jussarö skulle bli
ett mycket välkommet tillskott. Det finns också en sjöbevakningsstation på Jussarö
som därmed också är en knutpunkt för sjötrafiken söderut.

Premarin hamn i Predium utnyttjas ibland av gästande båtar för bränslepåfyllning
men är i huvudsak en hemmahamn för ett stort antal mindre båtar. Det geografiska
läget skulle vara bra för sugtömningsmöjlighet och det skulle betjäna bl.a. den stora
mängd båtar som vistas i nationalparken.

I Ekenäs området finns de flesta utfärdshamnarna i Ekenäs skärgårds nationalpark
som är ett populärt utflyktsmål för båtförare. Från båtförarnas sida har man önskat
sugtömning i den populära hamnen Rödjan på Älgö. Forststyrelsen har dock inga
planer på att börja ta emot toalettavfall från septiktankar vid Rödjan men ställer sig
positiva till möjligheten att få en station till Jussarö. Istället kunde man utveckla
toalettservicen i land som ibland kan vara överbelastad. Detta kan bäst göras i
Rödjan där man på plats kan ta hand om kompostmaterialet. På de karga holmarna
i nationalparken måste kompostmaterialet transporteras bort med båt för att inte
ändra på naturens karaktär genom extra näringstillskott. Det är därför inte heller
värt att öka antalen dass på dessa ställen (t.ex. Modermagan och Fladalandet). Om
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mottagning av toalettavfall från båtar kan ordnas utanför nationalparken och lämpligast
på ställen med vägförbindelse är det inte ändamålsenligt med en flytande station i
Rödjan som kräver service samt tömning med båt. Det är dock viktigt att informera
nationalparkens besökare om servicepunkter både i och utanför parken för att det
inte skall bli problem med onödiga toalettutsläpp i den känsliga naturen i området.

Sopservice:
I Ekenäs gästhamn har staden löst sopfrågan bra genom att ha insamlingskärl för
blandavfall samt återvinningspunkt som klart och tydligt får utnyttjas också av båtförare
från andra kommuner. Ekenäs stad har avtal med Rosk´n Roll om detta arrangemang.
Mottagning av blandavfall samt återvinningspunkter finns också i flera av hamnarna
i skärgården. Problempunkter är oövervakade insamlingsställen som t.ex. kommunens
hemmahamn på Sommarö. Där kan uppstå problem med att det lämnas skräp som
inte hör hemma bland blandavfallet utan borde föras till sopstationen i Horsbäck.
Sopterminalerna (blandavfall) i glesbygden är ämnade endast för dem som betalat
årsavgiften. Återvinningspunkterna kan enligt Rosk´n Rolls uppgifter användas av
alla båtförare oberoende av hemort.

I Ekenäs skärgårds nationalpark strävar man efter att de som besöker parken tar
med sig alla sopor och det finns inga insamlingskärl för sopor i parken. På
nationalparkens hemsidor nämner man att närmaste insamlingsställen för sopor finns
på Baggö, Sommarö och i Predium. I samarbete med Ekenäs stad, Premarin, Skåldö
fiskebod på Sommarö samt Rosk´n Roll borde man i detta område utveckla ett
system för insamling av sopor från fritidsbåtar. Insamlingskärl för sopor finns i de tre
nämnda hamnarna men det är inte självklart att man som båtförare från en annan
kommun har rätt att utnyttja dem. Enligt Rosk´n Roll är åtminstone blandavfallskärlen
på Sommarö och Baggö endast menade för dem som betalar årsavgift. Om dessa
flitigt börjar användas av båtförare i samband med sugtömning och annan service
skulle det vara bra med ett klart system och avtal mellan alla berörda parter. Enligt
Forststyrelsens uppgifter får dock matrester och annat bioavfall lämnas i parkens
komposttoalett eller kompostbehållare och man uppmanar också besökarna att i
förväg minimera mängden avfall genom att packa om matvarorna före avfärd i
tvättbara burkar samt bränna allt brännbart material. Forststyrelsen har gjort upp en
miljöpolitik och en miljö- och kvalitetshandbok som behandlar principerna för
avfallshanteringen vid Forststyrelsen.

