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Lounais-Suomen ympäristöstrategia ja ympäris-
töohjelma valmistuivat vuosina 2006-2007 alueen 
toimijoiden laajana yhteistyöprosessina. Strategian 
ja ohjelman sisältämät tavoitteet ja toimenpiteet 
koskettavat kaikkia tahoja ja ihmisiä Varsinais-
Suomen ja Satakunnan alueella. Ympäristöstrate-
giassa luotiin visio ja tavoitteet ympäristön tilan 
parantamiseksi vuoteen 2020. Ympäristöohjelmaan 
koottiin käytännön toimenpiteet, joilla strategian 
tavoitteita toteutetaan vuosina 2007-2012.

Ympäristöstrategian ja -ohjelman toteutumista 
seurataan vuosittain Ympäristön tila -raportilla, 
johon on koottu strategian seurantaindikaattorit 
sekä ohjelman keskeisten toimenpiteiden toteutu-
mistilanne. Indikaattoreilla pyritään kuvaamaan 
kehityksen suuntaa mahdollisimman tiiviissä ja 
helposti ymmärrettävässä muodossa. 

Vuoden 2008 raporttiin on päivitetty edellisen 
raportin seurantaindikaattorit sekä koottu joitakin 
uusia täydentämään seurantaa. Lisäksi tämän ra-
portin erityisiksi kärkiteemoiksi on valittu uusiutu-
vat energialähteet ja kestävä yhdyskuntarakenne. 

Keskeisten ympäristöohjelman toimenpiteiden 
toteutumisen arviointi perustuu tilastotietoihin 
ja alueen toimija-tahojen asiantuntija-arvioihin. 
Toimenpiteiden arvioinnin pohjaksi toteutettiin 
kysely kuntien ympäristöviranhaltijoille ja vesi-
huoltolaitoksille toukokuussa 2009. Ympäristö-
viranhaltijoille lähetetyn kyselyn teemoina olivat 
kestävä kehitys, ympäristökasvatus, jätehuolto, 
meluntorjunta, pilaantuneet maat, maa-ainesten 
ottaminen ja pohjavedet. Vastauksia saatiin 18 kun-
nasta (36 %). Eri teemoihin vastattiin vaihtelevasti. 
Yksittäisten teemojen vastausprosentti liikkui 20-
30 prosentin välillä. Vesihuoltolaitosten kyselyyn 
vastasi 31 % laitoksista. 

Johdanto

Muita keskeisiä asiantuntijatahoja seurantatie-
tojen keruussa ovat olleet Lounais-Suomen ym-
päristökeskus, maakuntien liitot, TE-keskukset, 
Valonia, Satakunnan Energiatoimisto, maakunta-
museot, Metsäkeskus sekä Tiehallinto. 

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta 
on pyritty saamaan tuorein saatavissa oleva tieto. 
Saatujen tulosten perusteella on tehty johtopäätök-
siä ympäristön tilasta ja tarvittavista lisäpanostuk-
sista toimien toteutumiseksi. 

Tämä Ympäristön tila 2008 -raportti on julkais-
tu vain sähköisessä muodossa (www.ymparisto.
fi/los/julkaisut). Raportista on saatavissa sekä 
sähköisessä että painetussa muodossa tiivistelmä 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Katsaus-
sarjassa. 

Ympäristöohjelman laajempi väliarviointi ja 
-tarkistus toteutetaan vuonna 2010.
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Yhteenveto

Lounais-Suomen ympäristöstrategian tavoitteiden 
ja ympäristöohjelman keskeisten toimenpiteiden 
seurantatulosten perusteella on oheiseen tauluk-
koon (ks. sivu 8) koottu yhteenveto toteutumisti-
lanteesta vuoden 2008 loppuun mennessä.

Ravinteet rehevöittävät vesiä

Lounais-Suomen pintavesien suurin ongelma on 
rehevöityminen sisävesissä sekä rannikko- ja saa-
ristoalueella. Vesien tilan parantamiseksi on käyn-
nissä lukuisia hankkeita ja toimintaa, joiden vai-
kutukset näkyvät viiveellä. Lisäksi myönteistä ke-
hitystä hidastaa vesistöjen pohjaan varastoituneet 
sekä muualta alueellemme kulkeutuvat ravinteet. 
Myös ilmastonmuutos vai-kuttaa merkittävästi ve-
sien tilaan. Lähivuosina EU:n vesipuitedirektiivin 
mukainen vesienhoidon suunnittelu tehostaa vesi-
en tilan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
kohdentamista ja toteuttamista. 

Ilmastonmuutoksen uhka todellinen

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumi-
nen ovat suuria haasteita. Toimenpiteitä tarvitaan 
esimerkiksi energiantuotannossa ja -käytössä, 
liikenteessä ja yhdyskuntasuunnittelussa. Selvi-
tysten ja suunnitelmien osalta toimenpiteitä on jo 
toteutettu, mutta konkreettisia käytännön tekoja 
tarvitaan paljon. Ilmastonmuutos on toimista huo-
limatta väistämätöntä ja sen vaikutukset tulee ottaa 
huomioon ja niihin tulee varautua. Suurelta osin 
ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia vaikutuk-
sia ja riskejä ollaan vasta selvittämässä ja tietoa 
tarvitaan lisää. 

Uusiutuvassa energiassa käyttämättömiä mah-
dollisuuksia

Energiantuotanto on ilmastonmuutokseen merkit-
tävästi vaikuttava tekijä. Kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentäminen edellyttää siirtymistä entistä 
voimakkaammin uusiutuvien energialähteiden 
käyttöön. Alueellisella tasolla on mahdollisuuk-
sia siirtyä paikalliseen energiantuotantoon esim. 
puupolttoaineita käyttävien aluelämpökeskusten 
avulla. Myös tuulivoiman, biokaasun, biodieselin 
ja bioetanolin lisäysmahdollisuudet ovat huomat-
tavat. 

Pohjavedet kohtuullisessa kunnossa

Pohjavesien yleistila on säilynyt suhteellisen hyvä-
nä. Ihmisen toiminnot ovat kuitenkin jatkuva uhka 
pohjavedelle. Koska pohjavesien pilaamiskielto on 
ehdoton, pohjavesien suojelua toteutetaan ensisi-
jaisesti ennaltaehkäisevin keinoin. Riskien kartoit-
tamiseen ja pienentämiseen liittyvät toimenpiteet 
ovat edenneet hyvin. Pilaantuneiden maiden kun-
nostaminen turvaa osaltaan pohjavesien tilaa ja sii-
hen tulee edelleen panostaa.

Ympäristötietoisuuden lisääminen pitkäjänteistä 
työtä

Ympäristövastuulliselle ja ekotehokkaalle toi-
minnalle on luonut suotuisaa ilmapiiriä viime 
aikoina käyty ilmastonmuutoskeskustelu. Pro-
sessi ympäristötietoisuudesta käytännön toimiin 
on kuitenkin hidas. Varsinais-Suomessa aloitti 
vuonna 2008 toimintansa VALONIA - Kestävän 
kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, jo-
ka entistä pitkäjänteisemmin ja laaja-alaisemmin 
pystyy toimimaan kestävän kehityksen edistäjänä 
maakunnassa. Satakunnassa vastaava toiminta on 
edelleen hankepohjaista, eikä pysyväisluonteisem-
paa toimintatapaa ole saavutettu. Viitteitä koulujen 

Yhteenveto ja johtopäätökset
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ympäristökasvatustoiminnan lisääntymisestä on 
nähtävissä. 

Hallitsematon hajarakentaminen käy kalliiksi

Alueiden käytöllä ja yhdyskuntarakenteella on 
merkittäviä vaikutuksia ympäristön tilaan ja ih-
misten hyvinvointiin. Monet merkit viittaavat 
yhdyskuntarakenteen huolestuttavaan hajaan-
tumiskehitykseen. Tämä on paitsi ympäristön 
kannalta myös taloudellisesti kestämätön suunta. 
Toimenpiteissä ja maankäytössä näkyy kuitenkin 
pyrkimyksiä suunnanmuutokseen. Muutokset to-
teutuvat vasta vähitellen jopa kymmenien vuosien 
kuluessa. Ehyt, järkevä yhdyskuntarakenne taa-
taan tekemällä nyt oikeita ratkaisuja ja päätöksiä. 

Riskienhallinta tärkeää

Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta 
on tärkeää kaikessa toiminnassa. Monissa toimin-
noissa vaikutusten arviointi on kohtalaisen katta-
vaa. Merkittävä osa päästöistä syntyy erilaisissa  
häiriötilanteissa. Riskienhallinnan kehittämiseen 
tulee panostaa jatkossakin.

Monimuotoisuuden köyhtyminen ei ole pysäh-
tynyt

Luonnon monimuotoisuutta turvataan mm. valta-
kunnallisten luonnonsuojeluohjelmien toteutuk-
sen eli suojelualueiden perustamisen avulla. Mo-
nimuotoisuuden köyhtyminen ei ole kuitenkaan 
pysähtynyt. Suojeluun on tullut viime vuosina 
monia uusia vapaaehtoisia keinoja, mutta vanho-
jen suojeluohjelmien toteuttamisen ollessa kesken 
uudet toimenpiteet eivät ole lähteneet vielä täyteen 
vauhtiin. Meriluonnon vedenalainen kartoittami-
nen on yksi tulevien vuosien panostuksen kohde.

Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö

Elinympäristöllä tarkoitetaan ihmisen asuin-, 
toiminta- ja vapaa-ajan ympäristöä. Ympäristö-
strategian elinympäristötavoitteessa korostuu ym-
päristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys 
sekä osallistumismahdollisuudet, luonnon virkis-
tyskäyttömahdollisuudet ja jätehuollon toimivuus. 
Näiden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa pit-
kälti se, miten ihmiset kokevat elinympäristönsä. 
Tilanne näyttää tällä hetkellä kohtuulliselta. Pa-
rannettavaa on  mm. taajamien ilmanlaadussa ja 
jätteiden vähentämisessä ja hyötykäytössä. Yhä 
enenevässä määrin melun merkitys viihtyvyyteen 
ja hyvinvointiin on korostunut ja vaatii jatkossa 

toimenpiteitä melulle altistuvien määrän pienen-
tämiseksi. Myös hiljaisia alueita tulee kartoittaa 
ja säilyttää.

Kulttuuriympäristön säilyttäminen vaatii työtä

Kulttuuriympäristön ja maiseman merkitys on 
viime vuosina kasvanut paikallisen kulttuurin ja 
identiteetin vahvistajana. Perinteistä rakennuskan-
taa halutaan vaalia niin taajamissa kuin maaseu-
dullakin ja myös kulttuuriympäristöihin liittyvä 
luonto, esim. perinnemaisemat koetaan tärkeäksi 
osaksi kokonaisuutta. Rakennuskannan ja kult-
tuurimaisemien kartoittamistoimia on toteutettu, 
mutta kulttuuriympäristön säilyttämiseksi merkit-
tävää panostusta tarvitaan myös korjausrakenta-
miseen ja alueiden muuhun hoitoon. 

Luonnonvarastrategia ohjenuoraksi

Vuonna 2009 julkaistiin kansallinen luonnonva-
rastrategia, joka tulee huomioida tulevassa Lou-
nais-Suomen ympäristöohjelman tarkistuksessa. 
Tässä seurannassa on selvitetty maa-ainesvarojen 
käyttöä. Näiden ohjausta ja seurantaa on kehitetty 
Lounais-Suomessa viime vuosina. Hankkeissa on 
keskitytty pohjaveden suojelun ja kiviaineshuol-
lon yhteensovittamiseen, soranottoalueiden tilan 
ja kunnostustarpeen kartoitukseen sekä maa-ai-
nesten ottamisen seudulliseen ohjaukseen. Maa-ai-
nesvarojen käytön suunnitelmallisuutta on pyritty 
lisäämään myös ottamissuunnitelmien sisältöön 
kohdistuvalla neuvonnalla. Luonnonvarojen käyt-
töä ovat sanelleet taloussuhdanteet. Luonnonvaro-
jen säästämiseksi korvaavien materiaalien käyttöä 
ja kierrätystä tulee tehostaa.
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Johtopäätökset

Ympäristöstrategian ja -ohjelman toteutumisessa 
ei voida odottaa tapahtuneen suuria muutoksia 
edelliseen seurantavuoteen 2007 verrattuna. Edel-
leen eletään vasta strategian ja ohjelman toteut-
tamisen alkuvaihetta. Myönteisiä pilkahduksia 
asioiden eteenpäin menosta on kuitenkin nähtä-
vissä. Monia hankkeita on käynnistynyt vuoden 
2008 aikana. Tulokset näkyvät kuitenkin viiveellä. 
Tässä vaiheessa on jo kuitenkin todettu, että ympä-
ristöohjelman keinovalikoimaa on tarvetta lisätä. 
Tähän tullaan panostamaan ohjelman tarkistuk-
sessa vuonna 2010.

Ympäristökeskustelu –  erityisesti ilmastonmuu-
toksesta – on lisännyt eri organisaatioiden kiin-
nostusta ja paineitakin ympäristöasioiden suhteen. 
Oma roolinsa alueellisella tasolla asioiden esiin-
tuonnissa on ollut myös Lounais-Suomen ympä-
ristöstrategialla ja -ohjelmalla sekä sen seurannalla. 

Strategian tavoitteiden ja ohjelman keskeisten toimenpiteiden 
toteutumistilanne

Tavoitteen toteutuminen Toimenpiteiden toteutuminen

Pintavesien hyvä tila saavutettu

Ilmastonmuutosta hillitseviä ja sopeutumista 
edistäviä toimenpiteitä toteutettu

Pohjavesien ja maaperän hyvä tila turvattu

Ympäristövastuullinen ja ekotehokas 
toimintatapa sisäistetty

Kestävä alueiden käyttö ja kestävä yhdyskunta-
rakenne turvattu

Ympäristövaikutukset ja riskit tunnistettu ja 
hallittu

Luonnon monimuotoisuus turvattu

Laadukas, hyvinvointia edistävä elinympäristö 
saavutettu

Luonnonmaiseman ja kulttuuriympäristön 
erityispiirteet turvattu

Luonnonvarojen kestävä ja hallittu käyttö 
turvattu

 = toteutunut 
    

 =  edennyt hyvin - edetään aikataulussa, tavoite on näillä näkymin saavutettavissa tavoitevuoteen 2020 
  mennessä/toimenpiteet ovat toteutumassa tavoitevuoteen 2012 mennessä

 =  edennyt kohtalaisesti - vielä on kirittävää, tällä vauhdilla tavoite toteutuu vain kohtalaisesti vuoteen 2020  
  men nessä/toimenpiteet toteutuvat kohtalaisesti tavoitevuoteen 2012 mennessä

 =  edennyt heikosti - huonolta näyttää, tällä menolla olemme tavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2020 
  mennessä kaukana/toimenpiteiden toteutuminen vuoteen 2012 mennessä näyttää epätodennäköiseltä

 =  ei ole aloitettu   

Maakuntien liittojen ja ympäristöviranomaisten 
hankeohjelmissa ympäristöstrategian ja -ohjelman 
tavoitteet ovat keskeisiä kriteereitä rahoituspää-
töksiä tehtäessä.

Keskeinen työväline ympäristöohjelman paino-
pisteiden ja tavoitteiden toteuttamisessa on EU-
hankerahoitus. Kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisuus on muun muassa yksi välttämättömistä 
valintakriteereistä EAKR-ohjelmissa. Satakunnan 
ja Varsinais-Suomen EU-hankerahoittajat ovat 
yhteistyössä koonneet vuosia 2007-2008 koskevat 
raportit kestävän kehityksen osa-alueiden toteu-
tumisesta EAKR- ja ESR -ohjelmissa. Raportit ovat 
luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/los /jul-
kaisut. 

Seurantatulosten perusteella voidaan osoittaa 
joitakin erityisiä lisäpanostustarpeita strategian ta-
voitteiden ja heikosti edenneiden keskeisten toi-
menpiteiden toteutumiseksi. Lisäksi seurantatyö 
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     Lisäpanostusta tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin: 

•	 Tutkimustiedon	lisääminen	sisäisen	kuormituksen	ja	ilmalaskeuman	merkityksestä	Saaristo-	
 meren rehevöittäjänä. 

•	 Maatalouden,	turvetuotannon	ja	metsätalouden	yhteinen	hydrologinen	suunnittelu.

•	 Maakunnallisten	ilmasto-	ja	energiastrategioiden	laatiminen.	(Satakunta).

•	 Monipuolisen,	uusiutuvaan	energiaan	perustuvan	energiatuotannon	lisääminen.	

•	 Kestävän	yhdyskuntarakenteen	turvaaminen:	hallittu	alueidenkäytön	suunnittelu,	 
ehyen yhdyskuntarakenteen turvaaminen ja liikennöintitarpeen vähentäminen. 

•	 Maaseudun	kehittäminen	ekologisesti	kestävänä	ympäristönä	ja	uudisasutuksen	ohjaaminen		
olemassa olevien kylien yhteyteen.

 
•	 Jätteiden	määrän	vähentäminen	ja	hyötykäytön	lisääminen.

•	 Meluselvitysten	ja	meluntorjuntasuunnitelmien	laatiminen	sekä	melulle	altistuvien	määrän	
 vähentäminen.

•	 Vedenalaisen	meriluonnon	kartoittaminen:	inventointihankkeiden	jatkaminen	Saaristomerellä	
 ja inventointien käynnistäminen Selkämerellä. 

•	 Natura-alueiden	luonnon	monimuotoisuuden	turvaaminen:	hoito-	ja	käyttösuunnitelmien	laa-	
dinta Natura-alueille, joilla luontoarvojen säilyminen edellyttää hoitotoimenpiteitä, luontomat- 
kailun tai virkistyskäytön suunnittelua.

•	 Metsäisten	luontotyyppien	suojelun	turvaaminen:	luontotyyppien	inventointeja	ja	päätösten	
 valmistelua tulee suunnata erityisesti alueille, joilla rakentamispaine tai muu luontotyypin omi- 

naispiirteitä heikentävä maankäyttö on suurinta.

•	 Riskikartoitustyökalun	laadinta:	työkalu,	jolla	arvioidaan	laitosten	toimintojen	ympäristölle			
aiheuttamat riskit ja päästöt. 

•	 Päättäjien	ympäristötietoisuuden	edistäminen.	
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on tuonut esiin joitakin erityisiä seurannan kehit-
tämistarpeita tulevina vuosina.  

Seurannan kehittämistarpeet 

Ympäristöstrategian seurannan kehittämisessä 
pidetään tarpeellisena panostaa tulevina vuosina 
erityisesti seuraavista teemoista saatavaan tietoon: 

•	 maatalouden	vesistökuormitus
•	 uusiutuvien	energialähteiden	käyttö
•	 energian	säästö
•	 ympäristötutkimuksen	määrä	ja	laatu
•	 kunnista	saatavan	seurantatiedon	keruu
•	 luonnon	monimuotoisuus
•	 melu
•	 elinkeinoelämän	ympäristövastuullisuus

Vuoden 2009 seurantaraportti ja 
ympäristöohjelman tarkistus vuonna 2010

Ympäristöstrategian ja -ohjelman toteutumista 
seurataan tämän vuosittain ilmestyvän seuranta-
raportin avulla. Seuraavaa vuoden 2009 seuran-
taraporttia pyritään kehittämään edelleen saadun 
palautteen pohjalta. 

Ympäristöohjelmaan on kirjattu, että vuoden 
2009 lopulla tehdään väliarviointi, jonka pohjalta 
arvioidaan tarve ympäristöohjelman ja mahdolli-
sesti myös strategian tarkistamiseksi. Tähän men-
nessä kootun vuotuisen seurannan perusteella on 
tultu siihen tulokseen, että ympäristöohjelmaa on 
syytä tarkistaa. 

Tähän on perusteena mm. seuraavat asiat:

- ohjelma sisältää toimenpiteitä, jotka ovat to-
teutuneet ohjelmasta poiketen, mm. sisällön 
ja aikataulun suhteen.

- ohjelma sisältää toimenpiteitä, joiden to-
teutumisen seuraaminen on todettu erittäin 
vaikeaksi.

- toteuttajatahoissa on tapahtunut ja tapah-
tumassa muutoksia, esim. kuntaliitokset, 
aluehallinnon uudistus ja korkeakoulujen 
yhdistyminen.

- ohjelman valmistumisen jälkeen on tullut 
useita sektorikohtaisia strategioita, ohjelmia 
ja raportteja, joilla on vaikutusta ohjelman 
sisältöön.

- ohjelma sisältää toimenpiteitä, jotka eivät 
ole lähteneet toteutumaan lainkaan.

- yleinen taloudellinen tilanne on muuttunut 
merkittävästi vuoden 2007 jälkeen.

Ympäristöohjelman tarkistus toteutetaan vuoden 
2010 aikana. Ympäristöohjelman perustana oleva 
ympäristöstrategia on edelleen varsin oikeansuun-
tainen, eikä sen tarkistamiseen ole tässä yhteydes-
sä tarvetta.
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Vuoden 2008 seurannan toiseksi erityisteemaksi on 
valittu kestävä yhdyskuntarakenne ilmastonmuu-
toksen näkökulmasta. Aihetta ja siihen liittyvien 
strategisten tavoitteiden toteutumista kuvataan 
muutamilla indikaattoreilla: kaavojen kattavuus 
ja taajamarakenteen kasvu, asumistiheyden kehi-
tyssuunnat, uudisrakentamisen sijoittuminen sekä 
liikenteen kehitys.

Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa 2020 
asetettiin tavoite edistää eheän yhdyskuntaraken-
teen toteutumista. Eheä yhdyskuntarakenne on 
avain kestävään alueidenkäyttöön. Yhdyskuntara-
kennetta eheyttämällä voidaan pienentää liikenne-
tarvetta ja osaltaan vähentää kasvihuonekaasu- ja 
muita ympäristöpäästöjä. 

Ehyt, järkevä yhdyskuntarakenne luo edellytyk-
siä toimivalle joukkoliikenteelle, lyhyille työmat-
koille, palveluiden saavutettavuudelle, tehokkaille 
kuljetusjärjestelmille sekä luonnonvarojen ja taaja-
mien ulkopuolisten luontoalueiden säästämiselle. 
Lisäksi ehyt yhdyskuntarakenne antaa mahdol-
lisuuden tuottaa energiaa paikallisesti alueläm-
pökeskusten kautta ja myös muu infrastruktuuri 
(esim. tiestöt, vesiverkostot) voidaan toteuttaa 
tehokkaasti. Toisaalta huonolla suunnittelulla voi-
daan päätyä yhdyskuntarakennetta hajauttaviin 
ratkaisuihin tai vastaavasti liian tiiviisiin alueisiin, 
joissa elinympäristön laatu ja viihtyvyys heikenty-
vät ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat.

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen haasteet 
ovat erityyppisiä kaupunkiseuduilla kuin väes-
töään menettävillä alueilla. Suunnitelmallisella 
maankäytöllä voidaan kuitenkin tukea myös maa-
seudun taajamien ja kylien elinvoimaisuutta sekä 
tukea joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kyli-
en osayleiskaavoitusta koskeva lakimuutos (2009) 
antaa uusia mahdollisuuksia kylien kehittämiselle 
ja elinvoimaisuudelle.

Kestävä yhdyskuntarakenne

Ehyt, kestävä yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tarkoittaa sitä, että 
uusi rakentaminen sijoitetaan pääosin jo rakennettujen 
alueiden yhteyteen niitä hallitusti laajentamalla ja tukeu-
tumalla jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Eheyttämi-
nen tarkoittaa myös uuden rakentamisen sijoittamista jo 
rakennettujen alueiden sisälle täydennysrakentamisella 
erityisesti silloin, kun kyse on matalan rakentamiste-
hokkuuden alueista. 

VAT linjaa kansalliset tavoitteet 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) mää-
ritellään kestävän alueidenkäytön linjaukset, jotka tu-
lee ottaa huomioon alue- ja kuntatasolla. Vuonna 2009 
tarkistettujen tavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä on 
entistä vahvemmin hillittävä ilmastonmuutosta. Myös 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, esimerkiksi sään ääri-
ilmiöihin on varauduttava. 

Alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että kaavoituksel-
la edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologis-
ta, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. 
Yhdyskuntarakennetta tulee kehittää siten, että palvelut 
ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa 
ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydes-
sä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdolli-
simman vähäinen. Maakuntakaavoituksessa ja kuntien 
yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toi-
menpiteet.

Maakuntakaava aluesuunnittelun väline

Maakuntakaavalla on keskeinen rooli aluesuunnittelussa. 
Kaavalla sovitetaan yhteen valtakunnalliset, maakunnalli-
set ja seudulliset alueidenkäyttökysymykset. 

Maakuntakaavan laadinta on parhaillaan käynnissä koko 
Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa niillä seuduilla, joista 
kaava vielä puuttuu. Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden konkretisointi tapahtuu pitkälti maakunta-
kaavoituksen välityksellä ja maakuntakaavassa asetetut 
tavoitteet tulee ottaa huomioon kuntakaavoituksessa. 
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Yleiskaavojen kattavuus

Yleiskaava on kunnan tärkein yhdyskuntaraken-
teen kehitystä ohjaava väline maankäytön suun-
nittelussa. Yleiskaava ohjaa toimintojen yhteenso-
vittamista ja ottaa huomioon myös erilaiset suoje-
lutarpeet. Taajama-alueiden yleiskaavat ohjaavat 
yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta.

Yleiskaavoituksen eteneminen kuvaa osaltaan 
kuntien maankäytön suunnitelmallisuutta. Yleis-
kaavoituksella voidaan ottaa huomioon yhdyskun-
tarakenteen eheyttämisen mahdollisuudet sekä 
suunnata rakentamista kestävälle tielle. 

Yleiskaavoituksen tulee kattaa etenkin taajama- 
ja rannikkoalueet, jotta kuntien maankäyttö olisi 
suunniteltua ja hallittua. Yhdyskuntarakenteen 
suunnitelmallinen kehittäminen on erityisen tär-
keää kasvavilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseu-
tujen yleiskaavat ohjaavat yhdyskuntarakenteen 
kehityssuuntaa ja eheyttämistä sekä välittävät val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet asemakaa-
voitukseen saakka. 

Taajama-alueiden yleiskaavoituksessa on seu-
tukohtaisia eroja. Turun ja Porin seuduilla yleis-
kaavoitus on edennyt hyvin. Maakuntakeskusten 
ulkopuolella yleiskaavoitus on edennyt vaihte-
levasti ja keskustojen yleiskaavoja on uudistettu 
vain joissakin kunnissa. Rantaosayleiskaavoitus on 
edistynyt rannikko- ja saaristokunnissa muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta.

Asemakaavat ja taajamarakenne

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti, 
miten kunnan osa-aluetta tullaan käyttämään ja 
rakentamaan. Asemakaavoitetun alueen suhde 
taajama-alueeseen kuvaa yhdyskuntien kasvun ja 
rakentamisen suunnitelmallisuutta. Mikäli taajama 
kasvaa ilman asemakaavoitusta, kasvu on hallitse-
matonta. Erityisesti kaupunkiseuduilla tapahtuva 
taajamien hallitsematon kasvu johtaa yhdyskunta-
rakenteen voimakkaaseen hajautumiseen. 

Nopeasti kasvavilla alueilla yhdyskuntarakenne 
hajautuu muuttoliikkeen, ikärakenteen ja asumis-
väljyyden kasvun tuloksena. Kasvu kaupunkiseu-
duilla on alkanut suuntautua entistä enemmän ha-
jarakentamiseen. Hajautumista ovat aiheuttaneet 
osaltaan kuntien hallinnolliset rajat ja kilpailu hy-
vistä veronmaksajista. 

Kaupunkiseutujen laaja haja-asutus murentaa 
pohjaa kestävältä maankäytöltä. Niiden reuna-
alueet pirstoutuvat ja kaupungin ja maaseudun 
rajaa ei monin paikoin voi havaita. Reuna-alueille 
syntyy yhdyskuntarakennetta, joka ei ole kaupun-
kimaista eikä maaseutumaista. 

Yleiskaavoitustilanne: hyväksyttyjen oikeusvaikutteisten yleis-
kaavojen kattavuus Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuonna 
2008. Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus, alueen kunnat, 
maakuntien liitot
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Taajama-alueet (YKR 2007) ja asemakaavoitetut 
alueet (2008) Porin ja Rauman kaupunkiseudulla.
Lähde: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä 
(YKR)/Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus

Taajama-alueet (YKR 2007) ja asemakaavoitetut  
alueet (2008) Turun kaupunkiseudulla.
Lähde: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä 
(YKR)/Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) taajamarajauk-
set ovat yhtenäisin perustein rajattuja ruutuaineistoja. Tilastollinen 
YKR-taajama on vähintään 200 asukkaan alue, jossa rakennuskan-
nan tiheys, kerrosala ja ryhmittyminen muodostavat taaja-asutusta. 
Asemakaavoitettu alue käsittää kaikki voimassaolevat kuntien ase-
makaavat. 
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Laajoilla taajama-alueiden ulkopuolisilla haja-
asutusalueilla väestötiheys muodostuu alhaiseksi, 
mikä ei mahdollista esimerkiksi joukkoliikenteen 
järjestämistä kannattavalla tavalla. Haja-asutus-
alueella tarvitaan myös kunnallistekniikkaa, kun-
nossapitoa ja palveluja. Kun asutus on jo päässyt 
hajautumaan, keinot kustannusten hallintaan ovat 
vähissä. Yhdyskuntarakenteen perusratkaisut säi-
lyvät pitkään ja ovat osin pysyviä.

Turun ja Porin seuduilla on otettu uusia välineitä 
kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyttä-
miseen. Kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseen 
tähtäävän PARAS-hankkeen kaupunkiseutusuun-
nitelmat ja rakennemallit tähtäävät kuntien yhteis-
työhön strategisessa suunnittelussa.

Asumistiheyden kehityssuunnat 

Asumistiheyden kehitystä on kuvattu Varsinais-
Suomen liiton ja Satakuntaliiton kokoamana tar-
kasteluna. Taulukon tiiviin asumisen alueeksi on 
määritelty maa-ala, jossa asuu vähintään 20 asu-
kasta/hehtaari. Tätä pidetään yleisenä kannatta-
vuusrajana julkisen liikenteen järjestämiselle. Täl-
laisia alueita ovat sekä taajama-alueet että tiheästi 
asutut haja-asutusalueet, kuten kyläalueet ja kau-
punkiseutujen tiiviit reuna-alueet.

Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa on 
siis käynnissä kaksi vastakkaista asutustiheyden 
kehityssuuntaa. Samalla kun tiheästi asuttu alue 
kasvaa taajama-alueen kasvun myötä, yhä suurem-
pi osa väestöstä asuu kuitenkin tiiviin asutuksen, 
julkisen liikenteen kannattavuusrajan ulkopuolella 
(ks. taulukko). Asuminen tiivistyy väestökeskitty-
missä, mutta haja-asutus levittäytyy yhä uusille 
alueille. Kyläalueiden ulkopuolella väljemmällä 
haja-asutusalueella asuminen lisääntyy.

Tiheästi asututuilla alueilla asuvan väestön suh-
teellisen osuuden pieneneminen johtuu osin asu-
misväljyyden kasvusta ja muutoksesta kohti pie-
nempiä asuntokuntia sekä toisaalta lapsiperheiden 
muutosta väljemmille haja-asutusalueille. 

Vuosi Tiiviisti asutun alueen osuus koko maakunnan 
asutusta alueesta1

Tiiviisti asutun alueen väestömäärän osuus koko 
maakunnan väestöstä2

Varsinais-Suomi Satakunta Varsinais-Suomi Satakunta

1995 2,50 % 1,74 % 45,39 % 31,57 %

2008 2,56 % 1,92 % 43,78 % 27,98 %

Tiiviisti asutun alueen ja sen väestömäärän suhteellinen osuus Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuosina 1995 ja 2008. 
Lähde: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) /Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus

 

1) Indikaattori laskettiin siten, että julkisen liikenteen kannattavuusrajan ylittävien ruutujen lukumäärä jaettiin kaikkien asuk-
kaita sisältävien ruutujen lukumäärällä ja kerrottiin sadalla. Näin saatiin tiiviisti asutun alueen prosenttiosuus koko maakunnan 
asutusta alueesta.
2) Indikaattori laskettiin siten, että julkisen liikenteen kannattavuusrajan ylittävissä ruuduissa asuva väestön määrä jaettiin koko 
maakunnan väestöllä ja kerrottiin sadalla. Näin saatiin tiiviisti asutun alueen väestömäärän prosenttiosuus koko maakunnan 
väestömäärästä. 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen väestön asumista tarkasteltiin käyttäen tietoaineistona yhdyskuntarakenteen seu-
rantajärjestelmän (YKR) 250 x 250 metrin ruututietokantaa. Tiiviin asumisen rajaksi määriteltiin 20 asukasta/ha sisältävät 
ruudut, sillä tätä asumistiheyttä pidetään yleisenä kannattavuusrajana julkisen liikenteen järjestämiselle.
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Uudisrakentamisen sijoittuminen

Uudisrakentamisesta pääosa sijoittuu taajamiin. 
Etenkin Turun ja Porin seuduilla, joissa rakenta-
minen on voimakkainta, vuosina 2000-2005 ra-
kennetut uudet asunnot ovat sijoittuneet muuta 
maakuntaa paremmin olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen. Joillakin seuduilla haja-asu-
tusalueelle valmistuneiden asuntojen suhteellinen 
määrä taaja-asutukseen nähden on suuri. Kaiken 
kaikkiaan uusien asuntojen lukumäärä on kuiten-

kin näillä seuduilla pienempi (ks. taulukko). On-
gelmallista on, että maaseudun haja-asutusalueille 
vuosina 2000–2005 rakennetuista uusista asunnois-
ta enemmistö (n. 65 %) on sijoittunut kyläalueiden 
ulkopuolelle, eivätkä tukemaan vanhaa kyläasu-
tusta. 

Kuntien keinot hajarakentamisen hillitsemiseksi 
ovat rakentamisen lupajärjestelmän harkittu käyt-
tö sekä maankäytön suunnitelmallisuus ja kaavoi-
tuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pohjois-Satakunta / Norra Satakunta

Rauman seutu / Raumoregionen

Porin seutu / Björneborgsregionen

Vakka-Suomi

Turunmaa / Åboland

Loimaan seutu / Loimaaregionen

Salon seutu / Saloregionen

Turun seutu / Åboregionen

Vanhoille taajama-alueille (-2000) rakennetut asunnot / Gamla tätorter (år 2000)

Taajamien laajenemisalueille (2000-2005) rakennetut asunnot / Tätorternas expansionsområden (2000-2005)

Taajamien ulkopuolisille alueille (haja-asutus) rakennetut asunnot / Områden utanför tätorterna (glesbygdsområden)

Uudisrakentamisen sijoittuminen (%): vuosina 2000-2005 rakennettujen asuntojen sijoittuminen yhdyskunta-
rakenteeseen seutukunnittain.
Lähde: Suomen ympäristökeskus, Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä ELYSE (tiedot järjestelmään 
kerätty Väestötietojärjestelmästä/Väestörekisterikeskus)

Vanhoille taajama-
alueille (-2000) 
rakennetut asunnot

Taajamien laajene-
misalueille (2000-
2005) rakennetut 
asunnot

Taajamien ulkopuo-
lisille alueille (haja-
asutus) rakennetut 
asunnot

Vuosina 2000-2005 
rakennettujen 
asuntojen määrä 
yhteensä

Turun seutu 6716 697 435 7848

Salon seutu 1105 188 269 1562

Loimaan seutu 535 41 181 757

Turunmaa 201 30 169 400

Vakka-Suomi 147 41 182 370

Porin seutu 2504 136 225 2865

Rauman seutu 794 104 377 1275

Pohjois-Satakunta 210 11 156 377

Uudisrakentamisen sijoittuminen (kpl): Vuosina 2000-2005 rakennettujen asuntojen sijoittuminen yhdyskuntara-
kenteeseen seutukunnittain.
Lähde: Suomen ympäristökeskus, Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä ELYSE (Väestötietojärjestelmä/Väestö-
rekisterikeskus)
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Porin ja Rauman paikallisliikenteen, Satakunnan seutulippuliikenteen 
ja henkilöajoneuvoliikenteen määrän kehityssuunnat vuodesta 2001 
(v. 2001=100).  
Lähteet: Porin ja Rauman kaupungit, Länsi-Suomen lääninhallitus, 
VTT (LIISA-laskentamalli) 

Liikenteen kehitys

Seudullisen joukkoliikenteen matkustajamäärät 
ovat Varsinais-Suomessa kasvaneet voimakkaam-
min suhteessa henkilöajoneuvoilla tehtyihin mat-
koihin. Samaan aikaan Turun paikallisen  jouk-
koliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet 
lähes koko 2000-luvun. Vuosina  2007-2008 suunta 
on pysähtynyt ja tilanne jopa aavistuksen verran 
parantunut.

Varsinais-Suomessa, etenkin Turun seudulla, 
kuntien välisen työssäkäyntiliikenteen eli pen-
delöinnin määrä on lisääntynyt huomattavasti. 
Vuonna 2002 Turun seutulippualueella oli noin  
40 000 pendelöijää, vuonna 2006 pendelöijiä oli noin  
49 000. Kuntien välisen työssäkäyntiliikenteen 
lisääntymiseen on vaikuttanut vallinneen nousu-
suhdanteen lisäksi uudisrakentamisen suuntautu-
minen. Pendelöinnin lisääntyminen vaikuttaa osal-
taan joukkoliikenteen kysynnän kasvuun, esimer-
kiksi Salon seutulippumatkat ovat lisääntyneet.

Turun joukkoliikenteen kehitykseen on vaikut-
tanut vuorotarjonta; tarjonnan vähentyminen ja 
osittain myös vuorotarjonnan lisääntyminen vii-
me vuosina. Autoistuminen on lisääntynyt vuosi 
vuodelta ja vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä. 
Autoliikenteen lisääntymisen myötä myös bussien 
matka-ajat ovat pidentyneet, mikä osaltaan on vä-
hentänyt niiden houkuttelevuutta. Viime vuosien 
matkamäärien pienoiseen nousuun on saattanut 
vaikuttaa seutulippumatkaajien liikkuminen Tu-
run sisäisessä liikenteessä. 

Satakunnassa Olkiluodon voimalan työmaa 
selittää osaltaan seutulippujen myynnin kasvua. 
Lisääntyneellä muulla pendelöinnillä saattaa myös 
olla merkitystä. Rauman kaupungin sisäisen lii-
kenteessä vuoden 2004 jälkeen matkustajamäärät 
ovat kääntyneet nousuun. Kehitykseen on vaikut-
tanut muutokset lippujen hinnoittelussa ja tarjon-
nan parantaminen. Porin sisäisen joukkoliikenteen 
matkustajamäärien reipas lasku vuodesta 2001 on 
pysähtynyt viimeisimpinä vuosina.  

Turun ja Salon paikallisliikenteen, Varsinais-Suomen seutulippu-
liikenteen ja henkilöajoneuvoliikenteen määrän kehityssuunnat  
vuodesta 2001 (v. 2001=100).  
Lähteet: Turun kaupunki, Vainion liikenne, Länsi-Suomen lääninhal-
litus, VTT (LIISA-laskentamalli) 

Varsinais-Suomen liikenteen kehityksen suhteellista muutosta kuvataan 
seuraavien lukujen pohjalta: Turun paikallisen linja-autoliikenteen mat-
kustajamäärät, arvio Salon paikallisen linja-autoliikenteen matkustaja-
määrän muutoksesta 2001-2008 välillä, Varsinais-Suomen seudullisen 
linja-autoliikenteen seulippumatkustajamäärät sekä henkilöajoneuvo-
liikenteen ajoneuvokilometrit.
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Satakunnan liikenteen suhteellista muutosta kuvataan seuraavien lukujen 
pohjalta: Porin ja Rauman paikallisen linja-autoliikenteen matkustajamää-
rät, Satakunnan seudullisen linja-autoliikenteen seulippumatkustajamää-
rät sekä henkilöajoneuvoliikenteen ajoneuvokilometrit.
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Eri pituisten työmatkojen osuudet Lounais-Suomessa. 
Lähde: Suomen ympäristökeskus, Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä ELYSE (tiedot järjes-
telmään kerätty Väestörekisteri- ja Tilastokeskuksesta)
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Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen vaikut-
tavat lippujen hinnat, vuorotarjonta ja matkojen 
nopeus, johon voidaan vaikuttaa bussikaistoja ja 
liikennöintietuuksia (esim. liikennevalojen etuu-
det) lisäämällä. 

Työmatkojen pidentyminen kuvaa osaltaan yh-
dyskuntarakenteen hajautumisesta. Toisin kuin 
kestävä kehitys edellyttää, ihmiset asuvat yhä 
kauempana työpaikastaan ja näin myös liikenteen 
aiheuttamat päästöt lisääntyvät. 

Vuonna 2005 lähes puolet Lounais-Suomen 
työssäkäyvistä asui yli viiden kilometrin päässä 
työpaikastaan. Vuonna 1980 osuus oli 26 %. Voi-
makkaimmin on vähentynyt lyhyiden alle kahden 
kilometrin työmatkojen osuus, noin kahdellakym-
menellä prosentilla kahdenkymmenenviiden vuo-
den aikana. Vastaavasti yli kahdenkymmenen ki-
lometrin matkat ovat kasvaneet noin kymmenellä 
prosentilla.

Huomisen yhdyskuntarakenteesta 
päätetään nyt

Maakuntakaavassa ja yleiskaavassa asetetut tavoit-
teet toteutuvat osin vasta pitkällä aikavälillä. Yh-
dyskuntarakenteen, liikenteen ja palveluiden saa-
vutettavuuden tavoitteet saattavat toteutua vasta 
vähitellen kymmenien vuosien kuluessa. Jos nyt 
tehdään vääriä ratkaisuja ja päätöksiä, niistä jou-
dutaan maksamaan suuri summa tulevaisuudessa. 

