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ESIPUHE
Lounais-Suomen ympäristöstrategia vuoteen 2020 laadittiin alueellisen ympäristöyh-
teistyön ja ympäristöasioiden kehittämiseksi. Strategia on valmistelussa mukana olleen 
suuren toimijajoukon yhteinen näkemys ympäristöä koskevista tavoitteista ja keinoista, 
joilla tavoitteet saavutetaan Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Strategian osallis-
tavalla valmisteluprosessilla pyrittiin varmistamaan toimijoiden sitoutuminen pyrkimään 
kohti asetettuja tavoitteita.

Lounais-Suomen ympäristöohjelma täsmentää niitä toimenpiteitä, joilla ympäristö-
strategiaa toteutetaan. Se soveltuu työvälineeksi ja tueksi alueen toimijoiden laatiessa 
omia strategioita, ohjelmia ja kehittämissuunnitelmia. Ohjelma toimii myös vahvana 
perusteena, kun hankkeille ja toiminnoille haetaan rahoitusta eri rahoituslähteistä.

Tämä ympäristöohjelma on aiemman, vuosia 2007–2012 koskeneen ohjelman päivitet-
ty ja uudistettu versio. Siinä on tunnistettavissa erityisesti ilmastonmuutoksen, energia-
asioiden ja eheän yhdyskuntarakenteen nouseminen vieläkin keskeisemmiksi kansalli-
sen ja osin kansainvälisen tason teemoiksi. Ohjelman toimenpiteitä on myös aiempaa 
selvemmin painotettu keskeisimpiin ympäristökysymyksiin.

Onnistuminen ympäristöstrategian ja -ohjelman tavoitteessa alueen yhteisen näkemyk-
sen muodostamiseksi näkyy siten, että muun muassa maakuntaliittojen ohjelmatyössä 
ja ympäristöasioissa keskeisten alueellisten viranomaisten toimintasuunnitelmissa on 
voitu vahvasti tukeutua ympäristöstrategiaan ja -ohjelmaan. Ohjelman toteutumisen 
seurannassa on voitu havaita lukuisten toimijoiden edesauttaneen toimenpiteiden to-
teutumista aiotulla tavalla tai ainakin hyvään suuntaan edeten. Monet toimenpiteis-
tä edellyttävät toteutuakseen eri toimijoiden yhteistyötä. Hyvä valmisteluyhteistyö on 
edesauttanut tällaisen yhteistyön viriämistä tai tiivistymistä. Näin on toivottavasti jat-
kossakin. 

Ympäristöstrategia- ja -ohjelmatyö tällaisena yhteisenä prosessina on tullut jäädäk-
seen. Kiitän ympäristöohjelman tarkistustyön rahoittajatahoja sekä kaikkia ohjelma-
työhön osallistuneita arvokkaasta panoksestaan. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä toi-
menpiteiden toteutuksessa.

Risto Timonen
Johtaja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
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1 Johdanto

Ohjelman toimenpiteille on mahdollisuuksien mu-
kaan nimetty päätoimijatahot (alleviivatut) sekä muut 
toteuttajat. Päävastuutahon tehtävänä on varmistaa 
se, että toimenpide etenee tai uusien kohdalla läh-
tee liikkeelle. Lisäksi on kirjattu tieto siitä, onko toi-
menpide uusi, suunnitteilla, käynnissä vai jatkuvaa 
toimintaa. 

Teemaryhmät työmyyrinä
Alkuperäisen ympäristöohjelman tapaan tarkistus-
ta varten koottiin seitsemän teemaryhmää toteut-
tamaan käytännön tarkistustyö. Ryhmiin pyrittiin 
saamaan mahdollisimman paljon samoja henkilöitä 
kuin alkuperäisen ohjelman kokoamissa ryhmissä 
oli mukana. Tämän nähtiin helpottavan työskentelyä 
ja alkuperäisessä ohjelman teossa ollut tieto saatiin 
näin hyödynnettyä tarkistuksessa. Myös sihteerit ja 
puheenjohtajat olivat pitkälti samoja. Tarpeen mu-
kaan ryhmiä täydennettiin uusilla jäsenillä. Aktiivisia 
jäseniä ryhmissä oli yhteensä noin 100 henkilöä noin 
50 eri organisaatiosta. Suuri kiitos kaikille ohjelman 
tarkistustyöhön osallistuneille!

Ympäristöohjelman tarkistus käynnistettiin 25.11. 
2009 seminaarissa (Uusikaupunki), jonka aihee-
na oli tarkistuksen lisäksi vuoden 2008 seurannan 
tulokset. Teemaryhmät kokoontuivat kevään 2010 
aikana aiheinaan: vesistöt ja vesihuolto, yhdyskun-
tarakenne, luonto, ympäristökasvatus ja –tietoisuus, 
elinkeinoelämä ja energiantuotanto, alkutuotanto 
sekä ympäristötutkimus ja –seuranta (ks. Liite 4 
Ryhmien jäsenet).

Ympäristöohjelman lausuntokierros toteutettiin syys 
-lokakuussa 2010. Lausuntoja ja kommentteja saa-
tiin noin 50 taholta. Palaute käsiteltiin teemaryh-
missä sähköpostikokouksin sekä hankkeen ohjaus-
ryhmässä ja työvaliokunnassa. Yhteisen arvioinnin 
pohjalta konkreettiset ja perustellut muutoskannan-
otot otettiin ohjelma jatkotyöstämisessä huomioon.
 
Ohjelmaa on pyritty terävöittämään niin, että se 
sisältää merkittävimmät toimenpiteet strategian ta-
voitteiden toteuttamiseksi ohjelmakaudella (2010–
2013). Ohjelmassa on otettu huomioon ympäristö-
asioihin liittyvät merkittävät alueelliset, kansalliset ja 
kansainväliset strategiat ja ohjelmat. Samansuuntai-
suus muihin merkittäviin ohjelmiin nähden on pyritty 
varmistamaan.

Lounais-Suomen ympäristöstrategia 
vuoteen 2020 valmistui laajana alueellise-
na yhteistyönä vuonna 2006. Strategian 
lyhyen aikavälin toteuttamiseen laadittiin 
ympäristöohjelma vuosille 2007–2012. 
Näiden toteutumista on seurattu vuosina 
2008 ja 2009 ilmestyneiden Ympäristön 
tila -raporttien muodossa. Seurannan 
pohjalta vahvistui käsitys siitä, että ympä-
ristöohjelmalle on syytä tehdä välitarkis-
tus, jolla ajantasaistetaan ja terävöitetään 
kirjattuja toimenpiteitä. 

Tarkistamisen tarpeeseen vaikuttivat muutokset 
olosuhteissa, uudet sektorikohtaiset strategiat ja 
ohjelmat sekä toteuttajatahoissa tapahtuneet muu-
tokset, kuten kuntaliitokset, aluehallinnon uudistus 
ja korkeakoulujen yhdistyminen. Ympäristöohjelman 
perustana oleva ympäristöstrategia nähtiin edelleen 
varsin oikeansuuntaisena, eikä sen tarkistamiseen 
ollut tässä vaiheessa tarvetta.

Tarkistuksen yhteydessä katsottiin tarpeelliseksi 
muuttaa ohjelma-asiakirjan rakennetta. Ohjelmassa 
2007–2012 toimenpiteet oli jaettu osittain toimijasek-
toreiden mukaan (kuten yhdyskunnat, alkutuotanto, 
teollisuus, palvelut). Rakenne nähtiin tarpeellisek-
si muuttaa ympäristöstrategian ja seurannassakin 
käytetyn jaottelun mukaiseksi. Tällöin vältytään tur-
hilta päällekkäisyyksiltä toimenpiteissä. Strategian 
jaottelusta poiketen Ympäristötutkimus ja ympäris-
tön tilan seuranta –teema päädyttiin kuitenkin kä-
sittelemään erikseen. Aihe on luonteeltaan hieman 
erilainen. Monet tekijät, mm. alueen ulkopuoliset ra-
hoittajat, vaikuttavat siihen, mitä tutkimusta tehdään. 
Tämän vuoksi päädyttiin kirjaamaan tutkimuksen ja 
seurannan osalta keskeiset painopisteet sekä muut 
tavoitteet ja kehittämistarpeet.

Ympäristöohjelman tarkistuksessa näkyy ilmaston-
muutokseen ja siihen liittyen energiaan ja yhdyskun-
tarakenteeseen liittyvien asioiden painoarvon nousu 
viime vuosina. Tarkistuksen yhteydessä päädyttiin 
jatkamaan ohjelmakautta vuodella eteenpäin, vuo-
teen 2013.
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Ympäristöohjelma sisältää yhteisesti tärkeiksi tode-
tut toimenpiteet. Kukin toimijataho löytää sieltä itse-
ään koskevat, oman toimintaympäristönsä kannalta 
merkitykselliset tavoitteet ja toimenpiteet. Kirjatut 
toimenpiteet ovat vahva selkänoja oman toiminnan 
ja esimerkiksi rahoituksen saannin perusteille. Ym-
päristöohjelman toimenpiteet on jaettu teemoittain 
kahteen luokkaan: tärkeimmät toimenpiteet ja muut 
toimenpiteet. Ensisijainen panostus tulee kohdentaa 
tärkeimmiksi nimettyihin toimenpiteisiin. ”Muiden” 
toimenpiteiden toteutusta on katsottu mahdolliseksi 
lykätä, mikäli resurssit eivät riitä. Itse luokkien sisäl-
lä toimenpiteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

Ympäristöohjelma sisältää sekä laajoja toimenpide-
kokonaisuuksia, joiden toteuttamisessa päästään 
vasta alkuun ohjelmakaudella, että pienempiä toi-
menpiteitä, jotka on katsottu mahdolliseksi toteuttaa 
ohjelmakauden aikana. Tämä on nähty ohjelman rik-
kaudeksi. Monenlaiset toimijat löytävät näin omaan 
toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä. 

Ympäristöohjelman tarkistuksen rahoittajina ovat 
olleet Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, Turun 
ja Porin kaupungit sekä Varsinais-Suomen ELY-
keskus.

Taloudellinen tilanne luo  
haasteita
Toimenpiteiden toteuttamisen kustannuksista ei ole 
tässä yhteydessä tehty kustannusarvioita. Jo alku-
peräisessä ohjelmassa kustannusten arviointi osoit-
tautui vaikeaksi. Toimenpiteiden rahoitus voi muo-

dostua merkittäväksi rajoittavaksi tekijäksi ohjelman 
toteuttamisessa. Toisaalta osassa toimenpiteistä on 
kyse asioiden tekemisestä toisin, mikä ei sinänsä 
vaadi lisäresursseja. On myös toimenpiteitä, joita 
toteuttamalla voidaan saada aikaan selkeitä talou-
dellisia säästöjä, kuten esimerkiksi energiansääs-
töön panostaminen. Toimenpiteiden toteuttamista 
tehostetaan myös yhteistyötä lisäämällä, esimer-
kiksi kunnat voivat toteuttaa toimenpiteitä yhteisin 
seutukunnallisin hankkein. Seutukuntia ei ole ohjel-
massa nimetty toteuttajatahoksi, mutta ”kunnat” toi-
mijatahona tarkoittaa tarpeen mukaan myös kuntien 
yhteistyössä toteuttamaa toimintaa. 