5.5 Hangö

Gästhamnar

516 Hangö, Östra hamnen N 59° 49,1'  E 22° 58,1'
I Östra hamnen (Fig. 5) finns ca 160 gästplatser och ca 200 platser för hemmabåtar.
Hamnen ägs av Hangö stad och företaget Oy Ruber Ab sköter gästhamns-
verksamheten. Bränsleförsäljning, sugtömning och insamling av problemavfall sköts
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av Esso. Sugtömningspumpen skall kopplas till det kommunala avloppsnätet i år,
tills dess leds avloppsvattnet till en sluten tank. Djupet vid sugtömningsstationen är
ca 2,5 m och lämpar sig således även för större båtar. I Östra hamnen finns också
en del charterverksamhet och dessa båtar skall också få en möjlighet att tömma sina
septiktankar vid kaj direkt i avloppsnätet. Byggnadsarbetet för dessa kopplingar
pågår. Hamnen erbjuder mycket mångsidig service för båtförare och är också belägen
nära servicen i Hangö centrum. I hamnen finns flera containers för blandavfall (stadens,
ca 6 st) samt Rosk´n Rolls återvinningspunkt med insamling av papper, glas, metall
och batterier. Besökare har också tillgång till utedass förutom wc inne i restaurangen.
Hamnen har Blå flagg.

525 Hangöby N 59° 50,6'  E 22° 56,8'
Hangöby ägs av Hangö stad och är en stor hamn med tyngdpunkt på hemmabåtar
(totalt ca 660 båtplatser). Hamnen har plats för ca 20 gästande båtar. I hamnen
finns bränsleförsäljning samt sugtömningspump där avloppsvattnet leds direkt till
avloppsnätet. Service som erbjuds är bl.a. café, kiosk, dusch och tvättmaskin. Hamnen
har Blå flagg. Staden har som avsikt att bygga om en del av hamnen och i samband
med det också byta plats för sugtömningspumpen. I hamnen finns mottagning av
blandavfall (stadens) samt återvinningspunkt med insamling av papper, metall, glas
och batterier. I östra delen av hamnen finns en fiskehamn som utnyttjas av yrkesfiskare.

Figur 5. Gästhamnar (blå), hemmahamnar (röd) samt utfärdshamnar (grön) i Hangö.

©   Lantmäteriverket  7/MYY/05
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Vid fiskehamnen finns en container för blandavfall (stadens). I nordvästra delen av
viken finns Hangö Udd Segelsällskaps båtbryggor (2 st).

Hemmahamnar

513 Hangö, Smultrongrund N 59° 49,1'  E 22° 58,0'
På Smultrongrundet i Hangö Östra hamn finns en hemmahamn som ägs av företaget
Östersjö port. En liten färja kör mellan Smultrongrundet och Östra hamnen. I hamnen
finns ca 100 båtplatser främst för hemmabåtar. Gästplatserna är anvisade lediga
platser i hamnen. Hamnens båtar använder sig av bränsle- och sugtömningsservice i
Hangö Östra hamn.

Kapellhamnen N 59° 50,2'  E 22° 55,8'
Kapellhamnen hör till staden och området arrenderas ut till privatpersoner som har
möjlighet att ha egna bryggor och små redskapsskjul i hamnen (ca 50 båtplatser). I
Kapellhamnen finns mottagning av blandavfall (stadens) samt Rosk´n Rolls
återvinningspunkt för glas, papper och batterier. Krokudden som ligger i samma vik
hör också till staden och räknas som en del av Kapellhamnen. Vid Krokudden finns
container för blandavfall (stadens).

Gunnarstrand N 59° 49,4'  E 22° 56,7'
I Gunnarstrand finns några gamla bryggor och bodar. Ca 50 st hemmabåtar är
placerade här.