Vain ehyt, järkevä yhdyskuntarakenne tarjoaa 
mahdollisuuden hillitä ilmastonmuutosta, paran-
taa yhdyskuntien toimivuutta ja säästää kustan-
nuksia. Yleiskaava on keskeisin väline päätettäessä 
maankäytön tulevista suuntaviivoista, siksi on syy-
tä panostaa yleiskaavoituksen selkeisiin puuttei-
siin ja muutostarpeisiin. Hallitsematon hajaraken-
taminen tuottaa tulevaisuudessa entistä suurempia 
kustannuksia. Suunnittelemattoman maankäytön 
synnyttämiä virheitä on vaikeaa ja hidasta korjata 
jälkikäteen. 

Seuraamalla kehitystä mm. tämän seurantara-
portin mukaisin indikaattorein saadaan tietoa ke-
hityksen suunnasta. Jatkossa seurantaa kehitetään 
hyödyntämällä enemmän kuntien asiantuntemus-
ta mm. kuntakyselyjen muodossa.
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Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2007-2012 kestävään 
yhdyskuntarakenteeseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Joukko- ja kevytliikenteen edistäminen ja kehittäminen 
Kehitetään ja edistetään kevyt- ja joukkoliikenteen (sisältäen raideliikenteen) käyttöä lisääviä ratkaisuja mm. maankäy-
tön suunnittelulla, parantamalla liikenneyhteyksiä, lisäämällä yhteistyötä. (48/1, 48/2, 36/2, 49/1, 82/2, 82/3)1

Joukkoliikenteen edellytyksien huomioimista on pyritty painottamaan enemmän laadituissa kaavoissa. Vaikka 
painotuksia joukkoliikenteen edellytysten huomioimiseen on lisätty, ei uusia kaava-alueita aina kuitenkaan sijoite-
ta joukkoliikenteeseen tukeutuen. 

Maakunnallisia ja seudullisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia on laadittu ja valmisteltu. Tieliikennemäärät ja siten 
myös liikenteen päästöt ovat kuitenkin jatkuvasti lisääntyneet. 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne 2020 –työ on ollut käynnissä. (Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
ma ja joukkoliikennevisio valmistuvat vuonna 2009. Turun kaupunki päättää valittavasta pitkän tähtäimen joukko-
liikennejärjestelmästä runkobusseihin tai pikaraitiotiehen perustuen.) 

Turun kaupunkiseudulla on selvitetty seudullisen joukkoliikenneorganisaation mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Se 
on keskeinen tavoite valmisteltavana olevassa joukkoliikennelaissa. Turun kaupunki on pyytänyt muiden kaupun-
kiseudun kuntien kannanottoa tällaisen seudullisen toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen muodostamiseen.

Maakunnallisilla selvityksillä ja suunnitelmilla on haettu mahdollisuuksia raideliikenteen kehittämiseksi. Ratatekni-
nen ja liikenteellinen selvitys paikallisjunaliikenteestä Varsinais-Suomessa on tehty. (Jatkoselvitykset käynnistyvät 
vuoden 2009 aikana.) Käytännön työtä raideliikenteen kehittämiseksi ei ole aloitettu. Kuntien kaavoituksessa 
raideliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen näkyy heikosti.

Satakunnan maakuntakaavan laadinnan periaatteena on ollut eheytyvä yhdyskuntarakenne. Satakunnan maakun-
nallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumisaste on päivitetty hankkeittain. Toteutus ei ole kaikilta osin 
edennyt suunnitelmaa ja aiesopimusta pidemmälle.

Konkreettisina esimerkkeinä Satakunnassa on parannettu pysäkkien varustusta ja liityntäpaikkoja valtatiellä 2, 
Pori – Helsinki pikavuoroliikenteen aikatauluja on uudistettu houkuttelevammiksi. 

Kevytliikenteen edellytyksiä on pyritty painottamaan enemmän laadituissa kaavoissa. Kevyen liikenteen väylä-
tarpeita on paljon enemmän kuin on resursseja toteuttaa.  

Varsinais-Suomen kunnat ovat osallistuneet merkittävällä panokselle kevyen liikenteen väylien toteutuksen rahoi-
tukseen. Siltikään tarpeisiin ei pystytä vastaamaan.

Kevyenliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on kirjattu Satakunnan maakuntakaavan tavoitteisiin. 
Kevyenliikenteenväylien verkostoa on kuitenkin rakennettu suhteellisen vähän tarpeisiin nähden.

Kaupallisten palveluiden sijoittumisen ohjaus
”Maankäytön suunnittelulla ohjataan kaupallisten palveluiden sijoittumista ehyttä yhdyskuntarakennetta tukevaksi.” 
(35/1)

Kaupan suuryksiköiden ohjauksessa on painotettu maakuntakaavoituksen sitovuutta ja sen ohjausta kuntien 
kaavoitukseen. Merkittävät kaupan hankkeet ratkaistaan maakuntakaavoituksella, tarvittaessa yleiskaavalla.

Laadukas täydennysrakentaminen
”Toteutetaan laadukas täydennysrakentaminen liikenteen ja palvelurakenteen kannalta tarkoituksenmukaisimmilla 
alueilla.” (35/2)

Kaavoituksella on ohjattu täydennysrakentamisen sijoittumista siten, että rakentaminen tukeutuu olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen. Kuntien yksittäisiin lupapäätöksiin perustuva rakentaminen asemakaavoitettujen alueiden 
ulkopuolelle hajauttaa edelleen yhdyskuntarakennetta ja johtaa paikoin taajama-alueiden laajentumiseen.

1 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Ilmastonmuutokseen varautuminen
”Ilmastomuutoksen vaikutukset kartoitetaan tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseksi: kaavoituksessa ja rakenta-
misessa otetaan huomioon tulvat, sortumat ja poikkeukselliset sääilmiöt” (51/1)

Ilmastonmuutokseen varautumiseen on kiinnitetty enemmän huomiota kaavoituksessa ja rakentamisessa. Esi-
merkiksi tulva-alueille rakentamiseen on suhtauduttu kriittisesti.

Tutkimuksen ja viranomaisten yhteistyön lisääminen
Parannetaan tutkimuksen ja kaavoitus- ja ympäristöviranomaisten tiedonvaihtoa ja käynnistetään yhteistyöhankkeita 
maankäytön suunnittelun kehittämiseksi. (150/1, 150/2)

Turun kaupunkitutkimusohjelman 2009–2012 valmistelu aloitettiin vuonna 2008 tavoitteena parantaa tieteen ja 
käytännön yhteistyötä. Porin seudulla on lisätty seudullista yhteistyötä. PARAS-hankkeen jatkotyönä on käynnis-
tetty Turun kaupunkiseudun rakennemallityön valmistelu tavoitteena mm. kestävä yhdyskuntarakenne.

   EDENNYT HEIKOSTI

Maaseudun kehittäminen ekologisesti kestävänä elinympäristönä 
Kehitetään maaseutua ja maaseutuasumista ekologisesti kestävänä elinympäristönä ja ohjataan uudisasutusta 
olemassa olevien kylien yhteyteen (37/1, 38/3, 107/1, 150/4)

Maaseudun uusi haja-asutus on ei ole juurikaan sijoittunut tukemaan olemassa olevien kylien elinvoimaisuutta.



20  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  11 | 2009

KÄRKITEEMA 2008
Uusiutuvat energialähteet

Ympäristöministeriön tekemän selvityksen mu-
kaan Suomen ilmastonmuutosta kiihdyttävistä 
kasvihuonekaasupäästöistä 80-90 % syntyy ener-
giantuotannossa. Merkittävimpiä lähteitä ovat fos-
siiliset polttoaineet eli kivihiili ja öljy. Lounais-Suo-
men ympäristöstrategian tavoitteena on edistää 
monipuolista ja mahdollisimman vähän ilmastoon 
haitallisesti vaikuttavaa energiantuotantoa.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian ta-
voitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä ja osuutta energiankulutuksesta. Tämä on 
energiansäästön ohella merkittävimpiä keinoja 
saavuttaa Suomen ilmastotavoitteet. Uusiutuvien 
energialähteiden käyttö ei lisää hiilidioksidipääs-
töjä. Lisäksi uusiutuvan energian käyttö edistää 
työllisyys- ja aluepoliittisia tavoitteita ja lisää huol-
tovarmuutta. Se myös tukee alan teknologian vien-
tiä, josta on jo tullutkin merkittävä osa suomalaista 
vientiä.

Euroopan Unionin uusiutuvan energian ohjel-
massa kasvihuonekaasupäästöjä on tavoitteena 
vähentää 20 % vuoden 1990 tasosta, uusiutuvan 
energian osuus tulee olla energiankäytöstä 20 %. 
Lisäksi energiaa tulee säästää 20 % vuoteen 2020 
mennessä. Suomella ja muilla jäsenvaltioilla on 
omat kansalliset tavoitteensa. Suomen osalta uu-
siutuvien osuus tulee olla 38 % vuonna 2020. 

Myös maakuntatasolla päätöksiä tehtäessä 
tulee ottaa huomioon edellä mainitut tavoitteet. 
Yhtenä lähtökohtana tavoitteiden saavuttamiseksi 
on tarvittavien toimenpiteiden kokoaminen maa-
kuntatasolla oman energiastrategian tai -ohjelman 
muodossa. 

Suomessa  käytettävistä uusiutuvista energia-
muodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin 
puu ja puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuu-
livoima, maalämpö  ja aurinkoenergia. Noin nel-
jännes Suomessa tuotetusta energiasta on uusiu-
tuvista lähteistä. Vuonna 2007 uusiutuvien osuus 
Varsinais-Suomessa oli 13 % ja Satakunnassa 28 %. 

Uusiutuvat energialähteet

Puupolttoaineet

Puuperäisillä polttoaineilla on viime vuosina katet-
tu noin viidennes energian kokonaiskulutuksesta 
Suomessa. Suomessa käytettävistä uusiutuvis-
ta energialähteistä puuperäisten polttoaineiden 
osuus on yli 80 prosenttia. Puupolttoaineet voi-
vat olla kiinteitä (esim. hake, kuori, pilke, briketit, 
pelletit, puuhiili), nestemäisiä (selluteollisuuden 
jalostusprosesseissa tuotetut jäteliemet kuten mus-
talipeä, biodiesel) tai kaasumaisia. Uusiutuvan 
energian osuus Suomen energiankulutuksesta on 
ainakin toistaiseksi riippunut olennaisesti mahdol-
lisuudesta hyödyntää metsäteollisuuden proses-
sien sivutuotteita energiantuotannossa.  Vuonna 
2007 metsäteollisuudessa käytetyistä polttoaineista  
75 % oli puuperäisiä. Niistä tärkein oli selluteolli-
suudessa syntyvä mustalipeä.

Metsän hoidossa ja puun korjuussa syntyy run-
saasti harvennus- ja muuta puuainesta, joka ei kel-
paa puunjalostuksen raaka-aineeksi. Oksa- ja lat-
vusmassasta, pienpuusta, kannoista ja juurakoista 
valmistettua haketta kutsutaan metsähakkeeksi. 
Metsähaketta käytetään erityisesti teollisuuden 
kattiloissa, kaukolämpövoimalaitoksissa ja läm-
pökeskuksissa. Metsähakkeen käyttö on nelinker-
taistunut 2000-luvun aikana. Kansallisessa ilmasto- 
ja energiastrategiassa metsähakkeen käytölle on 
asetettu merkittävät lisäystavoitteet.   Tavoitteena 
on lisätä hakkeen käyttöä energiatuotannossa ja 
raaka-aineena teollisuudessa vuoden 2006 noin 
3,6 miljoonasta kiintokuutiometristä runsaaseen 
12 miljoonaan kiintokuutiometriin vuoteen 2020 
mennessä. 

Kuten muuallakin Suomessa, toistaiseksi Varsi-
nais-Suomessa ja Satakunnassa puuperäiset poltto-
aineet ovat merkittävin uusiutuva energianlähde. 
Varsinais-Suomessa ei ole metsäteollisuutta, mutta 
Satakunnassa metsäteollisuuden sivutuotteet ovat 
merkittävä energianlähde.

Varsinais-Suomessa on viimeisen vuosikym-
menen aikana lisätty puupolttoaineiden käyttöä 
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Energiankulutus tuotantolähteittäin ja uusiutuva energiantuotanto Varsinais-Suomessa vuonna 2007.  
Energiankulutus oli yhteensä 24 800 GWh, joista uusiutuvilla tuotettua oli 3220 GWh. 
Lähde: Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus)
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Energiankulutus tuotantolähteittäin ja uusiutuva energiantuotanto Satakunnassa vuonna 2007. 
Energiankulutus oli yhteensä 16 600 GWh, joista uusiutuvilla tuotettua oli 4648 GWh. 
Lähde: Satakunnan energiatoimisto/Prizztech Oy
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etenkin aluekeskusten kaukolämpölaitoksissa. 
Kuntataajamissa on laajennettu aluelämpöverkkoa 
ja aluelämpölaitoksia lämmitetään lämpöyrittäjä-
voimin. Lounais-Suomen metsäkeskus on arvioi-
nut maakunnan metsäenergiavaroja. Arvioiden 
perusteella metsähakkeen käyttö maakunnassa 
voitaisiin vähintäänkin kaksinkertaistaa vuoden 
2008 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 

Vuonna 2007 Satakunnan alueen kokonaisener-
giankulutuksesta tuotantolähteittäin puupolttoai-
neiden osuus oli 22 % (sisältäen puunjalostusteol-
lisuuden jäteliemet). Puupolttoaineet muodostavat 
suurimman uusiutuvan energianlähteen maakun-
nassa (79 %). Sen tuotantomäärät riippuvat paljolti 
metsäteollisuuden tuotantomääristä. Suurimmat 
puupolttoaineiden käyttäjät Satakunnassa ovat 
metsäteollisuus sekä eri voimalaitokset, jotka tuot-
tavat lämpöä ja sähköä. Lisäksi puupolttoaineita 
hyödynnetään asuntojen lämmityksessä ener- 
gianlähteenä. 

Tuulivoima

Tuulivoiman osuus energiantuotannosta on kaiken 
kaikkiaan pieni, mutta sen käyttö on kuitenkin li-
sääntynyt 2000-luvulla ja sitä on mahdollista lisätä 
tuntuvasti nykyisestä. Vuonna 2007 tuulivoimalla 
tuotettu sähkö vastasi noin 0,2 % Suomen vuotui-
sesta sähkön kulutuksessa. Kansallisen ilmasto- ja 
energiastrategian tavoitteena on lisätä tuulivoiman 
tuotanto 6 000 GWh:iin vuoteen 2020 mennessä, 
kun sen tuotanto oli vuonna 2005 yhdessä aurin-
koenergian kanssa 200 GWh.   

Vuoden 2007 syksyyn asti Varsinais-Suomen 
ainoat suuren kokoluokan tuulivoimalat olivat 
Uudessakaupungissa (2 x 1,2 MW). Vuoden 2007 
syksyllä käynnistettiin Dragsfjärdin Högsåran saa-
rella kolme 2 MW:n tuulivoimalaa. Vuonna 2008 
tuulivoiman tuotanto Varsinais-Suomessa oli 15,5 
GWh. Tarkastelualueen ulkopuolelle jäävät ns. 
pientuulivoimalat (alle 50 kW:n voimalat), joista 
ei ole saatavissa tilastotietoja. 

Varsinais-Suomessa on tutkittu tuulivoiman 
tuotantopaikkoja, mutta merialueelta on löydetty 
vain vähän soveltuvia alueita. Maa-alueiden sovel-
tuvuutta sisämaassa ei ole tutkittu tähän mennessä 
kovin tarkasti. Valmisteilla olevassa maakuntakaa-
vassa osoitetaan muutama tuulipuistolle soveltu-
va alue. Lisäksi erilaisia tuulivoimaprojekteja on 
suunnitteilla ympäri maakuntaa, mm. Hiilineut-
raali kunta -hankkeessa mukana olevassa Mynä-
mäessä.

Satakunnassa toimi vuonna 2008 kolmetois-
ta suuremman kokoluokan tuulivoimalaa, joissa 
tuotettiin 36 GWh sähköä. Tuulivoiman tuotanto-
alueet sijaitsevat pääosin rannikkoalueilla. Tällä 
hetkellä on meneillään joitakin selvityksiä tuuli-
voimaloiden ja pienempien tuulivoimapuistojen 
rakentamisesta sisämaahan.

Tuulipuistoalue Reposaaren ympäristössä Poris-
sa pystyy vuotuisesti tuottamaan sähköä noin 25 
GWh. Tuulivoimaloita sijaitsee myös esimerkiksi 
Eurajoella Olkiluodon ydinvoimalan kupeessa. 
Maatiloilla on hyödynnetty pienemmän kokoluo-
kan tuulivoimaloita energiantuotannossa.  

Satakunnan osalta merkittävä tuulivoiman lisä-
rakentaminen on mahdollista. Maakuntakaavaeh-
dotuksessa on varattu merituulipuistoalue Tahko-
luotoon, mikä mahdollistaisi entistä suuremman 
sähköntuotannon tuulivoimalla.

Lämpöpumput 

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoit-
teena on siirtyä rakennusten lämmityksessä öljyn 
ja sähkön käytöstä päästöjen kannalta parempiin 
vaihtoehtoihin. Puupolttoaineiden ohella lämpö-
pumput monipuolistavat merkittävästi kotitalouk-
sien lämmitysratkaisuja. Rakennusten lämpöpum-
puilla voidaan hyödyntää maan, veden tai ilman 
lämpöä, mikä vähentää esimerkiksi sähkölämmi-
tyksen tarvetta. 

Kansallisen strategien tavoitteena on nostaa 
lämpöpumpuilla saatava, uusiutuvaksi energiak-
si laskettava hyötyenergia 5 000 GWh:iin vuoteen 
2020 mennessä. Vuonna 2006 lämpöpumpuilla 
tuotettiin Suomessa 2 400 GWh.  Lämpöpumppu-
jen kokonaismäärä on tavoitteena nostaa miljoo-

Tuulivoiman tuotannon kehitys Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 
Lähde: VTT

Varsinais-Suomi / Egentliga Finland Satakunta
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naan kappaleeseen, kun tällä hetkellä on käytössä  
202 000 lämpöpumppua.

Vuonna 2007 Satakunnassa oli 367 asuinraken-
nusta, jotka hyödynsivät maalämpöä lämmitys-
energian lähteenään. Varsinais-Suomessa vastaa-
via rakennuksia oli 858. Käytännössä tämä tarkoit-
taa lämmitysenergiaksi muutettuna Satakunnassa 
noin 12,7 GWh ja Varsinais-Suomessa 29,7 GWh. 
Tilastokeskuksen Rakennustietokantaan on lisätty 
uutena kohtana maalämpö, joten maakuntatason 
tarkastelu maalämmön käyttöönotossa on jatkossa 
mahdollista. 

Vuonna 2007 Suomen Lämpöpumppuyhdistys 
ry:n mukaan Suomessa oli 102 880 ilmalämpö-
pumppua. Niillä pystyttiin tuottamaan lämpöä 
1865 GWh sekä sähköä 958 GWh. 

Lämpöpumppuja voidaan hyödyntää myös 
erilaisissa kohteissa, joissa muodostuu hukka-
lämpöä. Tästä suuren kokoluokan esimerkki on 
Turku Energian vuonna 2009 käyttöönottama 
lämpöpumppulaitos. Lämpöpumpun teho on  
19 MW kaukolämpöä ja 13 MW kaukokylmää. 
Lämpö otetaan talteen Kakolan jätevesipuhdista-
molle johdetuista jätevesistä. Laitos korvaa pääosin 
kivihiilen ja öljyn polttoa, mikä tarkoittaa Turun 
seudun hiilidioksidipäästöjen noin 50 000 tonnin 
vähenemää vuositasolla.

Biokaasu

Biokaasulaitoksissa käytetään raaka-aineina mm. 
lantaa, elintarviketuotannon- ja kaupan bioha-
joavia jätteitä sekä yhdyskuntalietettä. Biokaasun 
hyödyntäminen tulevaisuudessa lämpönä, sähkö-
nä ja ajoneuvopolttoaineena on  varteenotettava 
vaihtoehto, mikä lisää uusiutuvan energian käyt-
töä. Varsinais-Suomen sika- ja siipikarjatalous on 
voimaperäistä: esimerkiksi Suomen sioista Varsi-
nais-Suomessa on noin neljännes. Lantaan perus-
tuvan biokaasutuotannon jalostus on siirtymässä 
tilakohtaisten laitosten tehtäväksi ja suuremmat 
laitokset keskittyvät teollisuuden sekä yhdyskun-
tien lietteiden käsittelyyn.

Varsinais-Suomessa hyödynnetään biokaasua 
kolmessa suuremman kokoluokan laitoksessa. 
Suomen ensimmäinen suuren mittaluokan keski-
tetty, useita erilaisia raaka-aineita käsittelevä bio-
kaasulaitos käynnistyi vuonna 2004 Vehmaalla. 
Laitoksessa tehdään sähköä ja lämpöä ja energia-
teho on 4 MW. 

Turun Topinojan kaatopaikalla talteenotettu 
kaatopaikkakaasu hyödynnetään kaukolämmön 
tuotannossa. Lisäksi Topinojalla käynnistyi vuon-
na 2008 Biovakka Suomen biokaasulaitos, joka 
käyttää raaka-aineenaan esimerkiksi Kakolan jäte-
vesipuhdistamon lietteitä. 