Toimenpiteiden rahoittajina ovat valtionhallinto ja 
kunnat, yritykset ja muut toiminnanharjoittajat, alue-
kehitysohjelmat ja muut EU-ohjelmat. EU-ohjelma-
kausi 2007–2013 lähenee loppuaan ja merkittävä 
osa rahoituksesta on jo käytetty tai sidottu. Julkisen 
rahoituksen näkymät ovat suhteellisen heikot tällä 
hetkellä. Hankkeiden toteuttamisessa joudutaan pit-
kälti tukeutumaan toimijoiden omaan rahoitukseen 
sekä yksityiseen rahoitukseen. 
 
Toteutumista seurataan entistä 
tiiviimmin
Ympäristöstrategian ja -ohjelman toteutumista on 
seurattu vuosittain Ympäristön tila –raporteilla. Seu-
rantaa jatketaan, mutta pyrkimyksenä on kehittää 
sitä entistä ajantasaisemmaksi ja kattavammaksi. 
Keskeisenä seurantafoorumina on uudistettu inter-
net-sivusto, joka välittää laajasti tietoa siitä, mitä alu-
eella tapahtuu. 



10     |     Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Lounais-Suomen ympäristöstrategia 2020

Vuonna 2006 laadittu Lounais-Suomen ympäristö-
strategiaa ei tarkistettu tämän ympäristöohjelman 
välitarkistuksen yhteydessä. Strategia sisältää visi-
on, tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2020.

YMPÄRISTÖVISIO 2020
Toteutamme kestävän kehityksen periaatteita ja 
teemme aktiivista yhteistyötä laadukkaan, hyvin-
vointia ja elinkeinotoimintaa edistävän ympäristön 
hyväksi. Lounais-Suomen meri- ja sisävesialueet 
voivat hyvin, omaleimainen luonto on monimuotoi-
nen ja rikas kulttuuriympäristö on arvostettua ja hoi-
dettua.

TAVOITTEET JA TOIMINNAN 
PAINOPISTEET

Pintavesien hyvä tila saavutettu
A. Hidastetaan rehevöitymiskehitystä Saaristome-

rellä ja pysäytetään se sisävesissä ja Selkäme-
rellä

B. Rajoitetaan ympäristölle haitallisten aineiden 
päästöjä ja vaikutuksia

C. Turvataan vesistöjen monipuolinen ja kestävä 
käyttö

Ilmastonmuutosta hillitseviä ja 
sopeutumista edistäviä toimenpiteitä 
toteutettu
A. Edistetään monipuolista, mahdollisimman vähän 

ilmastoon haitallisesti vaikuttavaa energiantuo-
tantoa

B. Käytetään energiaa säästeliäästi ja tehokkaasti
C. Vähennetään liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja 

liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista
D. Tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 

varaudutaan niihin

Pohjavesien ja maaperän hyvä tila 
turvattu
A. Ennaltaehkäistään maaperän ja pohjavesien 

pilaantuminen ja kunnostetaan pilaantuneita 
alueita

B. Turvataan pohjavesivarojen kestävä käyttö

Ympäristövastuullinen ja ekotehokas 
toimintatapa sisäistetty
A. Otetaan käyttöön ympäristövastuullisia ja ekote-

hokkaita toimintatapoja sekä edistetään ympäris-
töinnovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa

B. Lisätään ympäristökasvatusta ja edistetään 
ympäristötietoisuutta sekä jalostetaan ympäristö-
tieto alueen toimijoiden käyttöön

C. Edistetään monipuolisesti ympäristöalan tutki-
musta ja osaamista sekä kehitetään ympäristö-
tavoitteiden saavuttamisen seurantaa

D. Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä ympäris-
töasioissa



Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010-2013     |     11

Kestävä alueiden käyttö ja kestävä 
yhdyskuntarakenne turvattu
A. Edistetään ehyen yhdyskuntarakenteen toteutu-

mista
B. Tuetaan maaseudun ekologisesti kestävää asu-

mista ja käyttöä
C. Edistetään kestävää rannikkoalueiden käyttöä ja 

hoitoa

Ympäristövaikutukset ja -riskit 
tunnistettu ja hallittu
A. Tunnistetaan ympäristökuormituksen vaikutukset 

ja vähennetään niitä
B. Varaudutaan ympäristöriskeihin ja vähennetään 

niitä
C. Otetaan ympäristövaikutukset huomioon kaikes-

sa toiminnassa

Luonnon monimuotoisuus turvattu
A. Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua
B. Turvataan monimuotoiset ja toimivat elinympä-

ristöjen verkostot
C. Kehitetään toimintamalleja vieraslajihaittojen 

rajoittamiseksi
D. Lisätään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa 

monimuotoisuuden suojeluun

Luonnonmaiseman ja 
kulttuuriympäristön erityispiirteet 
turvattu
A. Säilytetään maisemassa näkyvät ihmisen pitkä-

aikaisen läsnäolon jäljet tasapainoisesti
B. Korostetaan luonnonmaisemaa ja kulttuuriympä-

ristöä paikallisen identiteetin vahvistajana

Laadukas, hyvinvointia edistävä 
elinympäristö saavutettu
A. Edistetään ympäristön terveellisyyttä, turvalli-

suutta ja viihtyisyyttä
B. Parannetaan jätehuollon toimivuutta
C. Edistetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikut-

taa elinympäristön kehittämiseen
D. Turvataan luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet

Luonnonvarojen kestävä ja hallittu 
käyttö turvattu
A. Suunnitellaan ja kohdennetaan luonnonvarojen 

käyttöä kokonaisvaltaisesti
B. Tuotetaan ja yhdistetään luonnonvaratietoa 

tehokkaammin kaikkien käyttöön
C. Edistetään luonnonvarojen hallittua käyttöä
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3  Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010–2013: 
 tavoitteet ja toimenpiteet

Itämeri-huippukokouksessa helmikuussa 2010 Suo-
men hallitus sitoutui siihen, että Saaristomeren hyvä 
tila saavutetaan vuoteen 2020 mennessä mm. seu-
raavilla tehostetuilla toimilla: 

• Vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta 
 Saaristomereen laskevalla valuma-alueella
• Pyritään ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi
• Vähennetään yhdyskuntien jätevesikuormitusta
• Vähennetään haja-asutuksen jätevesikuormitusta
• Siirrytään fosfaatittomiin pesuaineisiin koko Itämeren 

alueella
• Minimoidaan aluksista aiheutuvien jätevesien pääse-

minen mereen
• Minimoidaan ruoppauksista aiheutuvia ympäristöhait-

toja
• Tuetaan fosforin vähentämistä merestä ns. vajaahyö-

dynnetyn kalan (särkikalat) kalastuksella ja Itämeres-
tä pyydetyn kalan käyttämistä rehuna vesiviljelyssä 
(ravinteiden suljettu kierto)

Pro Saaristomeri ja SATAVESI –ohjelmat ovat jo 
vuosia tehneet yhteistyötä eri vesienhoidon toimijoi-
den kanssa vesien tilan parantamiseksi. Näiden oh-
jelmien kautta on tarkoitus koordinoida vesienhoito-
ohjelmien toimenpiteet. Pro Saaristomeri-ohjelma 
sai valtioneuvoston Saaristomeri-sitoumuksen myö-
tä vahvan tuen toimintaansa. 

Vuodesta 2008 on Lounais-Suomen alueella ol-
lut käynnissä Tehoa maatalouden vesiensuojeluun 
(TEHO) –hanke. Sen tavoitteena on tehostaa nykyi-
sen maatalouden ympäristötukijärjestelmän toimen-
piteiden hyödyntämistä, kokeilla uusia vesiensuo-
jelukeinoja sekä esittää ympäristötukea ja yleisesti 
maatalouden ympäristönsuojelutoimenpiteitä kos-
kevia kehittämisehdotuksia. Teho-hankkeessa on 
kiteytynyt maatalouden vesiensuojelutyö, sen ta-
voitteet ja haasteet. Lähtökohtana on paikallinen 
maataloustuottajien vapaaehtoinen osallistuminen 
vesiensuojelutoimien kehittämiseen ja tehostami-
seen. Hankkeesta saatujen hyvien kokemusten pe-
rusteella on nähty hyödylliseksi laajentaa vastaava 
toiminta kattamaan koko Lounais-Suomen alueen.

PINTAVEDET

Olennainen osa Lounais-Suomea ovat Saaristome-
ri laajoine saaristoineen sekä Selkämeren eteläosa 
Satakunnan rannikolla. Sisävedet ovat leimallises-
ti jokivesistöjä. Järviä on vähemmän kuin monella 
muulla alueella Suomessa ja ne ovat keskimäärin 
pieniä. Vesistöihin kohdistuu huomattava kuormitus, 
koska asukasmäärä on suuri ja maatalous on inten-
siivistä. Merkittäviä kuormituslähteitä ovat maatalo-
us ja muu hajakuormitus. Myös ilman kautta vesiin 
päätyy huomattava osuus ravinteista. Pistelähtei-
den, kuten teollisuuden, yhdyskuntien jäteveden-
puhdistamoiden ja kalankasvatuksen, kuormitus on 
vähentynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi. 

Ravinteiden, lähinnä fosforin ja typen, lisääntymi-
nen vesistöissä ihmisen toiminnan seurauksena 
aiheuttaa rehevöitymistä. Rehevöityminen ilmenee 
vesistöissä levien ja muiden vesikasvien tuotannon 
kasvuna ja näiden seurausvaikutuksina. Tämä hei-
kentää vesistöjen tilaa ja on uhka vesiekosystee-
meille sekä vesien virkistys- ja talouskäytölle. Maan-
käytön muutokset, kuten metsien ja soiden ojitukset 
ovat aiheuttaneet tulvien ja eroosion lisääntymistä 
vähentämällä veden pidättymistä valuma-alueilla.

Lounais-Suomen alueelle valmistui kesällä 2010 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan pintavesien toi-
menpideohjelmat. Niissä on arvioitu tarvittavat toi-
menpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säi-
lyttämiseksi. Ohjelmat ovat osa vuosille 2010–2015 
laadittua Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkä-
meren vesienhoitosuunnitelmaa, jonka valtioneu-
vosto on hyväksynyt. Tavoitteena on saavuttaa pin-
tavesien hyvä tila pysyvästi, mikä edellyttää suuria 
panostuksia.  