Lappvik hamn N 59° 53,9'  E 23° 15,5'
Invid Lappvik simstrand finns en hamn som sköts av Lappvik motorbåtsklubb.

Lappvik 2 N 59° 54,2'  E 23° 16,2'
I Lillfjärden finns en hemmahamn (av staden kallad Lappvik 2) med stadens båtplatser
(en brygga, ca 50 platser). Invid finns två privata bryggor (Ferraria) med båtplatser
till uthyrning/försäljning. I hamnen finns Lappviks avloppsreningsverk samt insamling
av blandavfall (stadens) samt 1 blandavfallscontainer för skärgårdsborna på Ekön.

Tvärminne byhamn N 59° 50,4'  E 23° 12,5'
En byhamn med några få hemmabåtar.

Vedagrundet N 59° 49,6'  E 23° 07,4'
I Täktom finns en hemmahamn vid Vedagrundet med ett litet antal båtar.

Kobben vid Kattrumpan N 59° 49,6'  E 23° 02,7'
I Täktom finns en hemmahamn vid Kattrumpan med ett litet antal båtar.

Bengtsår brygga N 59° 53,3'  E 23° 06,5'
Vid Bengtsår brygga (ägs av Helsingfors stad) finns ett litet antal båtplatser.
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Sandö N 59° 52,9'  E 23° 04,8'
I Sandö finns en del bryggor med hemmabåtar. Bland annat har Byöns strandlag ca
30 båtplatser, mest för mindre båtar. I hamnen finns ett par insamlingskärl för
blandavfall.

Utfärdshamnar

507 Lappvik strand N 59° 53,4'  E 23° 13,4'
Lappvik strand ägs av Föreningen Nylands friluftsområden. På stranden finns dass
men ingen annan service. Det är möjligt att ta i land vid stranden med små båtar i
södra delen av området.

519 Tullholm N 59° 48,4'  E 22° 54,6'
En gästbrygga för tillfällig förtöjning vid besök till Gäddtarmens fornminnesområde.

Båtklubbar

Hangö Udds segelsällskap
Hangö Udds segelsällskap har två bryggor i Hangöby hamn samt en klubblokal i
närheten av Kapellhamnen. Föreningen har ca 450 medlemmar och ca 60 båtar.
www.husrf.fi

Hangö segelförening
Hangö segelförening har ca 410 medlemmar och ca 90 båtar.
www.hsf.fi

Lappvik motorbåtsklubb
Lappvik motorbåtsklubb har en hamnbassäng invid Lappvik strand.

Utvecklingsförslag

Mottagning av toalettavfall:
I kärnan av Hangö finns mottagning av toalettavfall både i Östra hamnen och i
Hangöby hamn. Båda pumparna är eller skall kopplas direkt till avloppsnätet och
sugtömningspumpen i Östra hamnen betjänar också båtarna i hemmahamnen
Östersjö port. Om det i framtiden blir stor belastning på dessa pumpar kan man öka
kapaciteten med flera pumpar på samma plats eller genom att ha mobila mindre
pumpar på kärra som extra hjälp vid behov. Några nya ställen för sugtömningspumpar
i kärnan av Hangö föreslås inte. Däremot finns det från båtorganisationernas sida
önskemål om ökad service i de östra delarna av Hangö. Hangö stad har en
hemmahamn i Lappvik nära Lappvik avloppsreningsverk som kunde vara en tänkbar
plats för en ny mottagningsstation. Ett annat lämpligt ställe kunde vara hamnen som
används av Lappvik motorbåtsklubb varifrån det också är rätt nära till servicen i
Lappvik by. Från båda ställena är det möjligt för direkt koppling av pumpen till
avloppsnätet eftersom de ligger inom vattentjänstens verksamhetsområde.
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Båtförare har också önskat möjlighet till sugtömning längs det yttre faret på sträckan
från Helsingfors till Hangö och i dagsläget finns det ingen mottagningsstation mellan
dessa två orter som inte skulle ligga inomskärs.  På 6 km avstånd från det yttre 9 m
faret, och ca 700 m från det inre 3,5-5 m faret, ligger Tvärminne byhamn. Hamnen
har flera gånger från båtförares sida pekats ut som ett lämpligt ställe för att ta i land
vid t.ex. dåligt väder.  I Tvärminne byhamn finns inte fast avloppsnät men en del av
byns svartvatten leds för tillfället till en fast tank i byn dit man också kunde leda
avloppsvatten från hamnen. Om det finns intresse från byns och Hangö stads sida
att utveckla Tvärminne byhamn så kunde den fungera som en bra hamn för gästande
båtar på väg till Hangö och också som en potentiell plats för sugtömning.