Lämpöpumpuilla tuotetun lämpömäärän kehitys Suomessa. 
Lähde: Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry
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Salon Korvenojan kaatopaikalla kaatopaikka-
kaasu hyödynnetään mikroturbiineilla. Vuoden 
2009 alussa vihittiin käyttöön kaksi 65 kW:n mikro-
turbiinia.  Biokaasuvoimalan tuottamalla sähköllä 
katetaan nyt koko jäteasema-alueen sähkön tarve. 
Rouskiksen biokaasulaitokseen on mahdollista 
liittää yhteensä neljä mikroturbiinia, jolloin voi-
malan kokonaistehoksi muodostuisi sähkön osalta  
260 kW sekä lämmön 460 kW. 

Varsinais-Suomessa on myönnetty kolmelle 
maatilakohtaiselle biokaasulaitokselle rakennuslu-
pa. Laitokset odottavat syöttötariffipäätöstä ennen 
rakentamisen aloittamista. Laitokset ovat 0,5 -1,25 
MW:n energiantuottajia. Syötteinä laitoksissa tul-
laan käyttämään karjanlannan lisäksi myös viher-
biomassaa, joka on heinää sekä järviruokoa. Toi-
minnassa laitosten odotetaan olevan vuonna 2010.

Satakunnassa on toiminnassa Satakierron bio-
kaasulaitos Köyliössä. Lisäksi Voimavasu Oy Säky-
lässä hyödyntää biokaasua energiantuotannossa. 
Hangassuon kaatopaikalla Porissa tuotetaan kaa-
topaikkakaasusta sähköä mikroturbiinilla.  

Vampulaan ollaan rakentamassa uutta biokaa-
sulaitosta, jonka on tarkoitus olla toiminnassa 
vuonna 2010. Satakunnan energiatoimisto laati 
vuonna 2008 biokaasupotentiaaliselvityksen, jossa 
kartoitettiin potentiaaliset paikat biokaasulaitok-
sen rakentamiselle. Satakunnassa lannan biokaa-
supotentiaali on noin 207 GWh. 

Nestemäiset biopolttoaineet

Varsinais-Suomessa toimii neljä maatilakohtaista 
biodiesellaitosta, joiden raaka-aineena on rypsi, 
rapsi ja osaksi myös suurtalouksien käyttämä pais-
toöljy. Öljyn käyttökohteina ovat maatalouskoneet, 
kuivurit ja kotitalouksien lämmityslaitteet. 

Suuremmassa mittakaavassa biodieseliä val-
mistaa Uudessakaupungissa Rovina Oy, jossa 
käytetään raaka-aineena kalan perkuujätteitä sekä 
muita eläinperäisiä jätteitä. Rovinan päivätuotanto 
on noin 8 tonnia ja voidaan kaksinkertaistaa nykyi-
sellä konekannalla. Biodieselille on muodostunut 
aivan uusia näkymiä eläinperäisistä sivujakeista 
sekä roskakalan kalastuksesta.

Bioetanolin valmistusta Suomessa on ST1-yhti-
ön toimesta pienessä mittakaavassa. Bioetanolin 
valmistus viljasta sopii hyvin korkean kotieläinti-
heyden alueille. Bioetanolin valmistus on Ruotsis-
sa todettu vähän hiilipäästöjä aiheuttavaksi uusiu-
tuvaksi polttoaineeksi.

Vesivoima

Sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa hyö-
dynnetään vesivoimaa uusiutuvana energianläh-
teenä, mutta tuotetun sähkön määrä on suhteessa 
muihin sähköntuotantolaitoksiin vähäinen. Vesi-
voiman laajamittaista lisäämistä maakunnissa on 
vaikea toteuttaa, joten tulevaisuudessa tulee pa-
nostaa voimaloiden tuotannon tehostamiseen. 

Aurinkoenergia

Aurinkoenergiaa hyödynnetään asuinrakennuk-
sissa eri tavoin. Aurinkolämpö on yleisin tapa 
hyödyntää aurinkoenergiaa. Aurinkosähköä hyö-
dynnetään lähinnä vapaa-ajan asunnoissa. Raken-
nuksiin asennettavilla aurinkokeräimillä pyritään 
hyödyntämään auringosta saatavaa energiaa. Au-
rinkoenergian hyödyntäminen lämmityksessä on 
lisääntynyt erityisesti käyttöveden osalta, koska 
käyttövesi pystytään lämmittämään aurinkoläm-
mön avulla. 

Aurinkosähkön osalta isot yritykset ovat keskit-
tyneet isojen aurinkosähköjärjestelmien rakenta-
miseen, jotta tulevaisuudessa aurinkoenergiaa pys-
tyttäisiin hyödyntämään entistä tehokkaammin. 
Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on kasvussa, 
mikä johtuu energian hinnan kehityksestä sekä 
ympäristösyistä. Mitään suurimuotoista aurinko-
energian käyttöä ei kuitenkaan vielä maakunnista 
löydy.

Mahdollisuutena paikallinen 
energiantuotanto

Suomen tavoite uusiutuvien energialähteiden  
38 %:n osuudesta vuonna 2020 on haastava ja sen 
saavuttaminen edellyttää energian kulutuksen 
kääntymistä laskuun. Varsinais-Suomessa on vie-
lä merkittäviä mahdollisuuksia puupolttoaineiden 
käytön lisäämisessä. Lisäksi maakunnassa on huo-
mattavia mahdollisuuksia tuulivoiman ja biokaa-
sun lisähyödyntämisessä. Satakunnassa etenkin 
puupolttoaineiden ja tuulivoiman käytön lisää-
misessä ovat merkittäviä mahdollisuuksia, jonkin 
verran myös biokaasun hyödyntämistä voidaan 
lisätä. 

Uusiutuvien energialähteiden käytön suunnitel-
mallisuutta ja tehokkainta hyödyntämistä edistää 
maakunnallinen energiastrategia, jollaisen laadin-
ta Varsinais-Suomessa on jo käynnistynyt. Ener-
giaratkaisuihin ja uusiutuvan energian lisäämiseen 
vaikuttaa lähitulevaisuudessa tehtävä päätös mah-
dollisesta maakaasun tulosta Varsinais-Suomeen. 
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Turku Energialla on oma tavoitteensa, joka on 
kaukolämmön tuotannossa käytettävien uusiutu-
vien energialähteiden osuuden lisääminen 50%:iin 
vuoteen 2020 mennessä. Mahdolliset muut isot 
hankkeet, esimerkiksi Fortumin Naantalin voima-
laitoksen kivihiilen käytön vähentäminen ja mui-
den mahdollisten polttoaineiden hyödyntäminen, 
vaikuttavat myös osaltaan tulevan vuosikymme-
nen uusiutuvien energialähteiden osuuteen Varsi-
nais-Suomessa.

Satakunnassa on aloitettu bioenergiastrategian 
laadinta osaltaan edistää uusiutuvien lisäämisen 
tavoitteita. Myös tekeillä oleva alueellinen met-
säenergiapotentiaalikartoitus antaa lisää tietoa 
puu- ja metsäenergian hyödyntämisestä entistä 
tehokkaammin.

Mahdollisuudet uusiutuvien lisäämiseen liit-
tyvät erityisesti paikallisesti tuotetun energian 
hyödyntämiseen. Esimerkiksi Satakunnan alueen 
kiinteistöistä yli 20 % lämmitetään öljyllä. Sen 
korvaaminen paikallisilla polttoaineilla loisi mah-
dollisuuden lisätä uusiutuvan energian käyttöä 
lämmityksessä. 

Kunta- ja kylätaajamien sekä yrityskiinteistöjen 
lämmittäminen aluelämpölaitosten paikallisilla 
polttoaineilla luo alueellista omavaraisuutta, työl-
lisyyttä ja vähentää päästöjä. Työtä paikallisten 
polttoaineiden hyödyntämiseksi tulee lisätä, koska 
se on merkittävin keino lisätä uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöä Lounais-Suomen alueella. 

Porin edustalle Tahkoluotoon on suunnitteilla 
off-shore -tuulipuisto, joka toteutuessaan voisi mo-
ninkertaistaa Satakunnan tuulisähköntuotannon. 
Myös maatiloilla hyödynnettävillä pienemmän 
kokoluokan tuulivoimaloilla on mahdollisuus li-
sätä uusiutuvia maatalouden energiantuotannos-
sa. Lisäksi tulossa oleva tuulivoiman syöttötariffi 
luo omat mahdollisuutensa tuulivoiman lisäämi-
seksi. Syöttötariffi on takuuhintajärjestelmä, joka 
mahdollistaa yli oman tarpeen kertyneen sähkön 
myymisen yleiseen jakeluverkkoon kannattavalla 
hinnalla. 

Biokaasun tuotantoa säätelevät poliittiset linja-
ukset, joilla pyritään uusiutuvien käytön edistä-
misen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
lisäksi edistämään uuden yritystoiminnan synty-
mistä maaseudulle. Mahdollisuutena nähdään 
maatalouden sivutuotteiden hyödyntämistä säh-
kön, lämmön ja liikenteen polttoaineena. Maa-
kaasuverkon laajentuminen edistäisi biokaasun 
tuotantoa ja hyödyntämistä liikenteen polttoai-
neena. Potentiaalisia biokaasun lähteitä ovat tuo-
tantoeläinten lanta, kotitalouksien ja teollisuuden 
biojätteet ja yhdyskuntien jätevedet. Toteutumassa 
oleva sähkön syöttötariffijärjestelmä lisää biokaa-
sun käyttömahdollisuuksia mm. tilamittakaavassa 
toteutetuissa biokaasulaitoksissa.

Mahdollisuuksia on myös lämpöpumppujen 
käytön, esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämisen 
ja aurinkoenergian lisäämisessä. 



26  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  11 | 2009

KÄRKITEEMA 2008
Uusiutuvat energialähteet

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 uusiutuviin 
energia-lähteisiin liittyvien toimenpiteiden toteutuminen

   EDENNYT HYVIN

Uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön edistäminen (neuvonta, hankkeet, tuet)
Edistetään monipuolista/kotimaista/paikallista/hajautettua uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa. 
(79/1, 98/4)2

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on edistetty erilaisilla hankkeilla ja rahoitustuilla, näistä esimerkkeinä: 
Varsinais-Suomen kiinteän bioenergian edistämishanke (Metsäkeskus), tuulivoimakiertue (Motiva, energiatoimis-
tot), pienten laitosten investointituet (TE-keskukset) sekä ENEOKO-hanke (lämmitysjärjestelmien neuvontaillat/
VALONIA).

Kiinteän bioenergian käyttö 
Suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä: kiinteä bioenergia. (46/1, 77/1, 98/4, 99/2)
 

Lounais-Suomen metsäkeskuksen toteuttama (TE-keskuksen rahoittama) Varsinais-Suomen kiinteän bioenergian 
edistämishanke edistää puun ja muiden kiinteiden biopolttoaineiden käyttöä ja siihen liittyvä yrittäjyyttä Varsi-
nais-Suomessa. Satakunnassa puupolttoaineen tuotantomäärät riippuvat paljolti metsäteollisuuden tuotantomää-
ristä. Suurimmat puupolttoaineiden käyttäjät Satakunnassa ovat metsäteollisuus sekä eri voimalaitokset, jotka 
tuottavat lämpöä ja sähköä. 

Puupolttoaineita hyödynnetään myös asuntojen lämmityksessä energianlähteenä. Polttopuun markkinointiin kum-
massakin maakunnassa on perustettu omat sivut: www.halkoliiteri.com

        EDENNYT KOHTALAISESTI

Alueelliset energiasuunnitelmat, potentiaalikartoitukset ja muut selvitykset 
Laaditaan alueelliset energiastrategiat ja -suunnitelmat. Kartoitetaan uusiutuvien energialähteiden tuotantopotentiaali.  
(46/2, 76/2, 99/1, 142/1)

Varsinais-Suomen TE-keskus on aloittanut maakunnallisen energiastrategian laatimisen (Varsinais-Suomen liiton 
ja seutukuntien rahoittama hanke). Hankkeen yhteydessä on tarkoitus kartoittaa Varsinais-Suomen uusiutuvan 
energian potentiaali sekä linjata seuraavan vuosikymmenen toimintalinjat maakunnan energiantuotannon ja 
käytön kehittämiseksi. Vakka-Suomessa on tehty bioenergiastrategia ja Loimaan seudulla tällainen on ollut suun-
nitteilla. Vakka-Suomessa on käynnistynyt myös Uusiutuvan energian mahdollisuudet –hanke, jossa selvitetään ja 
tehdään käytännön toimenpiteitä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi alueella.

Satakunnassa on käynnistymässä bioenergiastrategian laadinta. Porin seudulla valmistui vuonna 2008 ilmasto-
ohjelma, jonka painopistealueisiin sisältyvät energiantuotanto ja kiinteistöjen energiankulutus.

Potentiaaliselvitykset:
Lounais-Suomen metsäkeskus on jo laatinut Varsinais-Suomen metsäenergiapotentiaalikartoituksen osana TE-
keskuksen rahoittamaa hanketta. Samanlainen kartoitus on Satakunnassa työn alla. 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen (nyk. VALONIA) energiatoimistot ovat toteuttaneet Länsi-tuuli – West Wind –
hankkeen, jossa kartoitettiin potentiaaliset tuulipuistoalueet kummassakin maakunnassa. Varsinais-Suomen liitto 
on laatinut tuulivoimaselvityksen. (Lisätietoa tuonee myös 2009 aikana tehtävä valtakunnallinen tuuliatlas.)

Vuonna 2008 valmistui raportti, jossa selvitettiin järviruo’on energiakäyttömahdollisuuksia Etelä-Suomessa. 
Ruovikkojen bioenergiapotentiaali voisi olla varteenotettava lisä seospolttoaineena haketta ja turvetta käyttävillä 
polttolaitoksilla ja maatilojen kattiloissa. Tulevat biokaasulaitokset voivat myös hyödyntää heinäbiomassaa sian-
lannan kanssa. Kansainvälistä verkostoitumista sekä alueellisia ja paikallisia hankkeita on tuloillaan.

Peltobiomassojen hyödyntämiseen energiakäytössä suhtaudutaan toistaiseksi varauksella. Lounais-Suomi on 
maan ”vilja-aitta” ja pellot ovat ensisijaisesti pyritty hyödyntämään ruoan ja rehun tuotannossa. Viljelyn kannatta-
vuus vaikuttaa siihen, mihin käyttöön raaka-ainetta halutaan tuottaa.  

Lannan ja muiden lietteiden sekä esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuudet 
biokaasuna on syytä kartoittaa tarkemmin tapauskohtaisesti. 

2 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Biokaasun, maalämmön ja tuulivoiman käyttö 
Suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä: biokaasu. (46/1, 77/1, 77/2, 98/4)

 
Lounais-Suomessa on tehty hyvää pioneerityötä liittyen biokaasun hyödyntämisen tietotaitoon. Kolmen maakun-
nan (Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi) yhteinen hanke ”Maaseudun ydinvoimaa biojalostamoista” aloitti 
vuoden 2008 alussa. Hanketta koordinoi Satafood kehittämisyhdistys ry ja se rahoitetaan maaseutuohjelmasta. 

Hankkeessa edistetään ja seurataan kaasumaisten ja nestemäisten biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksia ja ke-
hitystyötä sekä välitetään tietoa mm. potentiaalisille yrittäjille liiketoimintamahdollisuuksista. Varsinais-Suomessa 
toimivat suuremman kokoluokan biokaasulaitokset Vehmaalla ja Turun Topinojalla. Satakunnassa biokaasua hyö-
dynnetään laitosten omaan lämmöntuotantoon. Satakunnassa on tehty kaatopaikkakaasujen hyötykäyttöä edistä-
vää tutkimusta.

Suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä: maalämpö. (46/1, 77/1, 98/4)

Maalämpö on tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi uudisrakentamisessa. Viime vuosina maalämpöä on otettu 
käyttöön myös joissakin teollisuuslaitoksissa, kouluissa ja rivitaloyhtiöissä. Vuonna 2007 Varsinais-Suomessa oli 
858 ja Satakunnassa 367 maalämmöllä lämpiävää asuinrakennusta. 

Suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä: tuulivoimaenergia. (46/1, 77/1, 98/4)

Tuulivoiman tuotantomäärät ovat kasvaneet 2000-luvulla vähitellen. Tuulivoimaa tuotetaan sekä tuulivoimapuis-
toissa että pienemmässä mittakaavassa maatiloilla ja muiden yksityisten tahojen tuottamana. Pientuulivoiman 
käytöstä ei ole saatavissa tilastoja.

Varsinais-Suomessa on viisi tuulivoimalaa, joista suurimmat ovat Uudessakaupungissa ja Kemiönsaarella. Vuonna 
2008 tuulivoimalat tuottivat 15,5 GWh sähköä.

Satakunnassa toimi 13 suuremman kokoluokan tuulivoimalaa, joissa tuotettiin 36 GWh sähköä. Merkittävin tuuli-
voiman tuotantoalue on Porin Reposaaressa, jossa voidaan tuottaa noin 25 GWh sähköä vuodessa. 

     EDENNYT HEIKOSTI

Uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön edistäminen kaavoituksen keinoin
Kaavoituksella edistetään monipuolista, mahdollisimman vähän ilmastoon haitallisesti vaikuttavan energiatuotannon 
toteutumista (esim. tuulivoiman hyödyntäminen, bioenergia). (46/3)

Kunnissa käytännöt vaihtelevat ja ohjeistus on epäselvää. Hyviäkin esimerkkejä löytyy, mutta kaiken kaikkiaan 
näyttää siltä, ettei paikallisen energiatuotannon mahdollisuuksiin kiinnitetä huomiota.  Mahdollisuuksia on sekä 
kaavoituksen että muidenkin keinojen avulla ohjata ja tukea uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa asuin-
alueilla. Sekä uusilla että vanhoilla asuntoalueilla voidaan uusiutuvilla energialähteillä toimiva kauko- tai aluelämpö 
tehdä houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. 

Varsinais-Suomen tulevaan maakuntakaavaan on merkitty tuulivoima-alueet. Satakunnan maakuntakaavaehdo-
tuksessa on varattu merituulipuistoalue Tahkoluotoon, mikä mahdollistaisi entistä suuremman sähköntuotannon 
tuulivoimalla.

Aurinkoenergian käyttö 
Suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä: aurinkoenergia. (46/1, 77/1, 98/4)

Satakunnassa on käynnistynyt Prizztech Oy:n koordinoima hanke ”Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta 
liiketoimintaa”.  Hankkeessa esikartoitetaan sopivia aurinkoenergiapilottikohteita Länsi-Suomesta. Pilottiaihiot 
esitellään tuotteitaan kehitteleville aurinkoenergiayrityksille. Yritykset tarjoavat ratkaisujaan ja parhaat pilotit 
suunnitellaan loppuun. Lisäksi toteutettaville piloteille järjestetään seuranta ja mahdollisesti osarahoitusta. Sata-
kunnan ammattikorkeakoululla on keskeinen rooli hankkeen toteutuksessa.

Alueellista tilastollista tietoa aurinkoenergian käytöstä ei ole saatavissa. Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on 
kasvussa, mikä johtuu energian hinnan kehityksestä sekä ympäristösyistä. Mitään suurimuotoista aurinkoenergian 
käyttöä ei maakunnista löydy.

   EI OLE ALOITETTU

Nestemäiset biopolttoaineet  
Suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä: nestemäisten biopolttoaineiden käyttö. (78/1, 83/1, 83/2, 98/4)

Nestemäisten biopolttoaineiden käytön esteenä on toimivan jakeluverkoston puute. Asiaan liittyviä suunnitelmia 
ja kehitystyötä on tehty. Alueella on muutamia maatiloja, joissa biopolttoaineita käytetään työkoneissa. Kolmen 
maakunnan (Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi) yhteinen Maaseudun ydinvoimaa biojalostamoista -hanke 
seuraa ja edistää kaasumaisten ja nestemäisten biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksia ja kehitystyötä sekä 
välittää tietoa mm. potentiaalisille yrittäjille liiketoimintamahdollisuuksista.
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Pintavesien nykytila

Vesien nykytilaa on kuvaa luokittelu, joka perustuu 
niiden ekologiseen tilaan. Vertailukohtana on ve-
sistöjen luontainen tila, jonka vuoksi erityyppisil-
lä vesistöillä on erilaiset luokittelukriteerit. Aikai-
semmin toteutetuista vesien käyttökelpoisuusluo-
kituksista poiketen vesistöt luokitellaan nykyisin 
sen mukaan, miten paljon ihmistoiminta on niitä 
muuttanut. Luokittelu perustuu vesistöjen ekologi-
seen tilaan, jota arvioidaan pääasiassa biologisten 
muuttujien (kasviplankton, pohjaeläimet, vesikas-
vit, pohjalevät ja sisävesissä kalasto) perusteella. 