Tässä ympäristöohjelman tarkistuksessa on ollut 
lähtökohtana kyseiset toimenpideohjelmat ja niiden 
keskeinen sisältö on sovitettu ympäristöohjelmaan 
ottaen kuitenkin huomioon lyhyempi ohjelmakausi 
(2010–2013).
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STRATEGIA 2020
Pintavesien hyvä tila saavutettu
A. Hidastetaan rehevöitymiskehitystä Saaristomerellä ja pysäytetään se sisävesissä ja Selkämerellä

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Vesienhoidon toimenpiteitä on toteutettu vesistöalueittain. (1) 
• Maatalouden ja turvetuotannon sekä metsätalouden yhteiset hydrologiset suunnitelmat on laadittu. (2)
• Maataloudesta peräisin olevaa fosfori- ja typpikuormitusta on vähennetty 30 % vuosien 2000–2006 keskimääräisestä tasosta 
vuoteen 2013 mennessä. (3)
• Vesihuoltoa on kehitetty yhdyskuntien vesistökuormituksen vähentämiseksi. Viemäriverkoston toiminta-alueita on laajennettu 
niin, että 80 % väestöstä kuuluu vesihuoltolaitoksen viemäröinnin piiriin vuoteen 2013 mennessä. (4)
• Haja-asutuksen aiheuttamaa jätevesikuormitusta on vähennetty. (5)
• Hulevesien aiheuttama kuormitus ja käsittelytarve on selvitetty ja erillisviemäröintiä on edistetty. (6)
• Veneiden ja venesatamien jätevesihuoltoa on parannettu. (7)
• Metsätaloudesta peräisin olevaa vesistökuormitusta on vähennetty. (8)
• Kalankasvatuksen ravinnekuormituksen vaikutuksia on vähennetty erityisesti Saaristomeren alueella. (9)
• Kalataloudellisilla menetelmillä on vähennetty ravinteita vesistöissä. (10)
• Turvetuotannosta peräisin  olevaa ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta on vähennetty erityisesti Satakunnassa Karvian-
joen vesistöalueella ja yleisesti latvavesistöissä. (11)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Vesienhoidon toimenpiteitä 
on toteutettu vesistöalueit-
tain. (1)

Käynnistetään vesienhoidon suunnittelu- ja toteu-
tushankkeita yhteistyössä eri intressitahojen kanssa 
esim. Pro Saaristomeri- ja SATAVESI–vesienhoito-
ohjelmien vesistöaluetoiminnan kautta (konkreettiset 
toimenpiteet esitetään vesistökohtaisissa kehittämis-
ohjelmissa). (1/1) 
(vrt. vesistökunnostus 12/1-3, pienvedet 13/1)
 

ELY-Y, Pro Saaristomeri- ja 
Satavesi –ohjelmat, ELY-E, 
maakuntien liitot, korkeakoulut, 
muut vesienhoidon yhteistyö-
tahot

käynnissä

Maatalouden ja turvetuo-
tannon sekä metsätalouden 
yhteiset hydrologiset suunni-
telmat on laadittu. (2) 

Toteutetaan vesistöaluekohtaisen suunnittelun yhtey-
dessä maatalouden ja turvetuotannon sekä metsä-
talouden yhteistä hydrologista suunnittelua. Tehdään 
tarvittaessa ennallistamistoimia, joilla voidaan tasata 
virtaamavaihteluita sekä vähentää kokonaiskuormi-
tusta ja tehostaa näin tulvasuojelua luonnon omia 
prosesseja hyödyntäen. (2/1)

ELY, MMM, MTK, SLC/Åbo-
land, turvetuottajat, metsäkes-
kukset, ProAgria

käynnissä/ 
suunnit-
teilla
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Maataloudesta peräisin 
olevaa fosfori- ja typpikuor-
mitusta on vähennetty 30 % 
vuosien 2000–2006 keski-
määräisestä tasosta vuoteen 
2013 mennessä. (3) 

 

Laajennetaan Teho-hankkeen toimintatapa koko 
Lounais-Suomeen (tilakohtainen neuvonta ja ympä-
ristökäsikirja). (3/1) (vrt. TEHO-hankkeen tulosten 
hyödyntäminen 43/3)

ELY, MMM, MTK, ProAgria
 

uusi

Lisätään peltojen aitoa kasvipeitteisyyttä (ei kevyt-
muokkausta). Ympäristötukikelpoisten peltolohkojen 
pinta-alasta vähintään 50 % on kasvukauden ulko-
puolella kasvien tai sängen peittämänä. (3/2)

ELY, MMM, MTK, ProAgria, 
ÅSP, FHS, maataloustuottajat, 
Leader- toimintaryhmät

käynnissä

Kehitetään karjanlannan varastointi- ja käsittelymene-
telmiä, etävarastointia sekä kuljetusten ja levitysten 
logistiikkaa siten, että ravinteet käytetään täysimää-
räisesti hyödyksi ja niistä aiheutuvaa hygieenistä 
haittaa vähennetään oleellisesti (lantapörssi, erityistu-
kisopimus lietelannan sijoittamisesta peltoon). (3/3) 

ELY, MMM, MTK, ProAgria, 
ÅSP, FHS, maataloustuottajat, 
Leader-toimintaryhmät

käynnissä

Vesihuoltoa on kehitetty 
yhdyskuntien vesistökuormi-
tuksen vähentämiseksi. 
Viemäriverkoston toiminta-
alueita on laajennettu niin, 
että 80 % väestöstä kuuluu 
vesihuoltolaitoksen viemä-
röinnin piiriin vuoteen 2013 
mennessä. (4)

Laaditaan ja päivitetään tavoitteellisia ja toteuttamis-
kelpoisia vesihuollon kehittämissuunnitelmia, joissa 
otetaan erityisesti huomioon viemäröinnin laajentami-
nen ja vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen. 
(4/1) 

kunnat, ELY-Y jatkuvaa 
toimintaa

Haja-asutuksen aiheutta-
maa jätevesikuormitusta on 
vähennetty. (5) 

Ohjataan resursseja kiinteistökohtaiseen neuvon-
taan, ohjaukseen, suunnitteluun ja huoltotoimintaan. 
Toteutetaan haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn 
neuvonta- ja toteutushankkeita. (5/1) 

kunnat, ELY-Y, neuvontajärjes-
töt, Valonia, Turun ammattikor-
keakoulu, Satafood, Pyhäjärvi-
instituutti, kyläyhdistykset, 
Lounais-Suomen vesiensuo-
jeluyhdistys, Kokemäenjoen 
vesiensuojeluyhdistys

jatkuvaa 
toimintaa

Kehitetään haja-asutusalueelle tarkoitettuja jätevesi-
järjestelmiä, niiden toimivuutta ja huoltoa sekä vähän 
jätevettä tuottavia ratkaisuja sekä niiden markkinoin-
tia ja huoltoketjua. Edistetään jätevesien yhteiskäsit-
telyratkaisuja haja-asutusalueilla. (5/2)

laitevalmistajat, kunnat, kiin-
teistöjen omistajat (yhteiskäsit-
telyratkaisut),
neuvontajärjestöt, kunnat 
(huoltoketju), TEKES, ELY-Y, 
kyläyhteisöt, Valonia

jatkuvaa 
toimintaa

Metsätaloudesta peräisin 
olevaa vesistökuormitusta on 
vähennetty. (8)

Toteutetaan metsätaloustoimenpiteiden, hakkuiden 
ja ojitusten yhteydessä riittävät vesiensuojelutoimen-
piteet (suojavyöhykkeet, kaivukatkot, lietekuopat, 
pintavalutuskentät, laskeutusaltaat ja kosteikot). (8/1)

metsäkeskukset, metsähoi-
toyhdistykset, metsäteollisuus

jatkuvaa 
toimintaa

Kalankasvatuksen ravinne-
kuormituksen vaikutuksia on 
vähennetty erityisesti Saaris-
tomeren alueella. (9)

Laaditaan kalankasvatuksen alueelliset kehittämis- ja 
toimenpidesuunnitelmat, joissa osoitetaan kasva-
tukseen soveltuvat vesialueet ja esitetään tavoitteet 
kuormituksen vähentämiselle. (9/1) 

ELY, Suomen Kalankasvat-
tajaliitto ry, kalastusalueet, 
maakuntien liitot

käynnissä
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Maataloudesta peräisin 
olevaa fosfori- ja typpikuor-
mitusta on vähennetty 30 % 
vuosien 2000–2006 keski-
määräisestä tasosta vuoteen 
2013 mennessä. (3)

 

Toteutetaan suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleis-
suunnitelmissa esitetystä suojavyöhyketarpeesta 80 
% vuoteen 2013 mennessä. (3/4)

MMM, ELY,  MTK, neuvontajär-
jestöt, ÅSP, maataloustuottajat, 
Leader-toimintaryhmät

käynnissä

Tehdään maa- ja metsätalousalueille monivaikutteis-
ten kosteikkojen yleissuunnitelmat (2–3 suunnittelu-
aluetta/ vuosi) tärkeimmillä Saaristomereen ja Selkä-
mereen laskevilla vesistöalueilla (estetään eroosiota 
ja lisätään veden viipymää). Suunnittelu toteutetaan 
osavaluma-alueittain. (3/5)

MMM, ELY,  MTK, neuvontajär-
jestöt, ÅSP, maataloustuottajat, 
metsäkeskukset, Leader-
toimintaryhmät

käynnissä

Toteutetaan ympäristötukijärjestelmää täydentävät 
vesiensuojelutoimenpiteet nopeutetulla aikataulul-
la kuormitusherkimmillä maatalousalueilla (esim. 
useamman tilan yhteiset kosteikot, kasvipeitteisyyden 
lisääminen). (3/6)

MMM, ELY, MTK,
neuvontajärjestöt

uusi

Lisätään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoi-
suutta edistävien erityistukisopimusten määrää 50 
% vuoden 2006 tasosta vuoteen 2013 mennessä. 
(sopimusten määrä v. 2006: 1260 kpl) (3/7) 

MMM, ELY, MTK, neuvontajär-
jestöt, ÅSP, maataloustuottajat, 
Leader-toimintaryhmät

käynnissä

Vähennetään erikoiskasviviljelyn ravinnekuormitusta 
tarkennetulla lannoituksella, kerääjäkasvien käytöl-
lä, maan rakenteen parantamisella ja vesitalouden 
hallinnalla. (3/8)

MMM, ELY,  MTK, neuvontajär-
jestöt, ÅSP, maataloustuottajat, 
FHS

käynnissä

Vesihuoltoa on kehitetty 
yhdyskuntien vesistökuormi-
tuksen  vähentämiseksi. 
Viemäriverkoston toiminta-
alueita on laajennettu niin, 
että 80 % väestöstä kuuluu 
vesihuoltolaitoksen viemä-
röinnin piiriin vuoteen 2013 
mennessä. (4) (vrt. vuoto-
vesien vähentäminen tav. 
25, jätevesien ylivuotojen 
ehkäiseminen 42/1)

Toteutetaan alueellisissa vesihuollon yleissuunnitel-
missa tarpeellisiksi todetut siirtoviemärit. (4/2)

kunnat, vesihuoltolaitokset, 
ELY-Y

käynnissä

Yhdistetään vesihuoltolaitoksia suuremmiksi hallin-
nollisiksi yksiköiksi, jotta varmistetaan riittävä osaami-
nen ja voimavarat laitosten toiminnalle. (4/3) 

kunnat, vesiosuuskunnat, 
vesihuoltolaitokset

käynnissä

Saneerataan ja parannetaan viemäreitä ja korjataan 
vuotovesiongelmia vuotovesikartoitusten perusteella, 
jotta viemäreiden kunto säilyisi vähintään nykytasolla 
tai paranisi. (4/4) 

vesihuoltolaitokset, kunnat, 
kiinteistöjen omistajat

jatkuvaa 
toimintaa

Laajennetaan viemäröintiä haja-asutusalueilla kuntien 
vesihuollon kehittämissuunnitelmien ja Potentiaaliset 
viemäröintialueet -selvityksen pohjalta.  (4/5) 

kunnat, ELY-Y,
vesihuoltolaitokset, vesi-
osuuskunnat, kyläyhdistykset, 
kiinteistöjen omistajat 

käynnissä

Haja-asutuksen aiheutta-
maa jätevesikuormitusta on 
vähennetty. (5)