Sopservice:
Det finns flera insamlingspunkter för sopor i hamnarna i Hangö. Staden sköter själv
insamlingen av blandavfall medan Rosk´n Roll sköter återvinningspunkterna. Om
man väljer att öka servicen för båtförare i Lappvik och/eller Tvärminne är det också
ändamålsenligt att ordna med mottagning av sopor i dessa hamnar. I Lappvik hamn
som ligger vid avloppsreningsverket finns stadens kärl för insamling av blandavfall.

6 OLIKA TYPER AV SUGTÖMNINGSSTATIONER

Det finns olika typer av sugtömningspumpar för tömning av båtens septiktank. En
del båtklubbar har också byggt sina egna sugtömningsanläggningar.
Sugtömningspumparna som finns till försäljning varierar i kapacitet, teknik och pris.
Närmare upplysningar om olika pumpalternativ kan fås från t.ex. Håll Skärgården
Ren som också har en lista på olika pumpförsäljare i Finland. Det pågår en del
utvecklingsarbete bland försäljarna så nya pumplösningar kan vara tillgängliga i
framtiden.

Fast sugtömningspump
Det finns flera märken och modeller av fasta sugtömningspumpar som man monterar
på bryggan eller på stranden och varifrån avfallet leds direkt till avloppsnätet eller till
en sluten tank. De fasta modellerna är lätta att använda och det är sällan det krävs
hjälp från hamnpersonalen för att båtföraren skall kunna tömma sin septiktank.

Flytande sugtömningspump
Flytande sugtömningspumpar kan placeras vid farleden eller på annan lämplig plats
och är inte beroende av att det finns en hamn nära. Avloppsvattnet går till en tank
under pumpen som måste tömmas med båt eller genom att flytta pumpstationen till
bryggan. Vid hårdare sjögång kan speciellt större båtar ha problem med förtöjningen
vid pumpstationen ifall pontonen är liten.

Sugtömningspump på kärra
Små sugtömningspumpar på kärra kan flyttas till båten då den ligger vid bryggan.
Pumpen måste sedan tömmas i sluten tank eller avloppsnätet efter varje eller några
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användningar. En sugtömningspump på kärra kräver mera arbete av hamnpersonalen
än de andra modellerna.

7 OLIKA TOALETTALTERNATIV PÅ FRITIDSBÅTAR

Fritidsbåtförare har flera alternativ vid val av toalettsystem ombord. Valet styrs till
en stor del av båtens storlek samt användning. På mindre båtar som endast används
för dagsturer kan man klara sig med det enklaste alternativet dvs ämbar med lock.
Hinken töms sedan i en toalett i land. Används båten för längre turer och övernattningar
är det skäl att fundera på ett bättre toalettsystem ombord.

Vanligaste alternativet idag är en pumptoalett där avloppsvattnet pumpas till en separat
tank (septiktank). Tidigare har en stor del av pumptoaletternas avfall pumpats direkt
ut i vattnet men detta är inte mera ett godkänt alternativ i Finland som en följd av den
ändrade lagstiftningen. Motsvarande system finns också med en elektrisk pump så
att man inte behöver pumpa för hand. Kemiska toaletter finns i en del mindre båtar
och komposterande mulltoaletter är ett alternativ som idag är ovanligt men som
förekommer på några båtar.