Pintavedet

Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Pintavesien hyvä tila saavutettu
Keinot:
• Hidastetaan rehevöitymiskehitystä Saaristomerellä ja pysäytetään se sisävesissä ja Selkämerellä
• Rajoitetaan ympäristölle haitallisten aineiden päästöjä ja vaikutuksia
• Turvataan vesistöjen monipuolinen ja kestävä käyttö

Pintavesien tilaa ja erityisesti vesien rehevöitymistä kuvaa valittujen jokien, järvien ja rannikkovesien 
mittauspisteiden fosforipitoisuuden kehitys, maatalouden suojavyöhykkeet sekä pistekuormittajien 
fosfori- ja typpipäästöjen kehitys. Pintavesien ekologinen tila sekä fosfori- ja typpikuormituksen ja-
kautuminen lähteittäin kuvaavat nykyistä tilannetta.
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Pintavesien ekologinen tila Varsinais-Suomessa vuonna 
2008. Luokittelussa ovat olleet mukana kaikki rannikkove-
det, yli 100 ha kokoiset järvet ja joet, joiden valuma-alue 
on yli 100 km2. Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Pintavesien ekologinen tila Satakunnassa vuonna 2008. 
Luokittelussa ovat olleet mukana kaikki rannikkovedet, 
yli 100 ha kokoiset järvet ja joet, joiden valuma-alue on yli 
100 km2. Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus

Järvet, joet ja rannikkoalue on luokiteltu viiteen 
luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttä-
vä ja huono. Luokittelu on tehty pääosin vuosien 
2000-2007 seurantatulosten perusteella. Mikäli bio-
logista aineistoa ei ole ollut käytettävissä, on tilasta 
tehty asiantuntija-arvio veden laadun ja muiden 
tietojen perusteella. Ekologinen luokittelu tullaan 
jatkossa tarkistamaan vesienhoidon suunnittelun 
yhteydessä kuuden vuoden välein. 
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Fosforipitoisuudet vesistöissä

Fosforipitoisuudet kasvoivat 1980-luvulla valuma-
alueeltaan maatalousvaltaisessa ja maaperältään-
savisessa Paimionjoessa. Vuodet 2002-2003 olivat 
vähäsateisia, minkä seurauksena ravinteiden 
huuhtoutuminen valuma-alueilta väheni merkit-
tävästi. Satakunnassa joet virtaavat tyypillisesti 
useiden järvien kautta, mikä tasoittaa veden laatua 
ja virtaamien vaihtelua. Kokemäenjoessa fosfori-
pitoisuus aleni 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 
alussa.

Kalaisuudestaan tunnetussa Pyhäjärvessä ravinne-
pitoisuudet ovat olleet suhteellisen alhaisia, vaikka 
mm. fosforipitoisuus onkin vähitellen kasvanut. 
Vähäsateiset vuodet 2002-2003 selittävät osittain 
pitoisuuksissa tapahtuneet muutokset 2000-lu-
vulla. Kakskerranjärven fosforipitoisuuksissa nä-
kyvälle suurehkolle vaihtelulle ei selvää syytä ole 
osoitettavissa. Nopea muutos 1990-luvun puoli-
välistä ilmentänee valuma-alueella tapahtuneita 
muutoksia ravinnekuormituksessa ja voimakasta 
sisäistä kuormitusta.  

Fosforipitoisuuden (kasvukauden mediaani) kehitys Kakskerranjär-
vessä ja Säkylän Pyhäjärvessä sekä järvien tavoitteena oleva hyvän 
tilan taso 1. Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan (erinomainen, hyvä, tyydyt-
tävä, välttävä, huono) niiden ekologisen tilan perusteella. Tavoitteena 
on vähintään hyvä tila. Eri tyyppisille joille, järville ja rannikkovesille 
on määritelty omat luokkarajansa mm. ravinnepitoisuuksille. Kuvien 
tavoiteviivat ovat ko. vesien fosforipitoisuuden hyvän tilan luokkarajoja.

Fosforipitoisuuden (vuosimediaani) kehitys Paimionjoessa ja Koke-
mäenjoessa sekä jokien tavoitteena olevat hyvän tilan tasot.
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Maanviljelysalueiden suojavyöhykkeet

Toteutuneet suojavyöhykkeet kuvaavat kunakin 
vuonna voimassa olevien erityisympäristötuen 
suojavyöhykesopimusten määrää. Varsinais-Suo-
messa suojavyöhykkeiden määrä on edelleen hy-
vässä kasvussa. Vuonna 2008 yleissuunnitelmissa 
tarpeellisiksi merkityistä suojavyöhykkeistä oli 
toteutettu 33 %. Aurajoen valuma-alueen tarpeel-
lisiksi merkityistä suojavyöhykkeistä on toteutettu 
47 %.

Varsinais-Suomessa hyvään tulokseen on vai-
kuttanut useat neuvonta- ja suunnitteluhankkeet 
sekä yhteistyö maataloustuottajajärjestön kanssa. 
Suojavyöhykkeitä tarvitaan edelleen lisää vähen-
tämään pintavaluntaa ja ravinnekuormitusta.

Satakunnassa suojavyöhykkeiden perustami-
nen ei ole edennyt samalla tavalla. Satakunnassa 
peltoala on pienempi kuin Varsinais-Suomessa 
eikä suojavyöhykekohteita ole samassa määrin. 
Yleissuunnitelmakohteiden osalta toteuttamisaste 
oli vuonna 2008 noin 22 %. Laajempia ympäris-
tönsuojeluun liittyviä neuvontahankkeita on ollut 
käynnissä vasta vähän aikaa. Yksittäisillä yleis-
suunnittelualueilla ollaan kuitenkin saavutettu 
hyviä kattavuuksia, kun tilakohtaista neuvontaa 
on ollut tarjolla ja viljelijät ovat motivoituneet lä-
hivesistönsä suojelusta.

Molemmilla alueilla ympäristötuen erityistu-
kien hakuun, hallinnointiin ja valvontaan liittyvä 
lisääntyvä byrokratia vähentää hakemusten mää-
rää yleisesti.

Saaristomeri on kokonaisuudessaan rehevöitynyt 
viimeisten vuosikymmenten aikana. Rehevöity-
minen näkyy selvimmin rannikon lähellä ja sisä-
saaristossa. Veden laatu paranee ulkosaaristoa ja 
avomerta kohti. 1990-luvun jälkipuolella fosforipi-
toisuus kääntyi nousuun erityisesti Saaristomeren 
väli- ja ulkosaaristossa. Kasvun yhtenä syynä voi 
olla sisäisen kuormituksen voimistuminen. 

Selkämeri on paikoin rannikkovyöhykettä lu-
kuun ottamatta vähemmän rehevöitynyt kuin 
Saaristomeri. Selkämerelläkin ravinnepitoisuudet 
ovat suurempia kaupunkien ja teollisuuslaitosten 
edustoilla ja sulkeutuvissa lahdissa korkeahkoja.
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Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan (erinomainen, hyvä, tyydyt-
tävä, välttävä, huono) niiden ekologisen tilan perusteella. Tavoitteena 
on vähintään hyvä tila. Eri tyyppisille joille, järville ja rannikkovesille 
on määritelty omat luokkarajansa mm. ravinnepitoisuuksille. Kuvien 
tavoiteviivat ovat ko. vesien fosforipitoisuuden hyvän tilan luokkarajoja.
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Maanviljelysalueiden toteutuneet suojavyöhykkeet Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa.
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen ja Satakun-
nan TE-keskukset

Fosforipitoisuuden kehitys rannikkovesissä: Nauvo, Seili (talvimedi-
aani) ja Rauma, Rounakari (talvikauden yksittäisiä mittauksia) sekä 
tavoitteena olevat hyvän tilan tasot. 
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Pistekuormitus

Pääsääntöisesti pistekuormituksen päästöt vesiin 
ovat vähentyneet viime vuosikymmenten aikana 
merkittävästi. Yhdyskuntien jätevedenpuhdista-
moiden (= asutus) päästöjen vähentymiseen ovat 
vaikuttaneet mm. jätevesien käsittelyn tehostumi-
nen, keskittäminen suurempiin puhdistamoihin 
ja pesuaineiden fosforipitoisuuden aleneminen. 
Typpipäästöjen osalta Varsinais-Suomessa on aloi-
tettu Satakuntaa aikaisemmin lupamääräysten uu-
siminen ja typenpoiston tehostustoimenpiteiden 
toteuttaminen.

Pääosa teollisuuden ravinnepäästöistä aiheutuu 
muutaman harvan teollisuuslaitoksen päästöistä.
Satunnaisten päästöjen osuus voi vuositasolla olla 
melko suuri. Satakunnassa on monia suurteolli-
suuslaitoksia, kun taas Varsinais-Suomessa on vain 
muutama suuri teollisuuslaitos. 

Kalankasvatus on Satakunnassa huomattavasti 
vähäisempää kuin Varsinais-Suomessa. Kalankas-
vatuksen päästöjen laskuun on vaikuttanut rehun 
ja ruokintamenetelmien kehittymisen lisäksi tuo-
tantomäärien lasku.
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Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Rehevöityminen

Vesistöjen suurin ympäristöongelma on rehevöi-
tyminen, joka tarkoittaa levien ja muiden vesikas-
vien tuotannon kasvua ja sen seurausvaikutuksia. 
Rehevöityminen johtuu ravinteiden, lähinnä fos-
forin ja typen, määrän lisääntymisestä vesistöissä. 
Vaikka kuvattu fosforipitoisuus ei suoraan kuvaa 
levien ja muiden vesikasvien määrää, se kertoo 
hyvin vesistön rehevyysasteesta ja on yksi par-
haimmista veden laadun ja rehevyyden indikaat-
toreista. Fosforipitoisuuden muutokset heijasta-
vat sekä vuosien välistä vaihtelevuutta ravinne-
huuhtoumissa että ihmistoiminnassa tapahtuneita 
muutoksia/paineita valuma-alueella.

Rehevöityminen on uhka sekä vesiekosystee-
mille että vesien virkistys- ja talouskäytölle. Pin-
tavesien rehevöitymisen pysäyttäminen ja tilan 
parantuminen edellyttää ravinnekuormituksen 
vähentämistä kaikista lähteistä. Erityisesti maa-
talouden ja haja-asutuksen aiheuttaman kuor-
mituksen vähentäminen on tärkeää. Ongelmana 
on kuitenkin hajakuormituksen määrän seuranta 
mittaamisvaikeuksien vuoksi. Helpommin mitat-
tavissa oleva pistelähteiden kuormitus (teollisuus, 
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot ja kalankas-
vatus) on vähentynyt merkittävästi kuluneen kah-
denkymmenen vuoden aikana. 

Maataloudesta aiheutuvan ravinnekuormituk-
sen riskiä voidaan tehokkaimmin vähentää lannoi-
tuksen tarkentamisella sekä peltomaan rakennetta 
ja vesitaloutta parantavilla toimenpiteillä. Viljely-
toimenpiteiden lisäksi kuormitusta voidaan vähen-
tää pellon ulkopuolella esimerkiksi suojavyöhyk-
keillä ja erilaisilla kosteikkoratkaisuilla. Oikeaan 
paikkaa sijoitettu suojavyöhyke estää ravinteiden 
ja maa-aineksen pääsyä pelloilta vesistöön. Suo-
javyöhykkeet myös elävöittävät maatalousmai-
semaa ja lisäävät maiseman monimuotoisuutta ja 
luonnon lajirunsautta.

Maatalouden vesiensuojelutoimien konkreetti-
nen vaikutus veden laatuun näkyy hitaasti ja esi-
merkiksi yleistyneiden talvisateiden aiheuttama 
ravinnekuormituslisäys voi olla suurempi kuin 
suojavyöhykkeiden myötä tuleva väheneminen.

Ravinnekuormituksen vähentämisen lisäk-
si järvien tilaa pystytään parantamaan erilaisilla 
kunnostustoimilla sekä vesistössä että sen valuma-
alueella. Viime vuosina vesien sisäinen kuormitus 
on noussut monin paikoin ongelmaksi. Vaikka 
ulkoinen kuormitus vähenisi, pohjaan ja vesi-
massaan kertyneiden ravinteiden vaikutus näkyy 
todennäköisesti pitkään ja hidastaa näin osaltaan 
positiivista kehitystä. Ravinteita kulkeutuu meri-
alueellemme myös muualta.

Vesistökuormituksen (fosfori ja typpi) jakautuminen Lounais-Suomessa vuosina 2003-2007. 
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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      EDENNYT HYVIN

Haja-asutuksen jätevesineuvonta 
”Lisätään resursseja (haja-asutuksen jätevesiasioiden) neuvontaan, ohjaukseen, suunnitteluun ja huoltotoimintaan sekä  
toteutetaan haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn neuvontahankkeita, kuten HAJATKO ja Varsinais-Suomen Agen-
datoimiston (nyk. VALONIA) jätevesihankkeet. (7/1)3”

Satakunnassa toimivan HAJATKOn ja Varsinais-Suomessa toimivan Valonian jätevesineuvonnan lisäksi on 
käynnissä MINWA- (Turun ammattikorkeakoulun ja Valonian yhteistyöhanke Viron Järvanmaan kanssa), VOP-
PE-  (Pyhäjärvi-instituutin koulutushanke) ja Avlopp i kretslopp (Kemiönsaari, Länsi-Turunmaa) -hankkeet sekä 
vesiensuojeluyhdistyksen toiminta. 

Monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu 
”Aloitetaan monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelu (2-3 suunnittelualuetta/vuosi) tärkeimmillä Saaristome-
reen ja Selkämereen laskevilla vesistöalueilla ja laaditaan niille alueellisia vesienhoitosuunnitelmia (estetään eroosiota 
ja lisätään veden viipymää). Suunnittelu toteutetaan valuma-alueittain. (89/3)”

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia on tehty vuonna 2008 Kiikalan ja Suomusjärven 
alueille, Someron Halkjärvelle ja Kuorsumaanjärvelle Kiikoisissa. Suunnittelu on ollut käynnissä ainakin Salon-
Uskelanjoen yläosissa ja Lapinjoen valuma-alueella sekä Eurajoen ja Luvian välisellä rannikkoalueella. Lisäksi on 
laadittu ja toteutettu kolme kosteikon rakennuttamissuunnitelmaa (Perniön Laukanlahdelle, Suomusjärven Nup-
pulankulmalle ja Kalantiin Vapolan tilalle). 

Peltojen kasvipeitteisyyden lisääminen
”Peltojen aitoa kasvipeitteisyyttä lisätään (ei kevytmuokkausta). Ympäristötukikelpoisten peltolohkojen yhteismääräs-
tä 30 % on kasvukauden ulkopuolella kasvien tai sängen peittämänä. (92/2)” 

Peltojen kasvipeitteisyys on lisätoimenpide maatalouden ympäristötukijärjestelmässä ja toteutuu sen kautta. 
Tavoitteena ollut 30 %:n talviaikainen kasvipeitteisyys on toteutunut hyvin. Viljelijät ovat valinneet lisätoimen-
piteen ja kasvipeitteisyysprosentin ohjelmakauden alussa viideksi vuodeksi eteenpäin. Lisäystä ei juurikaan ole 
odotettavissa.

Maatalouden suojavyöhykkeiden ja muiden vesiensuojelutoimien lisääminen 
”Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmissa esitetystä suojavyöhyketarpeesta toteutetaan 70 % sekä muiden vesiensuoje-
lua ja luonnon monimuotoisuutta edistävien erityistukisopimusten määrää lisätään 50 %. (89/2)”

Varsinais-Suomessa yleissuunnitelmissa tarpeellisiksi merkityistä suojavyöhykkeistä oli toteutettu 33 % vuonna 
2008. Satakunnassa yleissuunnitelmakohteiden toteuttamisaste oli 22 %.

Jätevedenpuhdistamoiden typenpoiston tehostaminen 
”Kymmenessä suurimmista vesihuoltolaitoksista typenpoisto tehostetaan lupamääräysten mukaisiksi ja myönnettävis-
sä luvissa typenpoistovaatimus nostetaan 70 %:iin. (4/1)” 

Suurimmista viemärilaitoksista kuudella oli vuoden 2009 alussa toteutettuna vähintään 70 %:n kokonaistypen-
poisto joko omalla puhdistamolla tai seudullisella yhteispuhdistamolla. Viiden viemärilaitoksen osalta vähintään 
70 %:n kokonaistypen poistamiseksi tarkoitetut tehostamistoimenpiteet valmistuvat viimeistään vuoden 2010 
aikana. Yhdellä jätevedenpuhdistamolla saavutetaan yli 60 %:n kokonaistypenpoisto ja tehostaminen valmistunee 
muutaman vuoden kuluessa (seudullinen yhteispuhdistamohanke). Kaikille suurille laitoksille myönnetyissä ympä-
ristöluvissa on määrätty vähintään 70 %:n typenpoistovaatimus. 

Veneiden ja venesatamien jätevesihuollon parantaminen
”Lisätään septitankkien tyhjennysasemien määrää 50 asemaan vuoteen 2012 mennessä ja varmistetaan niiden toimi-
vuus. (10/1)”

Septitankkien tyhjennysasemia on noin 40 kappaletta. 

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
keskeisten toimenpiteiden toteutuminen pintavesien osalta

3 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Vesistöjen säännöstelykäytäntöjen kehittäminen 
”Tehdään säännöstelyn kehittämissuunnitelmat mm. Karvianjoen ja Kiskonjoen vesistöille ja aloitetaan niiden toteutta-
minen. (15/2)”

Kiskonjoen säännöstelyn kehittämissuunnitelma oli tekeillä vuonna 2008 (valmistuu vuonna 2009, jonka jälkeen 
aloitetaan suunnitelman toteutus.) Karvianjoen säännöstelyn kehittämissuunnitelma on tekeillä (valmistuu vuon-
na 2010).

Vesien tutkimus- ja seurantamenetelmien kehittäminen
”Kehitetään vesien tutkimus- ja seurantamenetelmiä
- virtaus- ja vedenlaatumallit suunnittelun, seurannan ja valvonnan välineenä
- kuormituksen ohjauskeinot, niiden merkitys ja sosioekonomiset vaikutukset
- biologiset seurantamenetelmät
- kaukokartoitusmenetelmät vesien tilan seurannassa
- automaattiset näytteenotto- ja analyysimenetelmät
- hajakuormituksen ja laskeuman seurantamenetelmät
- vesiensuojelun kustannus-hyötyanalyysimenetelmät
- laivaliikenteen osuus merialueiden ympäristömuutoksissa” (140/5) (tavoite: 2-3 hanketta/v. 2008 alk.)

Vesien tutkimus- ja seurantamenetelmiin liittyen on käynnistynyt useita hankkeita. Karvianjoella on tehty vuo-
desta 2007 lähtien virtaus- ja vedenlaatumallinnusta. Biologista seurantaa on lisätty huomattavasti uusissa seu-
rantaohjelmissa (ei tosin tutkittu/kehitetty). Automaattista veden laadun seurantaa on käynnissä useissa hank-
keissa. Hajakuormituksen ja laskeuman seuranta- ja arviointimenetelmiä tulee parantaa. 

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Viemäröinnin piiriin kuuluvien osuuden kasvattaminen (tavoite: 80 % väestöstä)
”Kartoitetaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat jätevesiverkkoon liittymättömät kiinteistöt ja varmistetaan 
niiden liittyminen vuoteen 2012 loppuun mennessä. (3/3)”

Noin 25 % kunnista on tehnyt kartoituksen ja hoitanut liittämisprosessin. Useassa kunnassa kartoitus käynnissä. 
Asetuksen siirtymäaika on päättyy vuonna 2013.

Ravinteiden kulkeutumisen tuntemuksen lisääminen
” Lisätään vesien kuormituslähteiden tuntemusta. 
- eri kuormituslähteiden osuus ja merkitys merialueen eri osissa,
- ilmaperäisen laskeuman määrä ja merkitys vesien rehevöitymisessä,
- sisäisen kuormituksen merkitys Saaristomeren ja järvien rehevöittäjänä,
- haja-asutuksen jätevesien vaikutus vesistöihin,
- turvetuotannon aiheuttaman kuormituksen määrä ja vaikutukset. (138/1)”

MINWA-hankkeessa (Turun ammattikorkeakoulu) tehdään neuvonnan ohella tutkimusta hajajätevesiin liittyen. 
Sisäisen kuormituksen mekanismeja ei vielä tunneta. Aktiivinen tutkimus aiheesta on edelleen vähäistä. Aiheesta 
on kuitenkin vireillä SEABED-hanke, joka toteutuessaan lisää tietoa merialueen sisäisestä kuormituksesta. Jär-
vien osalta tarvitaan lisää tutkimusta. Laivaliikenteen ympäristövaikutuksia on arvioitu ShipNODep-hankkeessa 
(Merentutkimuslaitos). Ilmaperäisen laskeuman (etenkin typpikuormituksen) merkityksen tuntemuksessa on 
puutteita. 