Edistetään kuivakäymälöiden käyttöä rakennusjär-
jestyksen, ympäristönsuojelumääräysten, kaavoituk-
sen ja neuvonnan avulla ympärivuotisesti asutuissa 
kiinteistöissä ja vapaa-ajan asunnoissa. (5/3) 

kunnat, neuvontajärjestöt, 
neuvontahankkeet, ELY-Y, Pro 
Saaristomeri- ja SATAVESI–
ohjelmat, Valonia, Turun 
ammattikorkeakoulu, Satafood, 
Pyhäjärvi-instituutti 

jatkuvaa 
toimintaa
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Hulevesien aiheuttama 
kuormitus ja käsittelytarve on 
selvitetty ja erillisviemäröintiä 
on edistetty. (6) 
(vrt. ilmastonmuutokseen 
varautuminen 20/1)

Korvataan hule- ja jätevesien sekaviemäröinti erillis-
viemäröinnillä.  (6/1)

vesihuoltolaitokset,
kunnat 

käynnissä

Kartoitetaan hulevesien käsittelytarve ja lisätään 
niiden luonnonmukaista johtamista.  Kunnat laativat 
hulevesien hallintasuunnitelmia esim. kaavoituksen 
yhteydessä. (6/2) 

kunnat, vesihuoltolaitokset jatkuvaa 
toimintaa

Veneiden ja venesatamien 
jätevesihuoltoa on parannet-
tu. (7)

Lisätään septitankkien tyhjennysasemien mää-
rää koti- ja kerhosatamissa sekä telakointialueilla. 
Parannetaan tyhjennysasemien saavutettavuutta ja 
varmistetaan niiden toimivuus ja huoltotoiminta. (7/1)

kunnat, venesatamat ja -seu-
rat, Pidä Saaristo Siistinä ry

käynnissä

Lisätään venesatamien jätevesihuoltoon liittyvää 
neuvontaa ja valvontaa. (7/2) 

kunnat, Pidä Saaristo Siistinä 
ry, ELY-Y, venesatamat ja 
–seurat 

jatkuvaa 
toimintaa

Metsätaloudesta peräisin 
olevaa vesistökuormitusta on 
vähennetty. (8)

Kehitetään herkimpien vesiensuojelukohteiden 
huomioonottoa metsäsuunnittelussa ja neuvonnassa. 
(8/2)

metsäkeskukset jatkuvaa 
toimintaa

Kalankasvatuksen ravinne-
kuormituksen vaikutuksia on 
vähennetty erityisesti Saaris-
tomeren alueella. (9)

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia menetelmiä 
kalankasvatuksen aiheuttamien ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi (rehu- ja ruokintatekniikka, lietteen-
poisto, sijainninohjaus). (9/2) 

ELY, RKTL, Suomen Kalankas-
vattajaliitto ry, rehuteollisuus, 
laitetoimittajat

jatkuvaa 
toimintaa

Kalataloudellisilla menetel-
millä on vähennetty ravintei-
ta vesistöissä. (10)

Varmistetaan kalakantojen terve rakenne. Toteute-
taan hoitokalastusta merialueilla ja sisävesikohteis-
sa, joissa sen voidaan olettaa olevan (tutkimusten 
mukaan) tehokasta. (10/1) 

ELY, kalastusalueet käynnissä

Edistetään vajaahyötykalojen käyttöä elintarvikkeeksi 
ja bioenergiaksi. (10/2)

ELY, RKTL, Suomen Kalankas-
vattajaliitto ry

käynnissä

Turvetuotannosta peräisin 
olevaa ravinne-, kiintoai-
ne- ja humuskuormitusta 
on vähennetty erityisesti 
Satakunnassa Karvianjoen 
vesistöalueella ja yleisesti 
latvavesistöissä. (11)

Kehitetään uusia turvetuotanto- ja vesiensuojelume-
netelmiä vesistökuormituksen vähentämiseksi. (11/1) 

turvetuottajat, SYKE, tutkimus-
laitokset

jatkuvaa 
toimintaa

Ulotetaan vesiensuojelurakenteiden neuvonta, suun-
nittelu, toteutus ja kunnossapito koskemaan myös 
alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueita. (11/2)

kunnat, ELY, turvetuottajat suunnit-
teilla

Kehitetään käytöstä poistettujen turvetuotantoaluei-
den monitavoitteista jälkikäyttöä (mm. kosteikoiksi) 
yhdessä maa- ja metsätalouden kanssa huomioonot-
taen luonnon monimuotoisuuden tavoitteet. (11/3)

maanomistajat, turvetuottajat, 
metsäkeskukset, ELY

käynnissä
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STRATEGIA 2020
Pintavesien hyvä tila saavutettu
B. Rajoitetaan ympäristölle haitallisten aineiden päästöjä ja vaikutuksia
C. Turvataan vesistöjen monipuolinen ja kestävä käyttö

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Vesistökunnostuksia on toteutettu ottaen huomioon eri käyttötarpeet ja muut ympäristötavoitteet. (12)
• Pienvesien säilyminen on turvattu ja niiden tilaa on parannettu. (13)
• Vesistöjen säännöstelykäytäntöjä on kehitetty eri käyttöintressit huomioonottaen. (14)
• Ruoppausten aiheuttamia ympäristöhaittoja on vähennetty. (15)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Vesistökunnostuksia on to-
teutettu ottaen huomioon eri 
käyttötarpeet,   vesienhoidon 
tavoitteet ja muut ympäristö-
tavoitteet. (12)

Toteutetaan laajoja ja pitkäkestoisia vesienhoito-ohjel-
mia ja toteutetaan niihin liittyviä hankkeita: 
- Karvianjoen kunnostusohjelma 2007–15
- Pyhäjärven suojeluohjelma 2007–13
- Paimionjoen toimenpideohjelman laadinta 
- Eurajoen ja Lapinjoen toimenpideohjelman laadinta 

ja toteutuksen käynnistys
- Aurajoen kehittämisohjelman päivitys 
- Salon seudun vesistöklinikka (12/1)  

(vrt. vesienhoitohankkeet 1/1)

ELY-Y, Pyhäjärvi-instituutti, Pai-
mionjoki-yhdistys, Aurajokisää-
tiö, Vesistöklinikka ry, kunnat, 
Satakuntaliitto, Satakunnan 
ELY, Pyhäjärven suojelurahas-
ton osapuolet, kalastusalueet, 
toiminnanharjoittajat, yhdistyk-
set ja vesistöjen käyttäjät

käynnissä

Pienvesien säilyminen on 
turvattu ja niiden tilaa on 
parannettu. (13)

Päivitetään ja täydennetään pienvesikartoitusta, 
tehdään kunnostussuunnitelmia ja toteutetaan 
kunnostuksia sekä pyritään turvaamaan pienvesien 
säilyminen mm. maankäytön suunnittelulla ja osana 
Metso-ohjelmaa. (13/1) 
(vrt. vesienhoitohankkeet 1/1)

ELY, järjestöt, kunnat, metsä-
keskukset, maakuntien liitot, 
Pro Saaristomeri- ja Satavesi 
–ohjelmat

suun-
nitteilla 
(päivitys) /
jatkuvaa 
toimintaa

Vesistöjen säännöstely-
käytäntöjä on kehitetty eri 
käyttöintressit huomioonot-
taen. (14) 

Kehitetään ja hyödynnetään hydrologisia vesistö-
malleja ja –ennusteita säännöstelyn suunnittelussa, 
toteutuksessa ja seurannassa. (14/1) 

ELY-Y, Syke, säännöstelijät, 
voimayhtiöt, Pirkanmaan ELY

jatkuvaa 
toimintaa

Saatetaan toteutetut vesistöhankkeet nykyvaatimus-
ten ja ilmastonmuutoksen tuomien sopeutumistarpei-
den mukaisiksi ensisijaisesti vapaaehtoiselta pohjalta 
kehittämällä säännöstelykäytäntöjä, uusimalla raken-
teita, hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja tarvittaessa 
lupaehtoja tarkistamalla. (14/2) 
(vrt. ilmastonmuutokseen varautuminen 20/1-6)

luvanhaltijat, ELY-Y (lupaehto-
jen tarkistaminen),
kunnat

jatkuvaa 
toimintaa

Ruoppausten aiheutta-
mia ympäristöhaittoja on 
vähennetty. (Kaiken toimin-
nan lähtökohtana on YM:n 
Sedimenttien ruoppaus- ja 
läjitysohje, YO 117/2004) 
(15) 

Estetään ruoppausten yhteydessä haitallisten ainei-
den vapautuminen veteen likaantuneiden sediment-
tien käsittelyssä. Laaditaan alueellisia ruoppausmas-
sojen läjityssuunnitelmia ja haetaan niiden perusteella 
tarvittavat luvat. Näin osoitetaan ruoppausmassoille 
yhteiset läjityspaikat, joihin massat voidaan kuljettaa 
proomukuljetuksina. Edistetään ruoppausmassojen 
hyötykäyttöä. (15/1)

kunnat, satamat, ELY uusi /
käynnissä 
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Vesistökunnostuksia on to-
teutettu ottaen huomioon eri 
käyttötarpeet, vesienhoidon 
tavoitteet ja muut ympäristö-
tavoitteet. (12)
(vrt. vesienhoitohankkeet 
1/1)

Suunnitellaan ja toimeenpannaan virtavesien kala-
taloudellisia kunnostuksia ja parannetaan kalojen 
kulkumahdollisuuksia sekä suurissa jokiuomissa että 
pienvesissä. Tavoitteena on virtakutuisten vaelluska-
lalajien lisääntymis- ja kasvuolosuhteiden parantami-
nen. (12/2) 

ELY-E, vesialueen omistajat, 
kalastusalueet, voimayhtiöt, 
ojitusyhtiöt

jatkuvaa 
toimintaa

Ohjataan hankerahoitusta valuma-alueiden ja 
vesistöjen kunnostuksen suunnitteluun ja erityisesti 
toteutukseen. Varmistetaan, että hankerahoituksen 
ehdot mahdollistavat myös toimenpiteiden toteutuk-
sen. (12/3)

rahoittajaviranomaiset (esim. 
ELY, maakuntien liitot), 
kunnat, Leader-toimintaryhmät

jatkuvaa 
toimintaa

Seurataan vesistökunnostusten ja virtavesien kalata-
loudellisten kunnostusten vaikutuksia, dokumentoi-
daan niitä ja hyödynnetään saatuja tietoja. (12/4)

kunnostusten toteuttajat (ve-
sistökunnostukset), ELY-E, (ka-
lataloudelliset kunnostukset), 
Turun ammattikorkeakoulu,
rahoittajat, vesistöjen käyttäjät, 
vesialueen omistajat, kalastus-
alueet

jatkuvaa 
toimintaa

Vesistöjen säännöstely-
käytäntöjä on kehitetty eri 
käyttöintressit huomioonot-
taen. (14) 

Toteutetaan säännöstelyn kehittämishankkeet Kar-
vianjoen ja Kiskonjoen vesistöille ja aloitetaan niissä 
annettujen suositusten toteuttaminen. (14/3)

ELY-Y, ELY-E, säännöstelijät, 
kunnat, voimayhtiöt, vesien-
suojelu- ja järviyhdistykset, 
muut mahdolliset intressitahot

käynnissä

Ruoppausten aiheuttamia 
ympäristöhaittoja on vähen-
netty. (15)

Järjestetään neuvontaa ja koulutusta kiinteistönomis-
tajille ja ruoppausurakoitsijoille aiheena ympäristömi-
nisteriön laatima ruoppaus- ja läjitysohje.  (15/2)

kunnat, ELY-Y jatkuvaa 
toimintaa
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ILMASTONMUUTOS

Maapallon ilmasto on muuttumassa. Maapallon kes-
kilämpötila on kohonnut 0,74 astetta viimeisen sadan 
vuoden aikana. Myös merenpinta on noussut ja jää- 
ja lumipeitteet ovat kaventuneet. Lämpeneminen 
johtuu pääosin kasvihuoneilmiön voimistumisesta, 
johon on osaltaan vaikuttanut ihmistoiminnasta li-
sääntynyt hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut il-
makehässä. Siitä, miten paljon kasvihuoneilmiö lo-
pulta vaikuttaa ilmastoon eri puolilla maapalloa, ei 
ole täyttä varmuutta. 