Ämbar
Minimikravet på långfärdsbåtar är ett ämbar med tätt lock som kan användas som
toalett ombord. Det finns ämbar med sittring för att underlätta användningen. Systemet
fungerar bra vid kortare dagsturer men kapaciteten är begränsad och vid hård sjögång
kan det bli besvärligt med användningen. Innehållet töms sedan i land i hamnen eller
hemma i egen toalett.

Pumptoalett
I pumptoaletterna pumpar man in vatten för att skölja toaletten efter användning och
sedan pumpas avloppsvattnet vidare till en septiktank. Det går åt en del vatten vid
pumpandet vilket gör att septiktanken måste vara dimensionerad efter
användningsfrekvensen för att inte fyllas för snabbt. Räknar man med spolvattnet
bildas det ca 2-5 l avloppsvatten per person och dygn. En absolut minimistorlek på
septiktanken anses vara 30 l men lämpligast är att man gör valet utgående från
mängden personer ombord, båtens storlek, båtturernas längd och det geografiska
område man oftast rör sig i (hur tätt det finns tömningsstationer). För att minska
vattenvolymen kan man använda sig av en vakuumtoalett som har klart mindre
vattenförbrukning än den vanliga pumptoaletten.

Kemisk toalett
Kemiska toaletter används i första hand på mindre båtar där det är svårt att installera
en fast septiktank. De kemiska toaletterna har ofta mindre tankar än pumptoaletter
med skild septiktank och måste därför tömmas oftare. I en del hamnar finns en skild
mottagning för kemiskt toalettavfall men väljer man rätt kemikalier kan tanken tömmas
i vanlig wc på land. En av de populäraste portabla kemiska toaletterna är Thetfords
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Porta-Potti som säljs av flera återförsäljare i Finland, både för båt- och husvagnsbruk.
Porta-Potti finns i många storlekar och systemet är baserat på två olika tankar, en
färskvattentank för sköljning och en tank där toalettavfallet samlas. Avfallstanken
töms sedan i land. Sealand technology har en motsvarande produkt som kallas
Sanipottie. Spolvattentanken i de kemiska toaletterna är ca 10-15 l och
toalettavfallstanken ca 10-20 l beroende på modell.

I de kemiska toaletterna använder man kemikalier för att förhindra lukt och gasbildning
samt att toaletten gror igen. Kemikalier kan tillsättas både i spolvattnet och i själva
avloppstanken. Det finns olika typer av kemikalier att välja bland och vill man kunna
tömma sin toalett i vanlig wc/till avloppsreningsverk så måste man använda enbart
biologiskt nedbrytbara kemikalier. För Porta-Potti har Thetfords fem olika kemiska
sanitetsprodukter. Aqua Kem Blue är till för att förhindra lukt och gasbildning samt
försnabba nedbrytning av fast material. Aqua Kem Green är en motsvarande produkt
men biologiskt nedbrytbar och kan därför sättas i vanligt avlopp. Tillverkaren påpekar
att produkten är mest effektiv över en 4 dagars period eller längre. Aqua Kem
Green har fått det tyska miljömärket Blå ängeln (Blauer Engel). I spolvattentanken
används Aqua Rinse som håller vattnet fräscht samt hindrar tanken från att gro igen
genom att bilda en hinna på tankens insida. Aqua Rinse har också miljömärkningen
Blå ängeln. Thetford har också rengöringstabletter (Aqua Kem Sachets) som tillsätts
direkt in i avloppstanken samt rengöringsmedel för spolvattentanken (Toilet Water
Tank Cleaner). Företaget Certisil GmbH har också kemikalier som används i kemiska
toaletter. Den effektivaste produkten heter Certisan Forte och saknar miljömärkning
medan Certisan Soft samt spolvattenmedlet Certisan Flush båda har miljömärkningen
Blå ängeln. SeaLand har en egen kemikalie (SeaLand Secure) för kemiska toaletten
Sanipottie som uppges vara biologiskt nedbrytbar och som får tömmas i vanligt
avloppssystem och kommunalt avloppsreningsverk.