   EDENNYT HEIKOSTI

Maatalouden, turvetuotannon ja metsätalouden yhteinen hydrologinen suunnittelu
”Selvitetään vesistökohtaisen suunnittelun yhteydessä mahdollisuudet toteuttaa maatalouden ja turvetuotannon sekä 
metsätalouden yhteistä hydrologista suunnittelua. (88/1)”

Lounais-Suomen ympäristökeskus on hakenut rahoitusta metsätalouden ja maatalouden yhteisen hydrologisen 
suunnittelun käynnistämiseksi.
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Ilmastonmuutosta kuvaa Säkylän Pyhäjärven jäidenlähtöpäivä viimeisen viidenkymmenen vuoden 
aikana. Ilmastonmuutosta kiihdyttävää kuormitusta kuvaavat tieliikenteen määrän ja hiilidioksidi-
päästöjen kehitys sekä teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen kehitys. Lisäksi ku-
vataan energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen jakautumista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 

Ilmastonmuutos

Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Ilmastonmuutosta hillitseviä ja sopeutumista edistäviä toimenpiteitä toteutettu
Keinot:
• Edistetään monipuolista, mahdollisimman vähän ilmastoon haitallisesti vaikuttavaa energiantuo- 
 tantoa
• Käytetään energiaa säästeliäästi ja tehokkaasti
• Vähennetään liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista
• Tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja varaudutaan niihin

Jäidenlähtö antaa konkreettisen kuvan ilmaston 
lämpenemisestä. Lämpötilan nousun ja sen myötä 
lumi- ja jääpeitteen vähenemisen lisäksi ilmaston-
muutos lisää säätilojen vaihtelua ja ääri-ilmiöiden, 
kuten rankkasateiden ja kuivuuskausien, esiinty-
mistä. Rankkasateet ja yleensä sateiden lisäänty-
minen lisää tulvia ja eroosiota, jolloin ravinteita 
ja haitallisia aineita huuhtoutuu vesiin entistä 
enemmän. Ravinteet ja lämpimämmät ilmat taas 
lisäävät leväkukintojen määrää. Ilmastonmuutok-
sella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia myös 
kasvillisuuteen ja eläimistöön. Ilmastonmuutos 
saattaa tuoda myös myönteisiä vaikutuksia, ku-
ten esimerkiksi sateiden lisääntyessä vesivoiman 
tuotanto voi kasvaa.

Säkylän Pyhäjärven keväinen jäidenlähtöpäivä vuosina 
1958-2008. Lähde: Ympäristöhallinto/HYDRO-valikko
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Tieliikenne

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys nou-
dattelee pitkälti liikenteen määrän kehitystä. Au-
tokannan uusiutuessa tieliikenteen muut päästöt 
ovat vähentyneet huomattavasti. Hiilidioksidi-
päästöt eivät kuitenkaan ole pienentyneet samassa 
suhteessa.

Samalla kun henkilöautojen ominaiskulutus on 
pienentynyt, ihmiset ovat hankkineet entistä suu-
rempia autoja. Näin ollen autokannan aiheuttamat 
hiilidioksidipäästöt eivät ole merkittävästi pienen-
tyneet tekniikan parantumisesta huolimatta. 

Vuoden 2008 alusta käyttöönotettu uusi auto-
verojärjestelmä ja polttoaineen hinnan nousu kan-
nustaa kuitenkin ostamaan vähäpäästöisempiä au-
toja. Toisaalta työssäkäyntialueiden laajeneminen 
ja kaupan ja palveluiden keskittyminen suuriin 
yksiköihin lisää liikennemääriä. Liikenteen mää-
rän kasvuun vaikuttavat yksityisautoilua suosivat 
asenteet ja elintaso. Päästöjen vähentyminen edel-
lyttää liikenteen kasvun pysähtymistä ja autokan-
nan muutosta vähempipäästöisiin.

Hiilidioksidi / Koldioxid Ajoneuvokilometrit / Körkilometer
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Teollisuus ja energiantuotanto

Teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidi-
päästöt kuvaavat ympäristöluvanvaraisten laitos-
ten fossiilisista polttoaineista syntyvien hiilidiok-
sidipäästöjen määrää. Varsinais-Suomen merkit-
tävimmät hiilidioksidilähteet ovat kaukolämmön 
ja sähkön yhteistuotanto kivihiilivoimalaitoksella, 
öljynjalostamo ja sementtitehdas. Niiden päästöt 
eivät ole juuri muuttuneet tasaisesta tuotannosta 
johtuen. 

Satakunnassa on valtakunnallisesti merkittä-
viä sähköätuottavia kivihiililauhdevoimalaitok-
sia, minkä vuoksi alueen teollisuuden ja energi-
antuotannon hiilidioksidipäästöt ovat suurempia 
ja vaihtelevat valtakunnallisen sähkön tarpeen, 
sähkön hintakehityksen ja muun sähköntuotan-
non, erityisesti vesivoimalla tuotetun sähkön saa-
tavuuden mukaan.
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Energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt

Energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt ovat Var-
sinais-Suomessa ja Satakunnassa lasketuista ener-
gia- ja päästötaseista. Tieliikenteen, teollisuuden 
ja energiantuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt 
kertovat osaltaan ihmistoiminnan aiheuttamista 
paineista ilmastonmuutokseen. Hiilidioksidi on 
merkittävin ihmisen tuottamista kasvihuonekaa-
suista.  

Tieliikenteen osuus kotimaisista hiilidioksidi-
päästöistä oli Varsinais-Suomessa vuonna 2007 
noin 23 % ja Satakunnassa noin 25 %. Teollisuuden 
hiilidioksidipäästöt ovat suuret Satakunnassa (50 
%) johtuen kivihiilivoimaloista ja paljon energiaa 
käyttävästä teollisuudesta.  

Energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen jakautuminen 
Varsinais-Suomessa vuonna 2007. Hiilidioksidipäästöt 
olivat vuonna 2007 yhteensä 4,9 milj. tonnia.
Lähde: Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja 
energia-asioiden palvelukeskus)

Muu sähkö = sähkön kulutus poislukien lämmityssähkö ja teol-
lisuuden käyttösähkö
Muu polttoaine = polttoaineen käyttö teollisuudessa, rakenta-
misessa ja työkoneissa

Energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen jakautuminen 
Satakunnassa vuonna 2007. Hiilidioksidipäästöt vuonna 
olivat 2007 yhteensä 2,4 milj. tonnia.
Lähde: Satakunnan Energiatoimisto/Prizztech Oy
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  TOTEUTUNUT

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta
”Lounais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt kartoitetaan ja niiden kehittymistä seurataan. (76/3)4” 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan energiatoimistot kokosivat vuonna 2007 maakunnalliset energia- ja päästötaseet, 
joissa kartoitettiin yhtenä osana myös kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjen kehittymistä tullaan seuraamaan jat-
kossakin säännöllisesti. (Uusin päivitys toteutettiin vuonna 2009.)

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Ilmastonmuutosstrategioiden laatiminen
”Tehdään ilmastonmuutoksen alueelliset sopeutumisstrategiat, joissa kootaan tieto yhteen ja laaditaan alueellinen 
toimintamalli. (50/1)”

Varsinais-Suomessa valmisteltiin alueellisen ilmastostrategian laatimiseen liittyvää hanketta vuonna 2008. (Va-
lonia on käynnistänyt ilmastostrategian laadintaan tähtäävän ILMUSTOP-hankkeen vuonna 2009. Strategiassa 
käsitellään sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä että sopeutumista.) Satakunnassa ei vastaavaa hanketta ole 
käynnistynyt.

Ilmastonmuutokseen varautuminen
”Selvitetään mahdollisuudet ilmastonmuutoksen vaikutusten (tulvat, tuulisuus) ennakointiin rakenteissa ja yhteiskun-
nan prosesseissa. (144/2)” 

Vuonna 2008 käynnistyi kaksivuotinen Muuttuva Selkämeri –hanke, jossa tavoitteena on ilmastonmuutoksen 
vaikutusten tunnistaminen. Tulvariskejä on ennakoitu Kokemäenjoen alueella ja tulvariskeistä on käynnissä erilai-
sia tutkimusprojekteja. 

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
keskeisten toimenpiteiden toteutuminen ilmastonmuutoksen osalta

4 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Pohjavesien ja maaperän hyvä tila turvattu
Keinot:
• Ennaltaehkäistään maaperän ja pohjavesien pilaantuminen ja kunnostetaan pilaantuneita alueita 
• Turvataan pohjavesivarojen kestävä käyttö

Pohjavedet ja maaperä

Pohjavesien ja maaperän tilaa kuvataan kahden pohjavesiaseman sähkönjohtavuuden ja nitraattipitoi-
suuksien kehityksellä. Pohjavesivarojen turvaamista kuvataan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien 
laadinnan edistymisellä.

Pohjavesien tila

Pohjaveden sähkönjohtavuus ja nitraattipitoisuus 
kuvaavat ihmistoiminnan vaikutuksia pohjavesien 
tilaan. Sähkönjohtavuus kertoo veteen liuennei-
den mineraalisuolojen kokonaismäärästä. Yleensä 
lisääntynyt sähkönjohtavuus johtuu kloridipitoi-
suuden noususta, joka on aiheutunut maanteiden 
suolauksesta tai jätevesipäästöistä. Joskus harvem-
min saattaa kyse olla myös meriveden tunkeutu-
misesta pohjavesialueelle liiallisen vedenoton seu-
rauksena.

Pohjavesissä on luontaisesti nitraattia erittäin 
vähän. Jo pienet nitraattipitoisuuden muutokset 
kertovat ihmisen toiminnan vaikutuksesta poh-
javesialueella. Nitraattia voi joutua pohjaveteen 
lannoituksen ja maaperään pääsevien jätevesien 
kautta. Nitraattipitoisuuksissa on havaittu nousua 
monilla alueilla, joilla vedenottamot sijaitsevat voi-
makkaasti viljeltyjen alueiden läheisyydessä. Jäte-
vesipäästön läheisyydessä typpiyhdisteet näkyvät 
yleensä ensin kohonneina ammoniumpitoisuuk-
sina, josta olomuodosta yhdiste muuttuu hapen 
vaikutuksesta vähitellen nitraatiksi.

Lounais-Suomen alueella pohjavesien tilaa on 
seurattu pisimpään Oripään ja Jämijärven poh-
javesiasemilla. Jämijärven nitraattipitoisuudet ja 
sähkönjohtavuus ovat normaaleja pohjavedelle. 

Oripään arvoissa on tapahtunut pientä nousua, 
mutta muutokset ovat kuitenkin vielä vähäisiä, 
eivätkä pitoisuudet ole terveydelle haitallisia. 
Sähkönjohtavuuden suurimpana syynä lienee 
tiesuolauksesta aiheutunut kloridipitoisuuden 
nousu. Nitraattipitoisuuksia ovat todennäköisesti 
nostaneet jätevedet, metsähakkuut ja -lannoitus 
sekä maaperän muokkaus. Kummankin pohjave-
siaseman pitoisuudet kuvastavat laadultaan hyvää 
pohjavettä. 

Nitraattipitoisuus Oripään ja Jämijärven pohjavesiasemilla. 
Hyvän juomaveden nitraattipitoisuus on alle 50 mg/l = 50 000 µg/l. 
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Mikäli pohjaveden laatu on päässyt huonoksi, 
sen korjaaminen on hidasta, koska maaperästä liu-
kenevaa ainemäärää ei useinkaan saada poistettua 
muutoin kuin vettä pumppaamalla. Pohjavesialu-
eet tulee suojata vettä pilaavalta toiminnalta ja es-
tää siellä olevien toimintojen saastuttava vaikutus 
esimerkiksi tekemällä olemassa olevalle asutuk-
selle viemäröinti ja suojaamalla maantiet pohjave-
sisuojauksella.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjaveden suojelusuunnitelmien laadinta kuvaa 
aktiivisuutta pohjaveden suojelussa. Suojelusuun-
nitelmalla pyritään suojelemaan pohjavesialue ra-
joittamatta kuitenkaan maankäyttöä tarpeettomas-
ti. Suunnitelmaa käytetään ohjeena maankäytön 
suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Siinä 
selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, 
kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpi-
desuositukset alueella jo oleville tai sinne mahdol-
lisesti tuleville riskikohteille. 

Suojelusuunnitelmien laatimisesta vastaavat 
kunnat ja vedenottajat. Mitä enemmän riskitoimin-
toja pohjavesialueeseen kohdistuu, sitä tärkeäm-
mässä roolissa suojelusuunnitelma on.

Ympäristöohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, 
että kaikille tärkeille (I-luokan) pohjavesialueille 
laaditaan suojelusuunnitelma vuoteen 2012 men-
nessä. Varsinais-Suomessa suojelusuunnitelmia 
oli tehty vuoden 2008 loppuun mennessä 65 kpl 
(tavoite:151). Lähempänä tavoitetta ollaan Sata-
kunnassa, jossa on tehty 43 suunnitelmaa (tavoite: 
73). Porin seudulla toteutettu EU-hanke on lisännyt 
Satakunnassa suunnitelmien määrää viime vuosi-
na huomattavasti. 

Ympäristöohjelman tavoitteen saavuttaminen 
vuoteen 2012 mennessä riippuu kuntien aktiivi-
suudesta ja taloudellisesta tilanteesta. Laaditut 
suojelusuunnitelmat suositellaan päivittämään 10 
vuoden välein. 
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      EDENNYT HYVIN

Viranomaisilla hyvät tiedot pohjavesialueista onnettomuustilanteiden varalle
”Varmistetaan, että paikallisten pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisten käytössä on ajantasaiset ja riittävän tarkat 
kartat pohjavesialueista. Onnettomuustilanteissa on tärkeää olla nopeasti selvillä  siitä, onko kyseessä pohjavesialue. 
(74/4)5” 

Kaikille avoin Oiva-palvelu otettiin käyttöön, ja sieltä on saatavissa mm. pohjavesialueiden rajaukset digitaalisena.

Pohjavesien suojelun suunnittelu
”Tehdään pohjavesien suojelusuunnitelmat kaikille I-luokan pohjavesialueille ja aloitetaan niiden toteutus. (17/1)”

Vuonna 2008 valmistui neljä suojelusuunnitelmaa, jotka käsittivät yhteensä 14 pohjavesialuetta. Näistä 13 kpl 
on I-luokan pohjavesialueilla. Vuonna 2008 oli lisäksi käynnissä kaksi suojelusuunnitelmaa/päivitystä (valmistuvat 
vuonna 2009). Tavoitteen toteutumista saattavat hidastaa muutokset kuntien taloudellisessa tilanteessa. Suojelu-
suunnitelman päivitystarve on suunnitelman tasosta ja alueen suojelutarpeesta riippuen 7 – 10 vuotta. 

Riskikohteiden kartoittaminen ja riskien pienentäminen
”Kartoitetaan luokitetuille pohjavesialueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä olevat toiminnot, joista voi aiheutua 
pohjaveden pilaantumisen riskiä. Kartoituksen pohjalta tehdään tarvittavat toimenpiteet havaittujen riskien pienentä-
miseksi. (74/1)” 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on aloittanut MATTI-tietojärjestelmään merkittyjen  pohjavesialueella sijaitse-
vien polttonesteitä ja liuotinaineita käyttävien ja käyttäneiden laitosten selvitystyön. Tarkoituksena on selvittää 
laitosten ympäristölupatilanne ja laitoksille asetetut pohjaveden laadun tarkkailuvelvoitteet.

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Pohjavesialueiden rajausten tarkistaminen
”Tehdään I-luokan pohjavesialueiden rajauksia tarkentavia maaperätutkimuksia ja pohjavesiselvityksiä, joiden perus-
teella voidaan rajauksia tarkistaa. (20/1)”

Muutama pohjavesiselvitys käynnissä (valmistuvat vuonna 2009).

Pohjavesitiedon keruu
”Täydennetään POVET-rekisteriin (ympäristöhallinnon ylläpitämä pohjavesitietojärjestelmä) kaikki saatavissa oleva 
tieto pohjavesistä ja parannetaan rekisterin hyödynnettävyyttä” (20/2)

Pohjavesirekisteri on käytettävissä kaikille avoimen Oiva-palvelun kautta. Pohjaveden laatutiedoista vain osa on 
tallennettu Povet-rekisteriin. 

Pilaantuneiden alueiden aiheuttamien riskien selvittäminen ja huomiointi alueiden käytössä
”Selvitetään pilaantuneiden alueiden ympäristölle aiheuttamat riskit ja luokitellaan ne puhdistustarpeen mukaan. Aluei-
den käytössä ja suunnittelussa otetaan huomioon pilaantuneen alueen puhdistustarpeet” (75/1) 

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on uusissa vireille tulleissa hankkeissa arvioitu vuonna 2007 voimaan 
tulleen asetuksen mukaisesti. Arvioinneissa on pääsääntöisesti vertailtu tutkimuksissa maaperässä todettujen 
haitallisten aineiden pitoisuusarvoja asetuksen ohjearvoihin.

Pilaantuneen alueen puhdistamista koskevat ilmoitukset ovat tulleet pääasiassa vireille siinä vaiheessa, kun alueen 
käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa. 

Se missä määrin maankäytön suunnittelussa huomioidaan maaperältään pilaantuneita alueita tai alueita, joilla on 
harjoitettu mahdollista pilaavaa toimintaa, ei ole tiedossa.

Pilaantuneiden alueiden priorisointi 
”Laaditaan prioriteettilista maaperätutkimuksia ja kunnostustoimenpiteitä vaativista kohteista.” (19/2) 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on luetteloinut tiedossaan olevat pohjavesialueella sijaitsevat tai sijainneet 
polttonesteiden jakeluasemat. Toimivien asemien lupatilanne on tarkastettu. Luvissa asemille määrätyt pohjave-
den tarkkailuvelvoitetiedot on päivitetty. Lupien tai tarkkailuvelvoitteiden puutteista tullaan ilmoittamaan lupavi-
ranomaiselle (kunta).

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
keskeisten toimenpiteiden toteutuminen pohjavesien ja maaperän osalta

5 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Pohjavesialueilla sijaitsevien riskikohteiden kunnostaminen
”Kunnostetaan pohjavesialueilla sijaitsevia riskikohteita, kuten vanhoja kaatopaikkoja, huoltoasemia ja sahoja keski-
määrin 2-5 kpl/vuosi.” (19/3)

Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt vuonna 2008 kaksi päätöstä ilmoituksista, jotka ovat koskeneet poh-
javesialueella sijaitsevan pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista. Kolmen pilaantuneen alueen kunnostustyöt 
on saatu valmiiksi vuoden 2008 aikana. Puhdistustyöt ovat jatkuneet yhdessä pilaantuneessa kohteessa. 
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Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Ympäristövastuullinen ja ekotehokas toimintatapa sisäistetty
Keinot:
• Otetaan käyttöön ympäristövastuullisia ja ekotehokkaita toimintatapoja sekä edistetään ympäris- 
 töinnovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa
• Lisätään ympäristökasvatusta ja edistetään ympäristötietoisuutta sekä jalostetaan ympäristötieto- 
 alueen toimijoiden käyttöön
• Edistetään monipuolisesti ympäristöalan tutkimusta ja osaamista sekä kehitetään ympäristötavoit- 
 teiden saavuttamisen seurantaa
• Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä ympäristöasioissa

Ympäristövastuullisuus ja ekotehokkuus

Ympäristövastuullista ja ekotehokasta toimintaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella kuvaa  
lasten ja nuorten ympäristökasvatustoiminta sekä Turun ja Porin vedenkulutuksen kehitys.

 

Lasten ja nuorten ympäristökasvatus

Vihreän lipun tai ympäristösertifikaatin saaneet 
päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat halun-
neet aidosti panostaa ympäristökasvatukseen ja 
ympäristöasioiden huomioimiseen päivittäisessä 
toiminnassaan. Molemmat ympäristökasvatuksen 
edistämisestä saatavat tunnukset ovat suhteelli-
sen uusia, joten niihin sitoutuneita kouluja ei ole 
vielä kovinkaan runsaasti. Ympäristösertifikaatti 
oli vuonna 2008 kummassakin maakunnassa vain 
yhdellä koululla. 

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa on ase-
tettu tavoitteeksi, että vuoteen 2012 mennessä 20 
%:lla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on 
jokin ympäristöalan sertifikaatti.

Varsinais-Suomi on jo pitkään ollut valtakunnal-
lisellakin tasolla edelläkävijä ympäristökasvatus-
työssä. Tämä näkyy myös Vihreä lippu –ohjelmaan 
osallistuneiden koulujen ja päiväkotien määrässä. 
Vihreän lipun edistäjinä on Valonian (ent. Varsi-
nais-Suomen Agendatoimisto) lisäksi toiminut 
Tammenterhon luontokoulu Ruissalossa, Lumikon 
luontokoulu Raisiossa ja Saaristomeren luontokou-
lu Nauvossa (ruotsinkielinen). Nämä Vihreä lippu 
–edistäjät tarjoavat neuvontaa ja koulutusta kou-
luille ja päiväkodeille sekä markkinoivat aktiivises-
ti Vihreä lippu -ideaa. Viime vuosina Vihreä lippu 
–koulujen määrän kasvu on pysähtynyt. Joitakin 

Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuneet ja ympäristösertifikaatin saa-
neet koulut, oppilaitokset ja päiväkodit.
Lähde: Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja OKKA-säätiö
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kouluja on tullut lisää, mutta vastaavasti joitakin 
on jäänyt pois. 

Satakunnassa Vihreä lippu –toiminta on saanut 
uutta vauhtia. Vuonna 2008 mukaan on tullut kuu-
si uutta koulua ja päiväkotia. Maakunnan alueel-
la ei ole virallista Vihreän lipun edistäjää, mutta 
hankkeena toimiva Satakunnan ympäristökoulu 
on markkinoinut ohjelmaa lähettämällä tiedottei-
ta kouluille ja kuntien koulu- ja sivistystoimiin. 
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Ohjelmaan liittyneet koulut ovat saaneet hyvin 
näkyvyyttä mediassa. 

