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ÅTGÄRDSPROGRAM 2018–2021 
 
 

Åtgärd Tidpunkt Ansvarsinstans 

Allmänt   

Uppdatering av utvecklingsplanen för vat-
tenförsörjning 

År 2022 
 

Koncernförvaltning, stadspla-
nering 

Fastställande av vattentjänstverkens verk-
samhetsområden 

År 2020 och 2022 Koncernförvaltning, stadspla-
nering 

Uppföljning av hur skyddsplanerna för 
grundvattenområdena som godkändes 2010 
förverkligades 

Fortgående Stadsmiljösektorn, miljöskyd-
det 

Allmän planering av genomförande av vat-
tentjänsterna i enlighet med beredningen av 
generalplanen 2029; det utarbetas en utred-
ning som kan användas som stöd för be-
slutsfattandet om markanvändningen.  För 
tillfället bedömer Åbo Vattenförsörjning Ab, 
Åbonejdens Vatten Ab och Turun seudun 
puhdistamo Oy som en del av sina investe-
ringar. 

År 2019 Uppgift för särskild arbets-
grupp: representation för Åbo 
Vattenförsörjning Ab och 
stadsmiljösektorn, ordf. från 
planläggningen.   

   

Fastigheterna som ligger på området för se-
parat avloppshantering och vars dagvatten 
leds till spillvattenavloppet utreds. Fastighet-
erna åläggs avstå från att leda dagvatten till 
spillvattenavloppet.  

Årligen, målår 2024 Åbo Vattenförsörjning Ab och 
stadsmiljösektorn, miljöskydd 

Gatorna som ligger i områden för separat 
avloppshantering och vars torkningsvatten 
leds till spillvattenavloppet. Det utarbetas en 
plan för korrigering av problemet. 

Målet är att planen är 
färdig 2019. Genom-
förande enligt plan. 

Åbo Vattenförsörjning Ab ja 
stadsmiljösektorn stadsbyg-
gande 

Ogiltighetsförklaring av vattentagningstill-
stånd för flygplatsen, ansökan  

2018 Åbo stad (Åbo Vattenförsörj-
ning Ab bistår) 

Hygienisering av renat avloppsvatten i stör-
ningssituationer (kemikaliebehandling) 

2018 Turun seudun puhdistamo Oy 

Hygienisering av renat avloppsvatten (UV) 2021 Turun seudun puhdistamo Oy 

Plan för släckningsvatten och avtal om kost-
nadsfördelning. 

2019 Regionräddningsverket ansva-
rar för utarbetandet av planen. 
Samtidigt tas ställning till kost-
nadsfördelningen. 
Åbo Vattenförsörjning Ab an-
lägger släckningsvattenstat-
ioner enligt behov.  

Vattenförsörjningssamarbete   

Regional planering av vattenförsörjningen  Fortgående Koncernförvaltning och Egent-
liga Finlands NTM-central (i 
fortsättningen landskap).  



Saparo-linjen Förverkligande pågår 
Ibruktagning vid års-
skiftet 2018–2019 

Åbonejdens Vatten Ab 

Utvidgning västerut, ny stamlinje (Rusko, 
Masko, Virmo, Nousis) 

Planering 2018–2019  
genomförande av 
första skedet inleds 
2020–2021  

Åbonejdens Vatten Ab 

Utvidgning av reningsverket vid behov för 
att uppfylla samhällets behov 

Vid behov Turun seudun puhdistamo Oy 

Utvecklande av den regionala vattenförsörj-
ningen och beredskapen (partivattenbola-
gens tekniska kommittéer) 

Fortgående Turun seudun puhdistamo Oy, 
Åbonejdens Vatten Ab 

Taxor för vattentjänster   

Ibruktagningen av en avgift för blandav-
loppshantering på områdena för blandav-
loppshantering utreds 

2021 Åbo Vattenförsörjning Ab 

Justering av taxor, utreds också ibruktag-
ning av en eventuell områdeskoefficient 

Årligen Åbo Vattenförsörjning Ab 
Stadsmiljösektorn för dagvat-
tenavgiftens del  

Beredskap inför särskilda situationer 
inom vattenförsörjningen 

  

Åbonejdens Vatten Ab:s nya reservanlägg-
ning, planeringen pågår 
 

Planering pågår 
Genomförandeplane-
ring inleds 2018 
Tillståndsprocess 
2019–2022 
Genomförandet inleds 
tidigast 2021  