Komposterande toalett
Komposterande toaletter är ovanliga på båtar idag men kan vara ett alternativ för
framtiden. För tillfället pågår utveckling av komposterande toaletter för båtar och
husvagnar. Finlands båtförbund testar i samarbete med båtförare en del pilotmodeller
på olika typer av båtar. Redan tidigare har komposterande toaletter installerats på
två träbåtar i Finland och erfarenheterna har varit positiva. Den komposterande
toaletten Ecolet har testats ombord på en 36 fots segelbåt i Sverige. Ecolet är
specialbyggd just med tanke på båtar och marknadsförs av företaget Sun-Mar
Corporation. Storleken på Ecolet är höjd 89 x bredd 58 x djup 70 cm.

Fördelen med komposterande toalett ombord är att man inte är bunden till nätverket
av tömningsstationer och det är ett miljövänligt alternativ eftersom toalettavfallet
komposteras ombord och kan utnyttjas som färdig mylla i land. Matrester och annat
bioavfall kan också sättas i den komposterande toaletten vilket är en stor fördel
eftersom det ofta är den del av soporna som börjar lukta i sommarvärmen.
Hemmahamnarna kunde i framtiden vara utrustade med kompostkärl för båtarnas
bioavfall men också myllan från komposterande båttoaletter. Myllan är mycket
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näringsrik och bör därför inte lämnas på kala ytterskär där extra tillskott av näring
kan påverka naturen.

8 SAMMANFATTNING

Idag finns mottagning av toalettavfall på 8 ställen inom projektområdet (Fig. 6). För
att öka på servicen för båtförare och på så sätt göra det praktiskt möjligt för alla att
följa de nya bestämmelserna föreslås i denna rapport nya mottagningsplatser för
båtarnas toalettavfall. Planeringen har gjorts så att man beaktat övrig service som
finns tillgänglig samt möjligheten att i första hand koppla stationen till avloppsnätet, i
andra hand platser med fast vägförbindelse och relativt kort avstånd till
avloppsreningsverk samt först i tredje hand platser ute i skärgården där transporten
av avloppsvattnet måste ske med båt. Flytande mobila tömningsstationer kan placeras
invid farleder och egentligen var som helst där behov finns. Dessa har inte märkts ut
på kartan men båtförare i området har nämnt att behov för sådana skulle finnas vid
farleden utanför Porkala udd samt i Ekenäs skärgårds nationalpark.

Generellt kan man säga att mottagning av toalettavfall borde finnas i alla gästhamnar
och i alla större hemmahamnar. I dessa hamnar kan man lätt få in avgifterna för
servicen i dygns- eller årsavgiften. Speciellt i större hemmahamnar i huvud-
stadsregionen har man konstaterat att en pump inte alltid räcker till för att tömningen
skall fungera bra. Båtarna kommer ofta in samma tid på söndag eftermiddag och på
sådana ställen kan det finnas behov av flera tömningsstationer per hamn. Det samma
gäller större gästhamnar där det blir rusning under högsäsongen. Viktigt är också att
pumparnas placering är väl genomtänkt så att tömningsplatsen inte blir upptagen av
båtar som inte tömmer sin tank.

Figur 6. Nuvarande (gula cirklar) samt föreslagna nya platser (gröna cirklar) för mottagning
av toalettavfall från fritidsbåtar i västra Nyland.