Pyhäjärviseudulla toimiva Satakierto on myös 
edistänyt ohjelmaa. Vihreä Lippu -hankkeisiin on 
haettavissa esimerkiksi Leader-rahoitusta Euras-
sa, Kiukaisissa, Säkylässä ja Köyliössä kehittämis-
yhdistys Pyhäjärviseutu ry:ltä sekä Huittisissa ja 
Vampulassa Joutsenten reitti ry:ltä. 

Satakierto kannustaa kouluja ja oppilaitoksia 
ympäristöasioiden huomioimiseen ja Vihreän li-
pun tavoitteluun. Se on sitoutunut maksamaan 
toimialueensa kolmelle ensimmäiselle uudelle Vih-
reän lipun koululle, oppilaitokselle tai päiväkodil-
le ensimmäisen lukuvuoden osallistumismaksun, 
mikäli mukaan lähtenyt taho valitsee teemaksi jä-
tehuollon ja onnistuu saamaan Vihreän lipun. 

Vedenkulutus

Vedenkulutus kuvaa ympäristötietoisuutta ja –vas-
tuullisuutta. Se kertoo luonnonvarojen kulutukses-
ta – niin veden kuin myös energian, jota tarvitaan 
veden käsittelyyn ja lämmittämiseen. Ohessa on 
kuvattu Turun ja Porin veden ominaiskulutuksen 
kehitystä 2000-luvulla. Veden ominaiskulutuksella 
tarkoitetaan vesilaitoksen vuorokaudessa verkos-
toon pumppaamaa talousvesimäärää jaettuna ver-
kostoon liittyneellä asutuksella. Ominaiskulutus 
sisältää muun muassa kotitalouksien, teollisuuden, 
maatalouden ja julkisten palvelujen käyttämän ve-
den. 

Vedenkulutusmäärät asukasta kohden ovat ol-
leet laskussa jo 1970-luvun lopusta lähtien ja lasku 
on jatkunut edelleen. Tähän on syynä vedenku-
lutustottumusten muuttuminen, asuntokohtaiset 
mittauksen lisääntyminen, veden hinta ja laittei-
den sekä tuotantoprosessien kehitys vettä säästä-
vämmiksi niin kotitalouksien kuin teollisuudenkin 
osalta. Lisäksi vesijohtoverkostojen vuotovesiä on 
saatu pienennettyä viimeisten vuosien aikana.
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Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
keskeisten toimenpiteiden toteutuminen ympäristövastuullisuuden 
ja ekotehokkuuden osalta

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen julkisella sektorilla
”Julkisen sektorin organisaatiot laativat itselleen kestävän kehityksen ohjelman ja siihen liittyvän seurantajärjestelmän. 
(129/2)6” 

Noin puolessa kunnista on kestävän kehityksen ohjelmat. Eri puolilla tapahtuvat kuntaliitokset muuttavat tilan-
netta ja uusi tilanne edellyttää ohjelmien päivittämistä ja sovittamista uuteen toimintamalliin. Valtion aluehallin-
non uudistus on merkitykseltään vastaava. Vuoden 2010 alusta alkavassa uudessa hallintorakenteessa on tarpeen 
aloittaa ohjelmatyö uudelta pohjalta. Tämän hetkisen tiedon mukaan vain pienellä osalla valtion aluehallintoviran-
omaisista on ympäristöohjelma. 

Alueelliset kestävän kehityksen toimistot
”Satakunnan alueelle kootaan ympäristökasvatusverkosto, joka perustaa alueelle ympäristökoulun. Sama verkosto etsii 
organisaation, jonka hallinnon alaisuuteen perustetaan Satakunnan kestävän kehityksen toimisto (vrt. V-S Agendatoi-
misto). (133/1)”

Satakunnassa on käynnissä ympäristökouluhanke 2010 syksyyn asti. Kestävän kehityksen toimiston perustaminen 
ei ole edennyt. Varsinais-Suomen Agendatoimisto on edistänyt kestävää kehitystä ja ympäristökasvatusta kunta-
tasolla vuodesta 1997. Vuoden 2008 alusta se yhdistyi Varsinais-Suomen Energiatoimiston kanssa VALONIAksi 
(Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus).

   EDENNYT HEIKOSTI

Päättäjien ympäristötietoisuuden edistäminen
”Kuntien luottamushenkilöitä koulutetaan kestävän kehityksen asioissa.” (131/1) 

Kunnille keväällä tehdyn kyselyn perusteella luottamushenkilöitä koulutetaan kestävän kehityksen/ympäristöasi-
oissa hyvin vähän. Koulutuskysymykseen vastanneista kunnista (32 %) vain kaksi kuudestatoista ilmoitti järjestä-
neensä valtuustoilleen koulutusta kestävän kehityksen/ympäristöasioissa viime valtuustokauden aikana. Ympäris-
töasioista vastaaville lautakunnille koulutusta oli järjestetty neljässä kunnassa kuudestatoista. 

6 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Ympäristövaikutukset ja -riskit tunnistettu ja hallittu
Keinot:
• Varaudutaan ympäristöriskeihin ja vähennetään niitä
• Tunnistetaan ympäristökuormituksen vaikutukset ja vähennetään niitä
• Otetaan ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassa

Ympäristövaikutukset ja riskit

Ympäristövaikutuksia ja -riskejä kuvaa öljy- ja kemikaalivahinkojen määrän kehitys. 

Öljy- ja kemikaalivahingot

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrän kehitys ku-
vaa onnistumista onnettomuusriskien hallinnas-
sa. Ympäristöonnettomuudet voivat vaikuttaa 
haitallisesti maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. 
Ylivoimaisesti eniten öljy- ja kemikaalivahinkoja 
tapahtuu liikenteessä laitteiden rikkoutuessa tai 
liikenneonnettomuuksien yhteydessä. Myös teolli-
suudessa ja kiinteistöillä sattuu merkittävä määrä 
öljy- ja kemikaalivahinkoja. Suurin osa vahingoista 
sattuu maa-alueilla. Onnettomuusriskiä pyritään 
jatkuvasti pienentämään esimerkiksi parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan ja riskien hallinnan 
avulla. Riskien torjuntavalmiutta ja toimijoiden yh-
teistyötä tulee edelleen parantaa.

Tapahtuneiden öljy- ja kemikaalivahinkojen 
määrä on vaihdellut 2000-luvun puolella 150 ja 250 
vuosittaisen vahingon välillä. Erityisesti liikenteen 
riskienhallinnan kehittämiseen tulee jatkossa kiin-
nittää edelleen huomiota. Pohjavesialueilla olevien 
teiden suojausta ja kuljetusten ohjaamista turvalli-
sille reiteille tulee jatkaa.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen vuosittainen määrä Varsinais-Suomessa 
ja Satakunnassa.
Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO
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  TOTEUTUNUT

Tiedon lisääntyminen jätevedenpuhdistamoiden ympäristövaikutuksista
”Tehdään yli 50 000 asukkaan jätevedenpuhdistamoilla haitallisten aineiden (ympäristöestrogeenit, VPD-prioriteettiai-
neet) selvitys ja seuranta.(23/1)7”

Turun kaupungin keskuspuhdistamon ja Porin kaupungin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon osalta on vuonna 
2007 tutkittu ja raportoitu haitalliset (E-PRTR raportoitavat) aineet.

   EDENNYT HYVIN

Poikkeustilanteisiin (tulviin) varautuminen
”Varaudutaan poikkeustilanteisiin (haitan torjuntatoimet, paikalliset tai alueelliset torjuntatoimet). Lisätään hätätilan-
neharjoitteluja viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kesken. Tiedotetaan ympäristöriskeistä. Tehostetaan kansain-
välistä yhteistyötä. Varmistetaan torjuntavalmius. (68/1)”

Tulvien ennustus- ja varoitusjärjestelmää on kehitetty Kokemäenjoen vesistössä. Parhaillaan laaditaan valtakun-
nallisena pilottina Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Kokemäenjoen keskiosalla tehdään 
alueellista tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmaa. 

Kuljetusten aiheuttamien riskien selvittäminen
”Selvitettäessä vaarallisten kuljetusten riskejä käydään yhteistyössä läpi toiminnat ja tunnistetaan riskit ja arvioidaan 
niiden vakavuus. Laaditaan suunnitelma riskien vähentämiseksi. Laaditaan valmiussuunnitelma siitä, mitä tehdään esim. 
onnettomuuden sattuessa (esim. miten ilmoitetaan ja minne). (67/1)” 

Vuonna 2008 oli käynnissä eri liikennemuotojen ja hallinnonalojen yhteistyöhanke (KERTTU). (Sen loppuraportti 
on valmistunut toukokuussa 2009. Hankkeen tuloksena on syntynyt työkalu vaarallisten aineiden kuljetusten 
onnettomuuksien riskienhallintaan ja huomioimiseen kaavoituksessa.)

Hankkeen tuloksia maankäytön suunnittelussa hyödyntäen voidaan entistä paremmin huomioida VAK-kuljetus-
keskittymät sekä luoda näin edellytykset turvalliselle alueiden käytölle. Hankkeen pilottialueina Lounais-Suomen 
alueelta olivat Turun ratapiha ja  Porin satama ympäristöineen. Turun ratapihan alueelle on tekeillä turvallisuus-
suunnitelma.

   EI OLE ALOITETTU

Riskikartoituksen työkalun laadinta
”Laaditaan Lounais-Suomen alueen toimijoiden käyttöön riskikartoituksen työkalu, jolla on helppo arvioida toistetta-
vasti laitoksen toimintojen ympäristölle aiheuttamat riskit ja päästöt. Työkalu kattaa mm. kemikaalit, päästövaikutuk-
set ja jätteet. Huolehditaan, että riskikartoituksen työkalu on toiminnanharjoittajien käytössä heti sen valmistumisen 
jälkeen. (66/1)” 

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen keskeisten 
toimenpiteiden toteutuminen ympäristövaikutusten ja riskien osalta

7 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Luonnon monimuotoisuus turvattu 
Keinot:
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua
• Turvataan monimuotoiset ja toimivat elinympäristöjen verkostot
• Kehitetään toimintamalleja vieraslajihaittojen rajoittamiseksi
• Lisätään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa monimuotoisuuden suojeluun

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden turvaamista kuvaavat luonnonsuojeluohjelmien toteutumisaste, vapaa-
ehtoisin keinoin suojellun metsäalan kehitys sekä vedenalaisen meriluonnon kartoitukset.

Luonnonsuojeluohjelmat

Valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien toteu-
tuminen eli suojelualueiden perustaminen kuvaa 
erilaisten luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden luontotyyppien, lajien ja eliöyhteisöjen 
suojelutilanteen. Suojelun tarkoituksena on ohja-
ta kyseisten alueiden hoitoa ja käyttöä siten, että 
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pystyttäisiin turvaamaan lajien ja luontotyyppien 
säilyminen.

Luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvien alueiden 
ja Natura-alueiden suojelu tulee toteuttaa vuoden 
2009 loppuun mennessä. Eniten toteuttamattomia 
suojelualueita on lehto- ja lintuvesialueilla sekä 
ohjelmien ulkopuolisilla Natura-alueilla.

Luonnonsuojeluohjelmien toteutumisaste (%) Satakunnassa. 
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Vapaaehtoinen suojelu

Vapaaehtoinen metsien suojelu kertoo metsäluon-
non monimuotoisuuden turvaamisesta ja maan-
omistajien kiinnostuksesta osallistua siihen var-
sinaisten luonnonsuojeluohjelma-alueiden sekä 
Naturan ulkopuolella. Vuonna 2007 valmistunut 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 
(METSO) ja sen jälkeinen METSO II tarjoavat usei-
ta vapaaehtoisen suojelun keinoja. Kuvan lukuihin 
sisältyvät ns. luonnonarvokaupat, valtion ostamat 
alueet sekä yksityisille maille METSO-rahoituksel-
la perustetut suojelualueet. Luonnonarvokauppa, 
jossa maanomistaja ylläpitää ja/tai lisää luonto-
arvoja metsässään, sovitaan yleensä 10 vuoden 
määräajaksi. Näin ollen sopimusten päättyminen 
vaikuttaa suojelualojen määrään tulevaisuudessa.

Vapaaehtoisen metsien suojelun kasvun vähe-
nemiseen vuonna 2008 on vaikuttanut se, ettei 
METSO II:ssa tehdä luonnonarvokauppoja. Mää-
räaikainen suojelu tulee kuitenkin olemaan mah-
dollista muilla keinoin. Vuoden 2008 kohteet ovat 
joko yksityisiä tai valtiolle kaupan kautta tulleita 
suojelualueita. 

Valtaosa luonnosta on kuitenkin kokonaan suo-
jelualueiden ulkopuolella. Jotta monimuotoisuu-
den väheneminen voitaisiin pysäyttää, on luonnon 
monimuotoisuus otettava huomioon kaikessa toi-
minnassa, erityisesti maankäytön suunnittelussa 
sekä maa- ja metsätaloudessa.

Vapaaehtoisin keinoin suojellun metsäalan kehitys.
Lähde: Metsäkeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
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Meriluonnon suojelu

Vedenalaisen luonnon kartoitukset kuvaavat 
meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi 
tehtävää työtä. Monimuotoisuuden edistäminen 
edellyttää perustietoa luonnon – tässä tapauksessa 
- vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden tilasta. 
Tämän selvittämiseksi käynnistettiin vuonna 2004 
valtakunnallinen VELMU eli Vedenalaisen meri-
luonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma. 

Vuoteen 2014 mennessä on tavoitteena kartoit-
taa Suomen rannikon vedenalaiset luontotyypit 
ja kalojen lisääntymisalueet sekä saada yleiskuva 
lajien esiintymisestä. Hanketta toteutetaan ym-
päristöhallinnon, yliopistojen, tutkimuslaitosten 
ja kansalaisjärjestöjen laajana yhteistyönä. Myös 
muut hallinnonalat osallistuvat työhön käytettä-
vissä olevilla resursseillaan.

Saaristomeren alueella vedenalaisen luonnon 
kartoituksia ovat tehneet Metsähallitus, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos, Saaristomeren tut-
kimuslaitos sekä Åbo Akademi. Hehtaarimäärinä 
mitattavien kartoitusten lisäksi Saaristomerellä on 
toteutettu myös muulla tavoin mitattavia kartoi-
tuksia  (näytelinjakilometrit, näytepisteet ja meri-
ajokasniittymäärät). Näitä kaikkia voidaan käyttää 
erilaisten karttojen teossa ja mallinnuksissa.

Suhteessa Saaristomeren laajuuteen kartoituksia 
on tehty vielä vähän. Vedenalaisen luonnon kartoi-
tus on saanut kuitenkin merkittäviä lisäresursseja 
projektirahoituksen kautta. Inventoitava ala on silti 
valtava, lähes miljoona hehtaaria. Koko aluetta ei 
kuitenkaan ole tarkoitus kartoittaa hehtaari heh-
taarilta, vaan vedenalaisia luontoarvoja selvitetään 
myös mallinnuksen avulla. 

Satakunnassa Selkämeren inventointia on käyn-
nistetty vuoden 2009 aikana.
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Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
 keskeisten toimenpiteiden toteutuminen luonnon monimuotoisuuden osalta

   EDENNYT HYVIN

Yksityisten suojelualueiden luonnon monimuotoisuuden edistäminen
”Jatketaan yksityisten suojelualueiden (YSA) hoidon suunnittelua sekä aloitetaan YSA-alueiden hoito. (119/2)8”

Yksityisten suojelualueiden (YSA) hoidon suunnittelua on tehty merkittävissä määrin. YSA-alueiden hoito on 
aloitettu ja sitä jatketaan edelleen. 

Selkämeren kansallispuiston perustaminen
”Myötävaikutetaan Selkämeren kansallispuiston perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Rauman-Merikarvian 
väliselle alueelle. (110/2)”

Rauman kaupunki teki joulukuussa 2008 päätöksen omistamiensa alueiden liittämisestä kansallispuistoon. Uutta 
projektia alueen palvelujen parantamiseksi ollaan aloittamassa. Puiston perustamislaki käsitellään eduskunnassa. 

Jättiputken torjunta
”Kartoitetaan jättiputken levinneisyys ja laaditaan suunnitelma sen torjumiseksi. Käynnistetään torjuntatoimet tarvit-
taessa.” (123/2) 

Jättiputken levinneisyys on kartoitettu ja suunnitelma sen torjumiseksi on laadittu. (Torjuntatoimet on käynnis-
tetty vuonna 2009.)

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Luonnonsuojelualueiden perustaminen
”Perustetaan luonnonsuojelualueet niille Natura-alueille ja luonnonsuojeluohjelma-alueille, joiden toteutuskeinona on 
luonnonsuojelulaki ja vahvistetaan näin saaduille yksityisille suojelualueille rauhoitusmääräykset. (118/1)”

Luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvien suojelualueiden perustaminen on määrä saattaa loppuun vuonna 2009. To-
teutettavia alueita on vuodelle 2009 kuitenkin kaksinkertainen määrä verrattuna vuosittain aiemmin toteutettui-
hin alueisiin. Näin ollen näyttää siltä, ettei tavoite tule täysin toteutumaan. 

Alkutuotantoalueiden luonnon monimuotoisuuden edistäminen
”Valitaan painopistealueet eri toimenpiteille, jotka tähtäävät luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Hoitotarpeet 
priorisoidaan ja laaditaan hoitosuunnitelmat (luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmat ja inventoidut perinnemai-
semat). Maanviljelysalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmissa esitetyistä hoitokohteista toteutetaan 50 
%. (104/1)”

Painopistealueiksi on valittu kosteikot. Niiden osalta on suunniteltu ja toteutettu mallikosteikkoja. Perinnemai-
semien hoitosuunnitelmia on laadittu. Yleissuunnitelmissa esitettyjen hoitokohteiden toteutuminen on edennyt 
kohtalaisesti. 

Vieraslajihaittojen vähentäminen
”Tuetaan minkin ja supikoiran suunnitelmallista poistamista saaristosta ja lintuvesiltä tavoitteena pysyvästi näistä lajeis-
ta vapaiden alueiden aikaansaaminen ja laajentaminen. (123/1)”

Minkin ja supikoiran poistamista saaristosta ja lintuvesiltä toteutetaan.

8 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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   EDENNYT HEIKOSTI

Natura-alueiden luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
”Laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat vuoteen 2012 mennessä niille Natura-alueille, joilla luontoarvojen säilyminen 
edellyttää hoitotoimenpiteitä, luontomatkailun tai virkistyskäytön suunnittelua (vähintään kuusi suunnitelmaa/vuosi) 
(119/1)”

Hoito- ja käyttösuunnitelmia valmistunut 1-2/vuosi. 

Vedenalaisen meriluonnon kartoittaminen
”Jatketaan alueellisia vedenalaisen meriluonnon inventointihankkeita Saaristomerellä ja käynnistetään inventoinnit 
Selkämerellä osana valtakunnallista VELMU-inventointia (vedenalaisen meriluonnon inventointi). (121/1)”

Vuoden 2008 loppuun mennessä Saaristomeren vedenalaista luontoa on inventoitu hieman toista tuhatta heh-
taaria (Saaristomeren kokonaispinta-ala: n. 968 000 ha). (Selkämeren inventoinnit käynnistyvät pienimuotoisesti 
vuonna 2009. Yhteistoimintaryhmä Selkämerelle perustetaan vuonna 2009.)

Metsäisten luontotyyppien suojelun turvaaminen
”Saatetaan päätökseen luonnonsuojelulain metsäisten luontotyyppien (jalopuumetsät, pähkinäpensaslehdot, terva-
leppäkorvet) inventointi. Alueista tehdään myös rajauspäätökset ja aloitetaan niillä tarvittavat hoito- ja suojelutoimet. 
Jatketaan muiden luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointia. (120/2)” 

Metsäisten luontotyyppien inventointi on vielä kesken, erityisesti saariston osalta. Inventointeja ja myös päätös-
ten valmistelua tulisi suunnata erityisesti alueille, joilla rakentamispaine tai muu luontotyypin ominaispiirteitä 
heikentävä maankäyttö on suurinta. Muiden luontotyyppien inventointeja on tehty vähän, muutamia merenranta-
niittyjä ja katajaketoja on inventoitu.
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Yhdyskuntajäte

Yhdyskuntajätteen määrän ja hyötykäytön kehi-
tys kuvaa sekä jätehuollon toimivuutta että myös 
ekotehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta. Yh-
dyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyviä 
jätteitä ja siihen rinnastettavia teollisuus-, palvelu- 
tai muussa toiminnassa syntyviä jätteitä. 

Yhdyskuntajätteen määrä on Lounais-Suomessa 
2000-luvulla vakiintunut noin 350 000 tonnin vuo-
tuiselle tasolle. Vuoden 2005 jälkeen määrässä on 
tapahtunut pienehköä vähentymistä. Kaatopaikal-
le viedyn jätteen osuus on vähentynyt 4 % vuosien 
2002-2007 aikana. Materiaalikierrätys (hyödyntä-
minen aineena) on lisääntynyt 5 %, kun taas ener-
giahyödyntämisen osuus on pysynyt samana. 