Ilmastonmuutos näkyy erilaisina sääilmiöinä ja vai-
kutuksina luontoon. Nämä muutokset vuorostaan 
heijastuvat lähes kaikkeen ihmistoimintaan. Ilmas-
tonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on mahdo-
tonta. Monet kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä 
satoja vuosia. Ne lämmittävät ilmastoa, vaikka uusi-
en päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi. 
Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hidastaa niin, 
etteivät ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot 
ole ylitsepääsemättömiä. Ilmiön tuomiin muutoksiin 
täytyy myös pyrkiä varautumaan ja sopeutumaan 
kaikin mahdollisin tavoin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi avainasemassa 
ovat energiantuotanto ja -käyttö. Energiantuotan-
nossa tulee siirtyä fossiilisista energialähteistä mah-
dollisimman paljon uusiutuvien energialähteiden 
käyttöön. Siltä osin kuin fossiilisia energialähteitä 
joudutaan vielä käyttämään yksi keino tulevaisuu-
dessa voi olla hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 

(CCS). Mutta ennen kaikkea kaikilla tasoilla tulee 
tehdä entistä enemmän valintoja ja löytää uusia rat-
kaisuja, joilla energian kulutusta pystytään vähen-
tämään. Näitä valintoja ja ratkaisuja tehdään mm. 
luonnonvarojen käytössä, yhdyskuntarakenteen 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä liikkumisessa 
ja kuljetuksissa. Valintoja tekevät niin valtiot, kunnat, 
yritykset, yhteisöt kuin yksittäiset ihmiset.

Valtioneuvosto päätti helmikuussa 2010 tällä vuosi-
kymmenellä toteutettavista energiansäästöä ja –te-
hokkuutta koskevista toimenpiteistä. Ne perustuvat 
energiatehokkuustoimikunnan mietintöön (2009), 
jonka mukaan vaikuttavimmat toimenpiteet kansal-
listen energiansäästötavoitteiden aikaansaamiseksi 
saavutetaan energiatehokkuussopimuksilla, uudis- 
ja korjausrakentamisen energiamääräyksillä, uuden 
henkilöautoteknologian käyttöönotolla sekä laittei-
den energiatehokkuusvaatimuksilla. Välttämättömiä 
toimenpiteitä ovat myös yhdyskuntarakenteen kehit-
täminen ja kestävän liikkumisen edistäminen, joiden 
merkitys korostuu alueellisen tason toimenpiteissä.

Euroopan Unioni on asettanut tavoitteeksi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasos-
ta, kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuuden 
20 prosenttiin ja energiatehokkuuden lisäyksen 20 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomella on 
jopa tiukempia tavoitteita. Valtioneuvoston tule-
vaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta 
(2009) on asetettu tavoitteeksi vähentää päästöjä 
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80 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasos-
ta. Ilmasto- ja energiastrategiassa (2008) uusiutuvil-
le energialähteille tavoitellaan 38 prosentin osuutta 
loppukulutuksesta vuonna 2020. Maakunnalliset 
energiataseet kertovat, että vuonna 2007 Varsinais-
Suomessa uusiutuvien osuus oli 11 % ja Satakun-
nassa 28 % energian kokonaiskulutuksesta (huom. 
energian loppukulutuksen ja kokonaiskulutuksen 
ero, käsitteet määritelty sanastossa, ks. liite 3). 

Kesäkuussa 2010 Suomi toimitti EU:lle kansallisen 
uusiutuvaa energiaa käsittelevän toimintasuunnitel-
man, jossa määriteltiin uusiutuvien energialähteiden 
käytön tavoitteet lämmityksessä ja jäähdytyksessä 
(47 %), sähköntuotannossa (33 %) ja liikenteessä 
(20 %) vuoteen 2020 mennessä.

Valtioneuvosto on edellyttänyt, että maakunnat ja 
kaupunkiseudut laativat omat ilmasto- ja energi-
astrategiansa sekä niiden toteutusohjelmat valta-
kunnallisen ilmasto- ja energiastrategian pohjalta. 
Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategiat 
valmistuvat vuoden 2011 alussa. Ne toteutettiin eril-
lisinä hankkeina, mutta tiiviissä yhteistyössä. Sa-
takunnassa ilmasto- ja energiastrategian laadinta 
käynnistettiin syksyllä 2010. Maakunnissa tehdään 
myös kartoituksia uusiutuvien energialähteiden po-
tentiaalista, esimerkiksi tuulivoimatuotantoon sovel-
tuvien alueiden kartoitus on käynnissä.

Alueen energiaratkaisut ja kasvihuonekaasupäästö-
määrien kehitys ovat pitkälti sidoksissa alueelliseen 
ja paikalliseen toimintaan. Varsinais-Suomi on maa-
kuntasuunnitelmassaan asettanut tavoitteekseen 
olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Esimerkki-
nä paikallisesta toiminnasta ovat alueemme HINKU-
kunnat: Uusikaupunki ja Mynämäki, joissa on läh-
detty tavoittelemaan hiilineutraalia kuntaa pyrkien 
energian säästöön ja energiatehokkuuden paranta-
miseen, uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen 
sekä materiaalitehokkuuteen. Kunnat, elinkeino-
elämä, kuntalaiset, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat 
ideoivat ja räätälöivät yhdessä uusia ja kustannuste-
hokkaita ratkaisuja, joilla voidaan vähentää etenkin 
liikenteen, asumisen ja ruoan päästöjä. Uusikaupun-
ki on panostanut erityisesti ympäristöliiketoiminnan 
edistämiseen, mikä lisää myös työpaikkoja alueella.

Liikenteen päästöjä voidaan vähentää sekä ajoneu-
vojen kilometrikohtaisia päästöjä pienentämällä että 
vähentämällä liikenteen määrää yhdyskuntasuun-
nittelulla sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräi-
lyä edistämällä. Uusiutuvan autokannan ja uusien 
biopolttoaineiden kehityksen ja käyttöönoton myötä 
yksikköpäästöt vähenevät. Myös taloudellinen ajota-
pa on keino vähentää päästöjä. Välillisistä keinoista 
pitkällä tähtäimellä keskeisimpiä ovat yhdyskuntara-
kenteen kehitys ja yhdyskunnan eri toimintojen sijoit-
tuminen, jotka vaikuttavat sekä matkojen pituuteen 
että kulkutavan valintaan. Yhdyskuntarakenteeseen 
ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyviä asioita 
käsitellään kohdassa Alueiden käyttö ja yhdyskun-
tarakenne (s. 34–).

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ovat myrskyt, rank-
kasateet, tulvat, lauhat talvet, helteet ja kuivat kau-
det, routaisuuden väheneminen sekä lumijaksojen 
lyheneminen. Vaikutukset ja riskit tulee ottaa huomi-
oon niitä kartoittamalla ja niihin varautuen. Varautu-
miseen ja sopeutumiseen liittyvissä ratkaisuissa ja 
suunnittelutyössä tarvitaan eri toimijoiden yhteispe-
liä. Tutkimuksen, päätöksenteon ja toteutuksen yh-
teistyöllä ja vuorovaikutuksella tavoitellaan kokonai-
suuksien hallintaa niin maankäytön suunnittelussa, 
rakentamisessa, teollisuudessa kuin alkutuotannos-
sakin. 

Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa ilmaston-
muutostavoitteen painopisteiksi on valittu energi-
antuotanto, energiansäästö, liikenteen päästöjen 
vähentäminen sekä ilmastonmuutokseen varautumi-
nen. Ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen 
vaikuttavia toimenpiteitä sisältyy kuitenkin kaikkiin 
ympäristöstrategian teemoihin.
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STRATEGIA 2020
Ilmastonmuutosta hillitseviä ja sopeutumista edistäviä toimenpiteitä toteutettu
A. Edistetään monipuolista, mahdollisimman vähän ilmastoon haitallisesti vaikuttavaa energiantuotantoa
B. Käytetään energiaa säästeliäästi ja tehokkaasti
C. Vähennetään liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Suunnitelmalliseen toimintaan ilmasto- ja energia-asioissa on panostettu. (16)
• Energiansäästöön ja energiatehokkuustoimiin on panostettu. (17)
• Uusiutuvan energian osuutta on lisätty. (18)
• Ajoneuvojen ilmastovaikutuksia on vähennetty. (19)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Suunnitelmalliseen toimin-
taan ilmasto- ja energia-asi-
oissa on panostettu. (16)

Laaditaan Satakuntaan ilmasto- ja energiastrategia, 
jonka pohjalta valmistellaan Satakunnan energiahuol-
toon liittyvä vaihemaakuntakaava. (16/1)

Satakuntaliitto, muut Satakun-
nan alueen toimijat

käynnissä

Konkretisoidaan valmistuneet maakunnalliset ilmasto- 
ja energiastrategiat maakunnallisiksi toimenpiteiksi. 
(16/2) 

maakuntien liitot, kunnat, ELY uusi

Energiansäästöön ja 
energiatehokkuustoimiin on 
panostettu. (17)

Kansallinen tavoite:
Energian loppukulutuksen 
kasvu pysähtyy ja kääntyy 
laskuun.

(vrt. ympäristövastuullisuus 
ja ekotehokkuus tav. 26-33, 
alueiden käyttö ja yhdyskun-
tarakenne tav. 34-36) 

Otetaan alueidenkäytön suunnittelussa huomioon 
yhdyskuntarakenteen vaikutukset kokonaisenergiata-
louteen (energiankulutus, -tuotanto ja kasvihuonekaa-
supäästöt). Kaavan laadinnan ja vaikutusten arvi-
oinnin yhteydessä selvitetään suunniteltavan alueen 
energiatase. (17/1)

kunnat, maakuntien liitot, ELY jatkuvaa 
toimintaa

Edistetään ekologisesti kestävää ja energiatehokasta 
rakentamista, asumista ja rakennusten käyttöä raken-
nuksen koko elinkaaren ajan. Päättäjille, suunnitteli-
joille, rakennusvalvontaviranomaisille ja uudisrakenta-
jille jaetaan tietoa:

- ekologisesti kestävän rakentamisen 
mahdollisuuksista, 

- elinkaariajattelun eduista,
- energiansäästömahdollisuuksista ja uusista 

lämmitysjärjestelmistä. (17/2) 
(vrt. esteettinen rakentaminen 57/2)

kunnat (rakennusvalvonta), 
ELY-Y (rakentamisen ohjaus), 
rakennussuunnittelijat, raken-
tajat, Valonia, Satakunnan 
energiatoimisto 

jatkuvaa 
toimintaa

Laaditaan ja toteutetaan energiankäytön tehosta-
missuunnitelmat yrityksissä, kunnissa ja maatiloilla. 
(17/3) 

toiminnanharjoittajat, kunnat, 
Valonia, Satakunnan energia-
toimisto

jatkuvaa 
toimintaa
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Uusiutuvan energian osuutta 
on lisätty. (18)

Kansallinen tavoite vuonna 
2020: 
Uusiutuvan energian osuus 
on 38 % loppukulutuksesta. 
Uusiutuvan energian osuus 
lämmityksessä ja jäähdytyk-
sessä 47 % ja sähköntuotan-
nossa 33 %. 