©   Lantmäteriverket  7/MYY/05
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I servicehamnar där båtar bara gör tillfälliga besök är avgiftsfrågan mera komplicerad.
Allmänt gäller att den som orsakar avfallet också betalar och enligt den principen
kunde servicehamnar också ta betalt ifall de erbjuder mottagning av avloppsvatten
från fritidsbåtar. I annat fall finns det knappast intresse från företagarnas sida att
investera i detta. En annan möjlighet är att kommunen deltar i finansieringen av vissa
tömningsstationer som skulle vara viktiga för att hindra onödiga utsläpp i
skärgårdsvattnen. En tredje möjlighet är att någon organisation (t.ex. Håll Skärgården
Ren) ansvarar för ett större område. Verksamheten kan då stödas med med-
lemsavgifter från serviceanvändarna dvs båtförarna. Avgiftsfrågan samt möjlig-
heterna till investeringsstöd borde utredas vidare. Några specifika statliga
stödsystem som skulle stöda investeringar i mottagningsstationer finns inte tillgängligt
idag.

Utvecklingen av nätverket av tömningsstationer i Finland har diskuterats även i övriga
publikationer (VYH 1992; Eloheimo 1992; Bäckström 2003; Löfgren och Bäckström
2003; Håll Skärgården Ren 2004a). Det finns också en del information om sugtömning
riktat till hamnägare (Håll Skärgården Ren 2002a, 2002b) samt till båtförare (Håll
Skärgården Ren 2002c).

Mer undersökningar skulle också behövas om alternativet med de kemiska
toaletterna. För många mindre båtar kan det vara ett bra alternativ att välja en
kemisk toalett och eftersom det idag finns kemikalier som är biologiskt nedbrytbara
och kan tömmas i avloppsnätet är det också miljömässigt ett hållbart alternativ.
Komposterande dass för båtar har tyvärr inte ännu slagit igenom närmast pga
avsaknad av lämpliga modeller för serietillverkade båtar och endast liten erfarenhet
av hur det fungerar i praktiken ombord. Nya projekt som är på gång ger mera
information och i framtiden kan detta bli ett bra alternativ till septiktank eller kemisk
toalett.

Nya undersökningar om hur båtförare löst avloppsvattenfrågan ombord skulle
behövas inom ett par år eftersom många ändringar skett nu inför lagändringarna.
När man har en uppfattning om vilka lösningar som finns ombord idag kan man
också bättre utveckla servicen i hamnarna. I samband med undersökningen kunde
man också samla in statistik på hur ofta de olika sugtömningspumparna används i
projektområdet. Personalen i hamnarna registrerar inte användningen så det är svårt
att få en uppfattning om detta.

Sopinsamlingen är ganska splittrad i projektområdet. En stor del av
återvinningspunkterna sköts av Rosk´n Roll (inte i Kyrkslätt) men ansvaret för
insamlingen av blandavfall varierar i de olika kommunerna. Båtförare uppmanas
satsa på sortering ombord och detta borde också beaktas i hamnarna. Insamling av
papper, glas, metall, bioavfall samt blandavfall borde vara ett minimum i alla hamnarna.
Dessutom behövs insamling av batterier och problemavfall på lämpliga ställen, t.ex.
i samband med servicestationer. Båtförarna har själv också ansvar över att minska
sopmängden ombord, t.ex. genom att packa om livsmedel före avfärd. I ett par
utfärdshamnar i området har man provat med insamling av bioavfall i kompostor
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men båtförarna har inte använt sig av dessa möjligheter. Håll Skärgården Ren (2004b)
har gett ut en allmän informationsbroschyr för hur båtförare kan beakta miljön på
olika sätt. Mera information skulle ändå behövas om varför och hur det lönar
sig att sortera sopor ombord. Ett viktigt led i detta skulle vara att öka informationen
i den årligen publicerade besökshamnsboken med uppgifter om vilka sopfraktioner
som mottas i respektive hamn. Då kan båtförarna i förväg avgöra hur sorteringen
ombord kan lösas på ett praktiskt sätt. Bioavfall mottas inte för tillfället i
projektområdet och då kan man inte heller vänta sig att båtförare skulle sortera ut
detta om man måste åka flera dagar eller en vecka för att hitta en insamlingspunkt.
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