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman ta-
voitteena on, että vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä 
50 % kierrätetään materiaalina ja 30 % hyödynne-
tään energiana, joten loppusijoitettavaksi kaatopai-
koille päätyisi enintään 20 % yhdyskuntajätteistä. 
Lounais-Suomessa tämä tavoite on toteutumassa 
vasta sen jälkeen, kun suunnitteilla olevat jätema-
teriaaleja hyödyntävät laitokset ovat toiminnassa 
vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntajätteestä hyö-
dynnettiin vuonna 2007 noin puolet.

Elinympäristö

Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Laadukas ja hyvinvointia edistävä elinympäristö saavutettu
Keinot:
• Edistetään ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä
• Parannetaan jätehuollon toimivuutta
• Edistetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa elinympäristön kehittämiseen
• Turvataan luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet

Laadukasta ja hyvinvointia edistävää elinympäristöä kuvaa yhdyskuntajätteiden määrän ja hyöty-
käytön kehitys sekä ilmapäästöjen kehitys.

Yhdyskuntajätteen määrän ja hyötykäytön kehitys Lounais- 
Suomessa. Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Ilman epäpuhtaudet

Hengitettäviksi hiukkasiksi kutsutaan halkaisijal-
taan alle 10 mikrometrin (µm) hiukkasia. Nämä 
hiukkaset kulkevat hengitysilman mukana ihmi-
sen keuhkoputkiin asti. Hiukkasten haitallisuus 
perustuu niiden kuljettamiin aineisiin ja yhdistei-
siin, kuten raskasmetalleihin ja muihin karsino-
geenisiin ja mutageenisiin yhdisteisiin. Hiukkas-
päästöjä aiheutuu sekä teollisuuden toiminnasta 
ja energiantuotannosta että liikenteestä. Liikenteen 
vaikutukset hengitettävän ilman laatuun ovat suu-
remmat, koska liikenteen päästöt tapahtuvat lähel-
lä maanpintaa.

Taajamissa liikenne nostattaa katupölyä eten-
kin keväisin, kun jauhautunut hiekoitushiekka 
ja asfalttipöly nousevat liikenteen nostattamina 
kuivilta kaduilta. Kevätpölyongelmaa pyritään 

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvon raja-arvon (50µg/m3) ylitysten määrä 
Turussa ja Porissa (sallittu ylitysten määrä 35).
Lähde: Turun ja Porin kaupungit

vähentämään katujen nopealla pesulla keväällä. 
Haitallisten terveysvaikutusten lisäksi katupölyllä 
on vaikutuksensa ympäristöön ja viihtyvyyteen. 
Pakokaasupäästöjen osuus ulkoilman hiukkaspi-
toisuuksissa on vähäinen, mutta pienen kokonsa 
vuoksi pakokaasuhiukkasten terveydellinen mer-
kitys on kuitenkin suuri. 

Ohessa on kuvattu Turun ja Porin keskustojen 
hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiar-
von raja-arvon (50µg/m3) ylitysten määrää. Hen-
gitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ylittyy, 
mikäli vuoden aikana on yli 35 sellaista päivää, 
jolloin keskimääräinen hiukkaspitoisuus ylittää 
50µg/m3. Tällaisia ylityksiä ei ole Turussa ja Poris-
sa viime vuosina esiintynyt.
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Tieliikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon typenoksidipäästö-
jen kehitys Varsinais-Suomessa.
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus, VTT/LIISA-laskentamalli

Tieliikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon typenoksidipäästö-
jen kehitys Satakunnassa.
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus, VTT/LIISA-laskentamalli

Teollisuuden ja energiantuotannon rikkidioksidipäästöjen kehitys. 
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus 

Teollisuuden ja energiantuotannon hiukkaspäästöjen kehitys. 
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus
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Kullakin kuvatulla yhdisteellä on omat haital-
liset vaikutuksensa ympäristöön: hiukkaset, eri-
tyisesti pienhiukkaset, ovat terveyden kannalta 
haitallisimpia, typpidioksidi aiheuttaa sekä hap-
pamoitumista että rehevöitymistä ja lisää alailma-
kehän otsonin muodostumista. Rikkidioksidi ai-
heuttaa vesistöjen ja maaperän happamoitumista. 

Teollisuudessa, energiantuotannossa ja autolii-
kenteessä tehtyjen ilmansuojelutoimien ansiosta 
päästöt ja happamoittava laskeuma ovat vähenty-
neet viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana 
merkittävästi johtuen erityisesti rikkipäästöjen vä-

hentämistoimenpiteistä. Herkillä alueilla laskeuma 
ylittää kuitenkin edelleen luonnon sietokyvyn, jo-
ten happamoittavaa laskeumaa on vieläkin vähen-
nettävä. Omien ilmanpäästöjemme lisäksi rikki- ja 
typpiyhdisteitä kulkeutuu pitkiä matkoja tuulten 
mukana ulkomailta.

Rikki- ja typpipäästöjen väheneminen edellyttää 
erityisesti energiantuotannon kokonaispäästöjen 
vähentämistä käyttäen parasta käytettävissä ole-
vaa tekniikkaa ja siirtymistä vähemmän päästöjä 
aiheuttavien polttoaineiden, kuten maakaasun tai 
bioenergian, käyttöön.
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Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
keskeisten toimenpiteiden toteutuminen elinympäristön osalta

   EDENNYT HYVIN

Uusi alueellinen jätesuunnitelma
”Tehdään uusi alueellinen jätesuunnitelma yhteistyönä eteläisen ja läntisen Suomen alueella. (42/1)9” 

Alueellisen jätesuunnitelman (ELSU) valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Jätesuunnitelman paino-
pisteet on valittu, painopisteiden ympäristövaikutukset on arvioitu. (Jätesuunnitelma valmistuu vuoden 2009 
loppuun mennessä.)

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Jätehuollon resurssien turvaaminen
”Turvataan riittävät jätehuollon neuvonta- ja valvontaresurssit” (42/5)

Kuntakyselyn perusteella näyttää siltä, että neuvonta- ja valvontaresurssit eivät vielä kaikilta osin ole riittävän 
hyvällä tasolla. Vastaajista noin puolet pitää sekä neuvonnan että valvonnan resursseja riittämättöminä. 

Tulvasuojelun toteuttaminen
”Suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat tulvasuojelutoimenpiteet Poriin. Tehdään tulvariskien hallintasuunnitelmat 
Saloon ja Huittisiin ja toteutetaan niiden pohjalta tarvittavat toimenpiteet. (25/3)”

Porin tulvasuojeluhanke on parhaillaan YVA-menettelyssä ja toteutusvaihe alkaa lupakäsittelyn jälkeen näillä 
näkymin aikaisintaan vuonna 2012. Vuonna 2008 aloitettiin kiireelliset tulvapengerkorjaukset Porin keskustassa. 
(Tulvariskien hallintasuunnitelma valmistuu Huittisiin vuoden 2009 aikana.) 

Liikennepoliittisten ohjelmien toteuttaminen (liikenneturvallisuuden parantaminen)
”Huolehditaan liikennepoliittisten ohjelmien laadinnasta ja täytäntöönpanosta. (40/7)” 

Varsinais-Suomen liitto on yhdessä muiden toimijoiden kanssa laatinut Varsinais-Suomen liikennestrategian 2030. 
(Strategiaan sisältyvän toimenpideohjelman toteuttamiseksi on Varsinais-Suomen seuraavan neljän vuoden tär-
keimmät liikennehankkeet listattu aiesopimukseen, joka allekirjoitettiin 24.4.2009). Turun kaupunki on laatinut 
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman.

Satakunnan maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista on seurattu. Satakunnan edunvalvon-
nan kärkihankkeisiin on liitetty liikennepoliittinen osio. 

   EDENNYT HEIKOSTI

Jätteiden vähentäminen ja kierrätyksen edistäminen
”Vähennetään jätteiden määrää ja tuetaan kierrätystä sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä edistäviä hankkeita.” 
(42/2) 

Yhdyskuntajätteen määrä ei ole merkittävästi vähentynyt Lounais-Suomessa. Kuntakyselyn mukaan kunnissa on 
toteutettu joitakin kierrätystä tukevia neuvonta- ja keräyskampanjoita. Näitä ovat toteuttaneet erityisesti seu-
dulliset jätehuoltoyhtiöt. Vastausten perusteella tuntuu siltä, että kuntalaiset ovat kiinnostuneita erilaisista ”eko-
torikampanjoista” ja niitä haluttaisiin aiempaa useammin. 

Merkittävin hanke jätteiden synnyn ehkäisyn ja materiaalitehokkuuden edistämiseksi on EAKR-rahoitteinen 
KELAA- Kestävä kulutus ja elämänlaatu –hanke, jossa tavoitteena on erilaisten tiedotuskampanjoiden, yritys-
verkostojen, työpajojen, näyttelyiden ja materiaalien avulla tuoda materiaalitehokkuus kuluttajien tietoisuuteen. 
Hanketta koordinoi Valonia ja se on käynnissä vuoden 2011 kesään asti. Hanke on tuottanut erilaista materiaalia 
(mm. Lomalla luonnon keskellä –opas ekologiseen mökkeilyyyn, Pyöräneuvolan ja Kulutusneuvolan pikaoppaat), 
toteuttanut radio- ja TV-mainoskampanjoita ja pitänyt näyttelyitä tiloissaan (Energiansäästöviikko, Joulunajan 
ekonäyttely, Nuukuusviikon näyttely). Lisäksi hanke on osallistunut lukuisille messuille ja tapahtumiin ympäri 
Varsinais-Suomea. Hanketta rahoittaa mm. alueen jätehuoltoyritykset, Turun kaupunki ja Turku Energia Oy.

9 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Meluselvitysten ja meluntorjuntasuunnitelmien laatiminen sekä melulle altistuvien määrän vähentä-
minen
”Laaditaan meluselvitykset ja meluntorjuntasuunnitelmat suurissa väestökeskittymissä ja liikennemäärältään suurista 
liikenneväylistä.” (40/4) 
”Meluselvitysten perusteella tehdään mahdollisuuksien mukaan tarvittavat toimenpiteet melulle altistuvien ihmisten 
määrän pienentämiseksi. Selvityksiä käytetään apuna maankäytön suunnittelussa vähentämään melulle altistuvien ih-
misten määrää.” (40/5) 

Kuntakyselyn perusteella näyttää siltä, ettei merkittäviä meluselvityksiä tai meluntorjuntasuunnitelmia ole juuri-
kaan tehty ympäristöohjelmakauden alussa. Näin ollen toimenpiteiden toteuttaminenkin on vähäistä, eikä melulle 
altistuvien määrän vähentämisessä ympäristöohjelmakauden aikana onnistuttane. Kaavoituksen yhteydessä kui-
tenkin monin paikoin teetetään meluselvityksiä, joita myös käytetään meluhaittojen ennaltaehkäisemiseen.
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Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Luonnonmaiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet turvattu
Keinot:
• Säilytetään maisemassa näkyvät ihmisen pitkäaikaisen läsnäolon jäljet tasapainoisesti
• Korostetaan luonnonmaisemaa ja kulttuuriympäristöä paikallisen identiteetin vahvistajana

Luonnonmaisema ja kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristön erityispiirteiden turvaamista kuvaa alueella tehdyt rakennuskulttuuriselvitykset 
sekä perinnemaisemien hoito.

Rakennuskulttuuriselvitykset

Riittävä tieto alueen rakennuskulttuurista on vält-
tämätön pohja kaikelle maankäytön suunnittelulle 
sekä rakennetun kulttuuriympäristön käytölle esi-
merkiksi matkailussa ja kunnan vetovoimatekijä-
nä. Rakennuskulttuuriselvitykset kertovat työstä 
kulttuuriympäristöarvojen vaalimiseksi. Selvityk-
sillä pyritään saamaan sekä laaja-alainen kuva että 
yhtenäinen tiedosto paikkakunnan rakennuskult-
tuurista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista koh-
teista. Varsinais-Suomen tilanne on kuvattu kunta-
kohtaisesti ja Satakunnassa selvitysalueittain. 

Jatkossa tulee kehittää erityisesti kulttuuriym-
päristön arvottamisen menetelmiä ja kansalaisten 
tietoisuutta oman kuntansa rakennuskulttuurista 
ja sen arvoista. Tietoisuuden lisääminen edellyttää 
tiedon keräämistä ja päivittämistä sekä sen muok-
kaamista sellaiseen muotoon, että se on mahdolli-
simman monen saatavilla ja löydettävissä. Tiedon 
kerääminen on hidasta. Esimerkiksi rakennusten 
kartoittaminen vaatii jatkuvaa päivittämistyötä. 
Tietoa jakamalla ihmisten ymmärrys omaa kult-
tuuriympäristöään kohtaan lisääntyy, mikä puo-
lestaan vahvistaa paikallisidentiteettiä.

Rakennuskulttuuriselvitykset Varsinais-Suomessa ja Satakun-
nassa vuonna 2008.
Lähde: Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Satakunnan 
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Rakennuskulttuuriselvitys tehty / Byggnaskulturutredning gjord
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Perinnemaisemat

Perinnemaisemien hoito kertoo toiminnasta säi-
lyttää ihmisen pitkäaikaisen läsnäolon jäljet mai-
semassa. Perinnemaisemat ovat erilaisia niittyjä, 
hakamaita ja metsälaitumia, jotka ilman raivausta, 
niittoa ja laiduntamista kasvavat umpeen ja häviä-
vät. Nämä luontotyypit ovat kasvi- ja eläinlajistol-
taan erittäin monimuotoisia. Maatalouden muut-
tuessa sadat lajit ovat uhanalaistuneet ja aiemmin 
runsaslukuiset lajit ovat taantuneet voimakkaasti.

Kiinnostus perinnemaisemien hoitoon on vuosi-
en myötä kasvanut. Piirakkakuvat hoidon piirissä 
olevista perinnemaisemista kuvaavat osuutta kai-
kista eri tavoin kartoitetuista perinnemaisemista. 

Valtaosaa perinnemaisemista hoidetaan maata-
louden ympäristötuen perinnebiotooppisopimuk-
silla. Varsinais-Suomessa hoidon piiriin saatujen 
perinnemaisemien määrä on kasvanut aina vuo-
teen 2007 asti. Neuvonta- ja suunnitteluhankkei-
den avulla on saatu uusia viljelijöitä mukaan. Hoi-
dettavien alueiden pinta-alat ovat kasvaneet, koska 
Varsinais-Suomessa on useita suuria lammas- ja 
nautatiloja. Vuonna 2008 maatalouden ympäristö-
tuella hoidettujen perinnemaisemien määrä ei ole 
enää lisääntynyt.  

Satakunnassa ympäristötuella hoidettujen pe-
rinnemaisemien määrä on pysynyt useita vuosia 
samana vuoden 2007 notkahdusta lukuun ottamat-
ta. Monet pienet lypsykarjatilat ovat lopettaneet, 
mutta toisaalta tilalle on tullut muutama suuri 
karjatila, joissa on suurempia pinta-aloja hoidon 
piirissä.

Molemmilla alueilla ympäristötuen erityistu-
kien hakuun, hallinnointiin ja valvontaan liitty-
vä lisääntyvä byrokratia vähentää hakemusten 
määrää yleisesti. Tulevaisuudessa tulisi panostaa 
hoitopinta-alan kasvattamisen lisäksi myös ole-
massa olevien sopimusalueiden  hoidon laatuun. 
Tilakohtaisella neuvonnalla on tässä erityisen suuri 
merkitys.

Maatalouden ympäristötuen perinnebiotooppisopimuksella hoidet-
tujen perinnemaisemien pinta-alan kehitys.
Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan TE-keskukset 
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Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
keskeisten toimenpiteiden toteutuminen luonnonmaiseman 
 ja kulttuuriympäristön osalta

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Kulttuuriympäristöohjelmien laadinta
”Laaditaan seudulliset tai kuntakohtaiset kulttuuriympäristöohjelmat osallistavia menetelmiä käyttäen. (31/1)10” 

Varsinais-Suomen maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma on tekeillä. Kuntakohtaisia ohjelmia ei ole tehty 
sen jälkeen, kun Pöytyän, Karinaisten ja Mellilän ohjelmat valmistuivat 2002. Satakunnan maakunnallinen kult-
tuuriympäristöohjelmaa tehtiin vuonna 2008 (valmistui keväällä 2009). Ohjelmakaudella ei ole toistaiseksi tehty 
kunnallisia ohjelmia.

Rakennus- ja maisemaselvitysten laadinta
”Käynnistetään laajoja maakunnallisia hankkeita rakennus- ja maisemainventointien aikaansaamiseksi kaikissa niissä 
alueen kunnissa, joista inventointi puuttuu tai on kesken.”(30/1) 

Vakka-Suomen kunnissa on meneillään rakennusinventointihanke. Turunmaan seutukunnan inventoinneissa on 
eniten puutteita ja siellä pyritään käynnistämään inventointiprojekti. Muutoin Varsinais-Suomen alue on inventoi-
tu. Eri alueet tosin hieman eritasoisesti.

Maisemahistoriakartat on tehty Varsinais-Suomessa kaikista muista seutukunnista paitsi Turunmaalta, mistä mai-
semahistoria on tehty vain vanhan Kemiön kunnan alueelta. Maakunnallinen maisemaselvitys tehtiin Varsinais-
Suomen liiton toimesta 2008.

Satakunnassa on käynnistynyt laaja maakunnallinen hanke, jonka puitteissa rakennusinventointeja on tehty niissä 
kunnissa, joiden tiedoissa on puutteita.

Perinnemaisemien hoito
”Aloitetaan perinnebiotooppien hoito-ohjelman toteuttaminen molempien maakuntien osalta. Ohjelmassa on päivi-
tetty vanhojen ja uusien inventoitujen kohteiden nykytila ja hoitotarve sekä arvioitu hoidon edellyttämiä resursseja. 
Tavoitteena on saada perinnebiotooppeja hoitoon vuoteen 2012 mennessä 3000 ha Satakunnassa ja 8000 ha Varsi-
nais-Suomessa. (120/3)” 

Perinnebiotooppien hoito-ohjelman toteuttaminen on aloitettu maakunnissa. Varsinais-Suomessa hoidon piiriin 
saatavien perinnemaisemien määrä lisääntyi vuoteen 2007. Vuonna 2008 hoidettujen perinnemaisemien pinta-ala 
ei enää kasvanut. Satakunnassa hoidettu pinta-ala on pysynyt samana vuotta 2007 lukuunottamatta. 

10 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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Luonnonvarojen käyttöä kuvataan soran ja kalliokiviaineksen käyttömäärillä.

Luonnonvarat

Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa asetettu tavoite vuonna 2020:
Luonnonvarojen kestävä ja hallittu käyttö turvattu
Keinot:
• Suunnitellaan ja kohdennetaan luonnonvarojen käyttöä kokonaisvaltaisesti
• Tuotetaan ja yhdistetään luonnonvaratietoa tehokkaammin kaikkien käyttöön
• Edistetään luonnonvarojen hallittua käyttöä

Luonnonvarojen käyttö

Soran ja kalliokiviaineksen käyttö kertoo uusiu-
tumattomien luonnonvarojen käytöstä. Suunnit-
telemattomassa soravarojen käytössä on vaarana, 
että uusiutumattomat soravarat kulutetaan lop-
puun. Soranotto on riski pohjavesiesiintymille ja 
se vaikuttaa usein haitallisesti myös ympäröivään 
maisemaan ja luontoon. Kalliokiviaineksen otolla 
voidaan osaltaan korvata soranottoa, mutta myös 
se tulee tehdä hallitusti ja suunnitelmallisesti ai-
heuttamatta haittaa luonnolle ja maisemakuvalle. 
Kuvassa näkyvä vuosittainen ottomäärien vaih-
telu kertoo lähinnä rakennustoiminnan volyymin 
vaihtelusta. 

Luonnonvarojen säästämiseksi korvaavien 
materiaalien käyttöä ja kierrätystä tulee tehostaa. 
Rakentamisessa voidaan esimerkiksi käyttää jä-
temateriaaleja, kuten rakennuskivilouhimoiden 
sivukiveä sekä energiantuotantolaitosten tuhkaa 
ja kuonaa. 

Soran ja kalliokiviaineksen ottomäärät Varsinais-Suomessa ja Sata-
kunnassa. Lähde: Suomen ympäristökeskus
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Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2007 - 2012 määriteltyjen 
keskeisten toimenpiteiden toteutuminen luonnonvarojen osalta

  EDENNYT KOHTALAISESTI

Maa-aineisten kestävän käytön ohjaus
”Maa-ainesten kestävää käyttöä ohjataan alueellisilla maa-ainesten oton yleissuunnitelmilla. (53/3)11” 

Valmisteilla olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu maa-ainesten ottamiseen soveltuvia alueita ja otettu huo-
mioon maa-ainesten ottoa rajoittavat luonnon-, maiseman- ja vesiensuojelutekijät. Kuntien tai maa-ainestenotta-
jien alueellisia yleissuunnitelmia ei kuitenkaan ole laadittu.

Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön seuranta
”Inventoidaan ja seurataan uusiutumattomien luonnonvarojen määrää ja käyttöä. (53/1)” 

Soranottoalueiden tilan ja kunnostustarpeen kunnostusprojekti on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
Valtakunnallisen maa-ainesluparekisterin uudistamisesta johtuvat ongelmat heikensivät maa-aineslupatietojen ja 
maa-ainesvarojen käytön seurantaa.

11 Viittaus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2007 - 2012 numeroituihin toimenpiteisiin.
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