Åbonejdens Vatten Ab 

Uppdatering och riskbedömning av bered-
skapsplanerna 

Fortgående  Bolag som ansvarar för vatten-
tjänsterna i samarbete med 
miljöhälsan och miljöskyddet 

Effektivering av kapaciteten för reningsver-
kets avloppsrör 

2021 Turun seudun puhdistamo Oy 

Intensifiering av desinficeringen av bergs-
cisternen i Starrbacka och kemikaliserings-
förändringar 

2018 Åbonejdens Vatten Ab 

   

Utvidgning och underhåll av vattentjänst-
näten 

  

Näten utvidgas i enlighet med planens kart-
bilagor 

Målår:  
2018–2021 
2022–2025 
2026-2029 

Stadsmiljösektorn och Åbo 
Vattenförsörjning Ab 

Behovet av att ansluta följande områden till 
verksamhetsområdet för hantering av spill-
vattenavlopp utreds: Längs Patisån (Övre 
St:Marie, Tekkala, Viikkala, Peltola, Joen-
perä), dammen Maarian altaat östra sidan 
(Paimala), Hirvensalo (Tammisto, Oriniemi, 
Häppilä, Illoissjöns västra sida, Jänessaari, 
Särkilahti, Prästholmens udd) 

2020 Stadsplanering, miljöskydd och 
stadsplanering och markegen-
dom, Åbo Vattenförsörjning Ab  

   



Nätverkssaneringar 7-10 km/år; 6–10 milj.€ 
årligen.   
Syftet är att antalet rörbrott förblir detsamma 
eller minskar.  

Årligen Åbo Vattenförsörjning Ab 

Utvecklingen av särskilt avloppssystem 
 

Utförs årligen i enlig-
het med en separat 
plan 

Åbo Vattenförsörjning Ab 

Tryckzonfördelning av vattenledningsnätet 
Åbo norra/västra (behövs på grund av 
Saparo) 

2019 Åbo Vattenförsörjning Ab 

Förbättring av avloppsnätet i Patisområdet 
för avskiljande av dagvatten 

2020–2021 
 

Åbo Vattenförsörjning Ab 

Utredning av fastigheter som inte är an-
slutna till nät och som ligger inom verksam-
hetsområdet och åläggande att ansluta sig 

Fortgående Utredning: Åbo Vattenförsörj-
ning Ab  
Åläggande av anslut-
ning:stadsmiljösektorn, miljsö-
skydd (spillvatten) och miljö-
hälsa (hushållsvatten) 

Spillvattensförsörjningen i glesbebodda 
områden 

  

Uppdatering av miljöskyddsföreskrifterna 2018 Stadsmiljösektorn, miljöskyd-
det 

Utredning av spillvattenförsörjningen för fas-
tigheter i glesbebodda områden 

2018–2019 Stadsmiljösektorn, miljöskyd-
det 

Rådgivning för fastigheter och spillvattenan-
delslag 

Fortgående Stadsmiljösektorn, miljöskyd-
det och byggnadstillsynen 
samt Valonia (köptjänst) 

Principerna för främjande av verksamhet i 
form av andelslag. 

2019 Koncernförvaltningen och 
stadsmiljösektorn 

Utveckling av mottagning av fällning och 
slam från samlingsbrunnar 

2018–2019 Stadsmiljösektorn, den region-
ala avfallsservicen och Syd-
västra Finlands Avfallsservice 
Ab. 

Information   

Information om skyldigheterna i samband 
med spillvattenhanteringen i glesbebyggda 
områden och stadens miljöskyddsbestäm-
melser 

Fortgående Stadsmiljösektorn, miljöskyd-
det 

Annan information  

 medverkan i riksomfattande kampanjer  

 bolagens webbplats och sociala medier 

 invånarmöten etc. 

 besök (särskilt hos Turun Seudun Puh-
distamo Oy). 

 Tidskriften Vesi/Vatten 

Fortgående Stadsmiljösektorn, miljöskydd 
och miljöhälsa 
Åbo Vattenförsörjning Ab 
Turun seudun puhdistamo Oy  
Åbonejdens Vatten Ab 
Sydvästra Finlands Avfallsser-
vice Ab 

 
 