Korvataan kaukolämmön ja -kylmän tuotannossa 
fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä. 
Lisätään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa uusiutu-
vista energialähteistä. (18/1) 

energiayhtiöt, kunnat käynnissä

Ajoneuvojen ilmastovaikutuk-
sia on vähennetty. (19)

Kansallinen tavoite vuonna 
2020: 
Liikenteen käyttämien 
biopolttoaineiden osuus on 
20 %. 

(vrt. sähköauton latausverk-
ko 17/9, liikennesuunnittelu 
35-36)

Lisätään liikenteen nestemäisten ja kaasumaisten 
biopolttoaineiden tuotantoa. (19/1)

toiminnanharjoittajat, kunnat jatkuvaa 
toimintaa
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Suunnitelmalliseen toimin-
taan ilmasto- ja energia-asi-
oissa on panostettu. (16)

Laaditaan seudulliset tai kunnalliset konkreettiset 
toimenpiteet sisältävät ilmasto- ja energiaohjelmat 
(energiansäästö, uusiutuvien energialähteiden lisää-
minen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutu-
minen). (16/3) 

kunnat vaihtelee 
kunnittain

Suunnataan kuntien toimintaa kohti hiilineutraaliutta 
esimerkiksi HINKU-hankkeen (hiilineutraalit kunnat) 
mallin mukaisesti. (16/4) 

kunnat uusi

Energiansäästöön ja 
energiatehokkuustoimiin on 
panostettu. (17)

Kansallinen tavoite:
Energian loppukulutuksen 
kasvu pysähtyy ja kääntyy 
laskuun.

(vrt. ympäristövastuullisuus 
ja ekotehokkuus tav. 26-33, 
alueiden käyttö ja yhdyskun-
tarakenne, liikennesuunnitte-
lu tav. 34-36) 

Selvitetään mahdollisuudet energiansäästöön ja uu-
siutuvien energialähteiden käyttöön suurissa raken-
nushankkeissa, kuten kauppakeskukset, teollisuuslai-
tokset. (17/4)

toiminnanharjoittajat, kunnat uusi

Lisätään kuntien mahdollisuuksia saada energianeu-
vontaa ja jakaa sitä edelleen. Kytketään ympäristötie-
to kustannustietoon. (17/5)

Valonia, Satakunnan energia-
toimisto, ELY-E, kunnat (mm. 
rakennusvalvonta)

käynnissä

Järjestetään koulutusta ja tuotetaan materiaalia ener-
giatehokkaista ratkaisuista mm. taloyhtiöille, yrityksille 
ja kotitalouksille. (17/6)

Valonia,
Satakunnan energiatoimisto, 
kunnat 

käynnissä

Otetaan laajamittaiseen käyttöön viestintäteknologi-
an ja palveluiden sähköistäminen julkishallinnossa, 
yrityksissä ja kotitalouksissa. (17/7)

julkinen sektori, yritykset, 
kotitaloudet

käynnissä

Panostetaan julkisessa uudis- ja korjausrakentami-
sessa energiansäästöön ja energiatehokkuuteen 
ja hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä (esim. 
passiivinen ja aktiivinen aurinkoenergia, maalämpö, 
tuulivoima). (17/8)

kunnat, muu julkinen sektori käynnissä

Kehitetään ns. älykkäitä kaukolämpö- ja sähköverk-
koja, jotka edesauttavat hajautettua sähköntuotantoa, 
asiakkaiden energiatehokkuuspalveluja ja sähköauto-
jen latausverkon kehittämistä. (17/9) 

sähköverkkoyhtiöt uusi
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Uusiutuvan energian osuutta 
on lisätty. (18)

Kansallinen tavoite 2020: 
Uusiutuvan energian osuus 
on 38 % loppukulutuksesta. 
Uusiutuvan energian osuus 
lämmityksessä ja jäähdytyk-
sessä 47 % ja sähköntuotan-
nossa 33 %. 

(vrt. jätteiden hyödyntäminen 
59/1,3)

Lisätään metsähakkeen hyödyntämistä energiantuo-
tannossa ekologisten ja teknistaloudellisten mahdolli-
suuksien rajoissa. (18/2)

metsäkeskukset, metsänhoi-
toyhdistykset, kunnat, toimin-
nanharjoittajat

käynnissä

Edistetään muun bioenergian hyödyntämistä (esim. 
lanta, kasvibiomassa). (18/3)

MTK, ELY-E, Turun ammatti-
korkeakoulu 

käynnissä

Etsitään tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita 
(mm. kaavoituksessa) ja lisätään tuulivoiman tuotan-
toa. (18/4)

kunnat, maakuntien liitot, ELY, 
alan yritykset, järjestöt 

käynnissä

Kartoitetaan hukkalämmön lähteet ja tehdään suunni-
telmat niiden hyödyntämiseksi yksityisellä ja julkisella 
sektorilla. (18/5)

teollisuuslaitokset, kunnat, 
energiayhtiöt

käynnissä

Siirrytään kaukolämmön ulkopuolelle jäävissä kiinteis-
töissä mahdollisuuksien mukaan öljyn käytöstä uusiu-
tuvaan energiaan perustuvaan lämmitykseen (esim. 
maalämpö, pelletti- tai muu puulämmitys). (18/6)

kiinteistöjen omistajat käynnissä

Vahvistetaan energia-alan huippuosaamisen lisäänty-
mistä kehittämishanketoiminnan ja tiivistetyn verkos-
toitumisen avulla. (18/7)
(vrt. ympäristöteknologiaverkostoituminen 27/1, 
ympäristötutkimus ja seuranta/ ympäristöteknologia-
yhteistyö s. 63)

alan yritykset, ELY-E, TEKES, 
Turun ammattikorkeakoulu 

käynnissä

Seurataan säännöllisesti Lounais-Suomen kasvi-
huonekaasupäästöjen kehittymistä ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön kehitystä. (18/8)

ELY-E, maakuntien liitot, Valo-
nia, Satakunnan energiatoimis-
to, kunnat 

käynnissä

Panostetaan energiaomavaraisuuteen maaseudulla 
ja maatiloilla. (18/9)

ELY, MTK, metsäkeskukset, 
metsänhoitoyhdistykset

käynnissä

Ajoneuvojen ilmastovaikutuk-
sia on vähennetty. (19)
(vrt. sähköautojen lataus-
verkko 17/9, liikennesuunnit-
telu 35-36)

Kansallinen tavoite vuonna 
2020: Liikenteen käyttämien 
biopolttoaineiden osuus on 
20 % vuonna 2020. 

Otetaan biopolttoaineita käyttöön joukkoliikenteessä. 
(19/2)

toiminnanharjoittajat, polttoai-
neen jakajat, kunnat 

suunnit-
teilla

Tehdään julkisen sektorin omat ajoneuvohankinnat 
ja kuljetuspalvelut sekä polttoaineen valintaratkaisut 
siten, että niillä vähennetään liikenteen ilmastovaiku-
tuksia. (19/3)

kunnat, muu julkinen sektori suunnit-
teilla
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STRATEGIA 2020
Ilmastonmuutosta hillitseviä ja sopeutumista edistäviä toimenpiteitä toteutettu
D. Tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja varaudutaan niihin

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Varaudutaan ja sopeudutaan eri toiminnoissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. (20)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Varaudutaan ja sopeudutaan 
eri toiminnoissa ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin. (20)

Otetaan kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioon 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat vaikutukset ja ääri-
ilmiöt (mm. hulevedet, tulvat, myrskyt). Kartoitetaan 
tulvariskialueet. 
Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa otetaan huomioon 
sään ääri-ilmiöiden ja pienilmaston yhteisvaikutus: 
tuuliolot, viheralueiden ja rakentamisesta vapaiden 
alueiden määrä ja sijainti. (20/1) (vrt. hulevedet 6/1-2, 
alueiden käytön suunnittelu 34/1-5, äärisääolosuhtei-
siin varautuminen 40/1-2, tulvasuojelu 55/1, 3-4)

kunnat, ELY-Y jatkuvaa 
toimintaa

TAVOITE
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Varaudutaan ja sopeudutaan 
eri toiminnoissa ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin. (20)

(vrt. vesistöjen säännöstely-
käytännöt 14/2, ympäristöris-
kit tav. 38-42, vieraslajit 47/1-
5, tulvasuojelu 55/1, 3-4)

Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan keski-
tettyihin järjestelmiin liittyvät riskit ja mahdollistetaan 
myös pienemmät alueelliset yhdyskuntatekniset 
ratkaisut (mm. sähkön ja lämmön tuotanto). (20/2) 
(vrt. alueiden käytön suunnittelu 34/1-5)

kunnat, ELY-Y, maakuntien 
liitot 

jatkuvaa 
toimintaa

Kehitetään erilaisten ääri-ilmiöiden varoitusjärjestel-
miä (helteet, rankkasateet, myrskyt, biovaara jne.). 
(20/3) 

MTT, Ilmatieteenlaitos, ELY käynnissä

Otetaan huomioon ilmastonmuutoksen seurauksena 
leviävät tuhoeläimet, kasvitaudit ja rikkakasvit maa- ja 
metsätaloudessa sekä otetaan käyttöön uusia olo-
suhteita paremmin kestäviä kasvilajeja ja -lajikkeita. 
(20/4) 

MMM, ELY, MTK,
neuvontajärjestöt, elintarvike-
teollisuus

uusi

Kootaan tietoa ilmastonmuutosten lajeihin ja luonto-
tyyppeihin kohdistuvista vaikutuksista niissä puitteis-
sa kuin se nykyisen tutkimustiedon perusteella on 
mahdollista. (20/5) 

korkeakoulut, ELY-Y, Metsähal-
litus, SYKE

uusi

Otetaan huomioon arvokkaiden luontokohteiden hoito- 
ja käyttösuunnitelmissa selvät ilmastonmuutosten 
vaikutukset erityisesti rannikkoseudulla. (20/6) 

Metsähallitus, ELY-Y, korkea-
koulut, SYKE

jatkuvaa 
toimintaa
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POHJAVEDET JA MAAPERÄ

ja parantaa ihmisen toiminnan vuoksi huonontu-
neen pohjaveden laatua. Pohjaveden lisääntyneen 
käytön sekä riskitekijöitä koskevan tutkimustiedon 
myötä pohjaveden ja pohjavesialueiden suojelutar-
ve on kasvanut. Kiireellisimmin suojelua tarvitsevat 
pohjavesialueet, joilla on tai on tulossa vedenottamo 
ja joilla on riskikohteita. Pohjavesialueiden suojelun 
tärkeä työväline on suojelusuunnitelma, jota käyte-
tään ohjeena kaavoituksessa, viranomaisvalvon-
nassa ja lupahakemusten käsittelyssä. 

Pohjaveden suojelun ja siihen liittyvän tutkimuksen 
suuntaviivat antaa EU:n vesipolitiikan puitedirektii-
vi, jonka pyrkimyksenä on edistää vesivarojen kes-
tävää käyttöä, estää pohjavesien pilaantuminen ja 
vähentää jo tapahtunutta pilaantumista. Direktiivin 
pohjavesiä koskevia säännöksiä on täydennetty 
pohjavesidirektiivillä. Pohjavesien hyvä määrällinen 
ja laadullinen tila tulisi saavuttaa vuoden 2015 lop-
puun mennessä.

Vuonna 2010 valmistui Lounais-Suomen pohjave-
sien toimenpideohjelma vuoteen 2015. Ohjelma on 
osa vuosille 2010–2015 laadittua Kokemäenjoen – 
Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitosuunnitel-
maa, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt. Toimen-
pideohjelman keskeinen sisältö on otettu huomioon 
tässä ohjelmassa.

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen turvaa osal-
taan pohjavesien tilaa. Maaperää pidetään pilaan-
tuneena, jos siihen päässeistä haitallisista aineista 
aiheutuu terveyshaittaa tai haittaa tai vaaraa ym-
päristölle. Maaperän pilaantuminen on mahdollista, 
kun jonkin toiminnan yhteydessä käsitellään tai va-
rastoidaan ympäristölle haitallisia aineita (esim. polt-
tonesteiden jakelu ja varastointi, sahat, kyllästämöt, 
kaatopaikat, ampumaradat, romuttamot, puutarhat, 
pesulat). 

Pohjavesi on vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja 
kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun sade- tai pin-
tavesi imeytyy maakerrosten läpi tai virtaa kalliope-
rän rakoihin. Pohjavesivarastot täydentyvät keväällä 
lumen sulamisvesistä ja syksyllä syyssateista.

Suomessa pohjavettä käytetään runsaasti talous-
vetenä ja vesilaitosten raakaveden lähteenä, koska 
se on usein laadultaan parempaa ja paremmin suo-
jassa likaantumiselta kuin pintavesi. Pohjavettä voi 
yleensä käyttää sellaisenaan ilman vedenkäsittelyä. 
Vesilaitosten jakamasta talousvedestä noin puolet 
on pohjavettä Lounais-Suomessa (39 % pohjavettä 
ja 12 % tekopohjavettä). 

Pohjavesien yleistila on säilynyt Lounais-Suomessa 
suhteellisen hyvänä. Luontaisesti pohjaveden laa-
tua heikentävät maa- ja kallioperästä liukenevat ai-
neet, kuten rauta ja mangaani sekä rapakivialueilla 
fluoridi ja alumiini. Suurimman uhkan pohjavedelle 
aiheuttaa kuitenkin ihmistoiminta, kuten teollisuus ja 
yritystoiminta, pilaantuneet maa-alueet, peltoviljely, 
tienpito sekä maa-ainesten otto. Tulevaisuudessa 
on tiedostettava myös poikkeuksellisten sääolojen 
vaikutukset pohjaveden riittävyyteen ja laatuun.

Pohjavedet eivät Suomessa yleensä pilaannu laajal-
ta alueelta, koska pohjavesiesiintymät ovat pääosin 
pieniä. Likaantumisvaara on suurin hiekka- ja so-
ramailla, jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös 
lika-aineita. Pohjaveden pilaantumista voivat aiheut-
taa mm. liukkauden torjunta, polttonesteiden jakelu, 
maatalous ja erilaiset kemikaalionnettomuudet. On-
nettomuuksien seuraukset voivat tulla näkyviin poh-
javedessä vasta vuosikymmenienkin jälkeen.

Koska pohjavesien pilaamiskielto on ehdoton, pohja-
vesien suojelua toteutetaan ensisijaisesti ennaltaeh-
käisevin keinoin. Pohjavesien suojelun tavoitteena 
on säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään 



Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010-2013     |     27

STRATEGIA 2020
Pohjavesien ja maaperän hyvä tila turvattu
A. Ennaltaehkäistään maaperän ja pohjavesien pilaantuminen ja kunnostetaan pilaantuneita alueita
B. Turvataan pohjavesivarojen kestävä käyttö

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Pohjavesien suojelua on parannettu. (21)
• Pohjavesialueita uhkaavat riskit on tiedostettu ja ryhdytty toimenpiteisiin riskien poistamiseksi. (22)
• Pilaantuneiden maa-alueiden toimenpidetarpeet on selvitetty ja niistä merkittävimmät on kunnostettu. (23)
• Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon harjoittamisesta aiheutuvat vaikutukset pohjaveden laatuun on estetty. (24)
• Pohjavesivaroja käytetään kestävästi. Vesihuoltolaitosten vedenjakeluverkoston vuotovedet ovat alle 10 % pumpatusta vedestä. 
(25)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Pohjavesien suojelua on 
parannettu. (21)
(vrt. maa-ainesten oton ohja-
us kaavoituksessa 65/4)

Laaditaan pohjavesien suojelusuunnitelmat kaikille 
I-luokan pohjavesialueille ja toteutetaan niitä järjestel-
mällisesti. (21/1) 

kunnat, vesihuoltolaitokset, 
ELY-Y

jatkuvaa 
toimintaa

Pohjavesialueita uhkaavat 
riskit on tiedostettu ja ryh-
dytty toimenpiteisiin riskien 
poistamiseksi. (22)

Sijoitetaan pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavat 
uudet toiminnot (esim. huoltoasemat, korjaamot) 
pohjavesialueiden ulkopuolelle. (22/1)

kunnat, toiminnanharjoittajat, 
ELY-Y, maankäytön suunnit-
telijat 

jatkuvaa 
toimintaa

Pilaantuneiden maa-aluei-
den toimenpidetarpeet on 
selvitetty ja niistä merkittä-
vimmät on kunnostettu. (23)

Selvitetään kaavoituksen yhteydessä kattavasti mah-
dolliset pilaantuneet maa-alueet ja niiden puhdistus-
tarve. (23/1) 

maaperän pilaantumisen ai-
heuttajat, kiinteistön omistajat, 
kunnat

jatkuvaa 
toimintaa
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Pohjavesialueita uhkaavat 
riskit on tiedostettu ja ryh-
dytty toimenpiteisiin riskien 
poistamiseksi. (22)

Vähennetään olemassa olevista toiminnoista aiheu-
tuvaa riskiä teknisillä ja toiminnallisilla suojauksilla. 
(22/2)

toiminnanharjoittajat jatkuvaa 
toimintaa

Parannetaan tärkeiden pohjavesialueiden riskitoimin-
tojen valvontaa.  (22/3)

ELY-Y, kunnat jatkuvaa 
toimintaa

Vähennetään tiesuolausta ja otetaan käyttöön suolaa 
korvaavia liukkaudentorjunta-aineita pohjavesialueilla. 
Kehitetään tiehoitomenetelmiä ja rakennetaan suoja-
ukset suojaustarvetta vaativille tieosuuksille. (22/4) 

palvelun tuottaja, ELY-L, 
kunnat 

jatkuvaa 
toimintaa

Ohjataan vaarallisten aineiden kuljetukset pohjave-
sialueiden ulkopuolelle. Käynnistetään hanke, jossa 
kootaan vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva 
tieto yhteen ja kartoitetaan vaarallisten aineiden 
kuljetusreitit. (22/5) 

ELY, kunnat, pelastuslaitokset jatkuvaa 
toimintaa

Pilaantuneiden maa-aluei-
den toimenpidetarpeet on 
selvitetty ja niistä merkittä-
vimmät on kunnostettu. (23)

Arvioidaan maaperän puhdistustarpeet pohjavesialu-
eilla, joissa pohjaveden pilaantuminen on mahdollista. 
Puhdistetaan pohjavesiä uhkaavat pilaantuneiksi 
todetut alueet. (23/2)

toiminnanharjoittajat, kiinteis-
tön omistajat, kunnat, Liiken-
nevirasto 

jatkuvaa 
toimintaa 

Kunnostetaan 1-3 pilaantuneeksi todettua maa-
aluetta vuodessa valtion jätehuoltotyönä, erityisesti 
pohjavesialueilla sijaitsevia kohteita. (23/3)

kunnat, ELY-Y jatkuvaa 
toimintaa

Lisätään maaperän tilan tietojärjestelmän hyödyntä-
mistä kaavoituksen apuna. (23/4)

kunnat, ELY-Y käynnissä

Lisätään pilaantuneiden maiden ja muiden maa-
ainesten käsittelylaitosten määrää siten, että laitoksia 
löytyy sopivien matkojen etäisyydellä koko Lounais-
Suomesta. (23/5)

pilaantuneiden maiden 
käsittelytoimintaa harjoittavat 
yritykset

suunnit-
teilla

Maa- ja metsätalouden sekä 
turvetuotannon harjoittami-
sesta aiheutuvat vaikutukset 
pohjaveden laatuun on 
estetty. (24) 

Maataloustuotannon, turvetuotannon ja metsäoji-
tuksen hankkeita ei toteuteta, jos niillä on vaikutusta 
pohjavesialueiden pohjaveden pinnan tasoon tai laa-
tuun. Ennallistetaan tarvittaessa pohjavesialueita tai 
niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia ojitettuja 
metsäalueita. (24/1) 

ELY-Y, metsäkeskukset, 
turvetuottajat

jatkuvaa 
toimintaa

Pohjavesivaroja käytetään 
kestävästi.  
Vesihuoltolaitosten veden-
jakeluverkoston vuotovedet 
ovat alle 10 % pumpatusta 
vedestä. (25)
(vrt. yhdyskuntien vesistö-
kuormituksen vähentäminen 
tav. 4, jätevesien ylivuotojen 
ehkäiseminen 42/1)

Laaditaan saneeraussuunnitelmat ja –ohjelmat 
vesihuoltolaitosten vedenjakeluverkoston vuotovesien 
vähentämiseksi. Aloitetaan suunnitelmien toteutus 
huonokuntoisemmista kohteista. (25/1)

vesihuoltolaitokset, kunnat, 
kiinteistöt

jatkuvaa 
toimintaa

Mitoitetaan pohjavesivarojen hyödyntäminen esiin-
tymien luontaisen uudistumiskyvyn mukaisesti 
lisäämällä kuntien välisiä vedenhankintayhteyksiä 
ja optimoimalla vedenottoa eri pohjavesilähteiden 
yhteiskäytöllä. (25/2)

vedenottajat jatkuvaa 
toimintaa
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YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS JA EKOTEHOKKUUS

Ympäristökasvatus on kaikenikäisille suunnattua 
kasvatuksellista toimintaa, jonka avulla opimme nä-
kemään ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteet. 
Lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen parissa 
työskenteleviä ja asian kehittämisestä kiinnostu-
neita tahoja on Lounais-Suomessa paljon. Monet 
päiväkodit ja koulut antavat ympäristökasvatusta. 
Työvälineitä ja tukea tähän toimintaan on saatavissa 
mm. Vihreä Lippu –ohjelmasta. Kouluilla on nykyään 
mahdollisuus tavoitella jopa ympäristösertifikaattia 
yrityselämän tavoin.

Aikuisten ympäristökasvatuksella tarkoitetaan ym-
päristötiedon ja –tietoisuuden lisäämistä. Kestävän 
kehityksen asioiden oppimistarve on elinikäinen. 
Lukuisat organisaatiot ja yhteisöt tarjoavat asiakas-, 
jäsen- ja sidosryhmilleen kestävää kehitystä sekä 
ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevaa tietoa, 
neuvontaa ja materiaaleja. Ympäristötieto käsittää 
laajan joukon asioita, kuten mm. kulttuuriympäristö, 
kulutus, kierrätys, luonto, päästöt.

Eri ympäristöasioiden tiimoilta on nähty tarpeellisek-
si luoda omia yhteistyöverkostoja ja –foorumeita. 
Näitä ovat sekä eri organisaatioiden yhteistyö että 
erilaiset kansalaisten osallistumista edistävät fooru-
mit. Verkostoitumisella haetaan parempaan tulosta 
mm. luonnon monimuotoisuuden, ympäristöteknolo-
giaosaamisen ja vesiensuojelun edistämisessä. 

Kaikella toiminnallamme on vaikutusta ympäristön 
tilaan, joten ympäristövastuullisuus ja ekotehokkuus 
edellyttävät panostusta kaikilla elämän sektoreilla: 
niin elinkeinoelämässä, kunnissa, valtion eri organi-
saatioissa kuin jokaisen arkipäivässä. Tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää myös eri tahojen tiivistä 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Lounais-Suomessa on pitkään tehty kestävän ke-
hityksen edistämistyötä. Kuntien yhteistyö on parin 
vuosikymmenen aikana saavuttanut vakiintuneita 
muotoja. Varsinais-Suomessa merkittävä edistys-
askel oli Kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskuksen Valonian perustaminen vuonna 
2008. Satakunnassa pysyväisluonteisempaa toimin-
taa vielä haetaan, mutta alueella toimii jo nyt monia 
aktiivisia verkostoja. 

Lounais-Suomi on ollut edelläkävijä ympäristökas-
vatustyössä 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2008 eri 
toimijoiden yhteistyö tiivistyi perustetun sateenvar-
joryhmän myötä. Ryhmä otti tehtäväkseen koota 
Lounais-Suomelle oma ympäristökasvatusstrategia, 
joka valmistui vuonna 2010. Strategia viitoittaa tietä 
ympäristökasvatustyön edelleen kehittämiseksi ja 
organisoimiseksi vuosina 2010–2016, ja se on otet-
tu huomioon tämän ohjelman tarkistuksessa. Taus-
talla ovat vaikuttaneet myös aiheeseen paneutuneet 
kansalliset asiakirjat.
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Elinkeinoelämässä ympäristöasioiden huomioon ot-
taminen on nykypäivänä jo lähes elinehto. Etenkin 
suuret yritykset eivät käytännössä voi toimia, jollei 
ympäristöasioista ole huolehdittu. Parantamisen va-
raa aina tietenkin on ja etenkin pienissä yrityksissä, 
joiden kirjo on laaja, yksinkertaista tukea ja työväli-
neitä ympäristövastuulliseen ja ekotehokkaampaan 
toimintaan tarvitaan. Myös julkisen sektorin organi-
saatioissa kestävän kehityksen ohjelmat tulee ottaa 
järjestelmällisesti käyttöön. 

Yhtenä ympäristöstrategian ympäristövastuullisuus 
ja ekotehokkuus –tavoitteen painopisteenä on ym-
päristötutkimuksen ja –seurannan kehittäminen. 
Tähän liittyviä tavoitteita ja kehittämistarpeita käsi-
tellään omassa erikseen (s. 60-).

 
STRATEGIA 2020
Ympäristövastuullinen ja ekotehokas toimintatapa sisäistetty
A. Otetaan käyttöön ympäristövastuullisia ja ekotehokkaita toimintatapoja sekä edistetään ympäristöinnovaa-
tioiden kehittämistä ja käyttöönottoa

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Omaehtoisia, ympäristövastuullisia ja ekotehokkaita toimintatapoja on lisätty. (26)
• Ympäristöteknologiaosaamista on vahvistettu Lounais-Suomen alueella.  (27)
• Ekologisesti kestävä alkutuotanto on lisääntynyt. (28)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Omaehtoisia, ympäristövas-
tuullisia ja ekotehokkaita 
toimintatapoja on lisätty. (26)

Julkisen sektorin organisaatiot laativat itselleen kestä-
vän kehityksen ohjelman ja siihen liittyvän seuranta-
järjestelmän. (26/1) 
(vrt. energiankäytön tehostaminen 17/3)

ELY, kunnat, Valonia, oppi-
laitokset, muut alueelliset ja 
paikalliset julkisorganisaatiot 

käynnissä

Ympäristöteknologiaosaa-
mista on vahvistettu Lounais-
Suomen alueella. (27) 

Tuetaan ympäristöteknologian kehitystyön verkostoi-
tumista, joka koostuu eri alojen toimijoista, joilla on 
innovaatioiden tuottamiseen tarvittavaa osaamista 
(koulutus, tutkimus, yritykset jne.). Paikallisen potenti-
aalin verkottumisen kautta luodaan pohjaa tuotannon 
tehostamiselle, uusien innovaatioiden syntymiselle ja 
kaupallistumiselle. (27/1) (vrt. energia-alan verkos-
toituminen 18/7, ympäristötutkimus ja seuranta/ 
ympäristöteknologiayhteistyö s.63) 

ELY-E, toiminnanharjoittajat, 
Turun ammattikorkeakoulu, 
Green Know-How Turku, 
Prizztech, korkeakoulut, 

jatkuvaa 
toimintaa
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 2010–2013 Toimijatahot Vaihe

Omaehtoisia, ympäristövas-
tuullisia ja ekotehokkaita 
toimintatapoja on lisätty. (26) 

PK-yritykset laativat itselleen ja ottavat käyttöön 
yhteiskuntavastuujärjestelmän, ympäristöjärjestelmän 
tai kestävän kehityksen ohjelman. (26/2) 
(vrt. energiankäytön tehostaminen 17/3,
PK-yritykset ja ympäristöriskit 38/3)

PK-yritykset, yrittäjäjärjestöt, 
ammattikorkeakoulut, ELY-E, 
Yritys-Suomi (verkkopalvelu), 
muut PK-yritysten toiminnan 
kehittämistä edistävät tahot

jatkuvaa 
toimintaa

Kehitetään ympäristökilpailuja/-palkintoja ja käytetään 
niitä nykyistä tehokkaammin. (26/3)

ELY, kunnat, Valonia, järjestöt jatkuvaa 
toimintaa

Ekologisesti kestävä alkutuo-
tanto on lisääntynyt. (28) 
(vrt. energiankäytön tehosta-
minen 17/3)

Laajennetaan luomutuotantoa maataloudessa, 
parannetaan sen toimintaedellytyksiä sekä lisätään 
neuvontaa. (28/1)

Luomuliitto, MTK (käynnistäjät), 
neuvontajärjestöt, maatalous-
tuottajat (toteuttajat), MMM, 
ELY (rahoittajat)

jatkuvaa 
toimintaa

Lisätään tietoa elintarvikkeiden ympäristökuormituk-
sesta ja edistetään lähiruoan käytön lisääntymistä. 
(28/2)

järjestöt, kunnat, ELY, MTK, 
Valonia 

jatkuvaa 
toimintaa

Parannetaan kotimaista alkuperää olevien tuotteiden 
markkina-arvoa toteuttamalla alkutuotantolaitoksilla 
ympäristö- ja laatujärjestelmiä. (28/3) 

MTK (käynnistäjä), neuvon-
tajärjestöt, (toteuttaja), ELY 
(rahoittaja)

jatkuvaa 
toimintaa

 
STRATEGIA 2020
Ympäristövastuullinen ja ekotehokas toimintatapa sisäistetty
B. Lisätään ympäristökasvatusta ja edistetään ympäristötietoisuutta sekä jalostetaan ympäristötieto alueen 
toimijoiden käyttöön.
D. Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä ympäristöasioissa

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Ympäristötietoisuutta on lisätty. (29)
• Ympäristötiedon monipuolisuutta, kohdennettua tuottamista ja vapaata saatavuutta on edistetty. (30)
• Päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten toiminta kestävän kehityksen edistämistyössä on kehittynyttä. 20 %:lla em. laitoksista on 

jokin ympäristöalan sertifikaatti vuoteen 2013 mennessä. (31)
• Vuorovaikutusta ja yhteistyötä ympäristöasioissa on kehitetty. (32)
• Tietoisuus liikkumisen aiheuttamista ympäristövaikutuksista on lisääntynyt. (33)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Ympäristötietoisuutta on 
lisätty. (29)

Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia kuntien 
luottamushenkilöille kestävän kehityksen asioista 
sekä ympäristöviranomaisen toiminnasta ja vastuus-
ta. (29/1)

kunnat, ELY-Y, Valonia, 
Prizztech

jatkuvaa 
toimintaa
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Ympäristötiedon monipuoli-
suutta, kohdennettua tuotta-
mista ja vapaata saatavuutta 
on edistetty. (30)

Helpotetaan ympäristötiedon saantia popularisoimalla 
sitä kohderyhmät huomioiden nettisisällöiksi, julkai-
suiksi, opastuksiksi ja tapahtumiksi. (30/1) 
(vrt. ympäristötutkimustiedon popularisointi s. 62) 

ELY-Y, korkeakoulut, tutkimus-
laitokset, Lounaispaikka, maa-
kuntamuseot, Metsähallitus, 
järjestöt, muut ympäristötiedon 
tuottajat

jatkuvaa  
toimintaa

Kehitetään paikkatietojärjestelmiin kerätyn tiedon 
saatavuutta ja sisältöä sekä aineistojen monipuoli-
suutta ja käytettävyyttä. (30/2)

ELY, kunnat, Lounaispaikka, 
maakuntien liitot, Metsähalli-
tus, muut paikkatietoaineistoa 
keräävät toimijat

käynnissä

Päivähoidon, koulujen ja op-
pilaitosten toiminta kestävän 
kehityksen edistämistyössä 
on kehittynyttä. 
20 %:lla em. laitoksista on 
jokin ympäristöalan sertifi-
kaatti vuoteen 2013 mennes-
sä. (31) 

Kannustetaan varhaiskasvatusta, kouluja ja oppilai-
toksia osallistumaan Vihreä Lippu –ohjelmaan ja/tai 
ympäristösertifikaattiin lisäämällä koulutusta ja neu-
vontaa, tukihenkilöpalveluja sekä esitellään malleja. 
Kannustetaan kustannussäästötietoa antaen kuntia ja 
yrityksiä tukemaan kouluja ja päiväkoteja Vihreä lippu 
–osallistumiskustannuksissa. (31/1)

maakunnalliset ympäristökas-
vatus- koordinaattorit, ammatti-
korkeakoulut, kuntien koulu- ja 
sivistystoimet, arkkihiippakun-
nan ympäristötoimikunta

jatkuvaa 
toimintaa

Vuorovaikutusta ja yhteis-
työtä ympäristöasioissa on 
kehitetty. (32)

Jatketaan ja kehitetään edelleen laajoja ohjelmaso-
pimuksia ja toimintamalleja, joilla on saatu aktivoitua 
kansalaisia mukaan toimintaan. Näitä ovat: Satavesi, 
Pro Saaristomeri ja Valonia (Varsinais-Suomen Agen-
da 21 –toiminta). (32/1)

ohjelmasopimusosapuolet käynnissä

Perustetaan Lounais-Suomen alueelle luontotyöryh-
mä, joka toimii alueen toimijoiden yhteistyöfoorumina 
luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. (32/2) 
(vrt. luonnon monimuotoisuus tav. 43-52) 

ELY-Y, maakuntien liitot, 
kunnat, metsäkeskukset, 
Metsähallitus, maanomistajat, 
järjestöt

uusi

TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Ympäristötietoisuutta on 
lisätty. (29)

Järjestetään koulutusta ja seminaareja ajankohtai-
sista ympäristöasioista kohderyhmänä mm. alueen 
viranomaiset, PK-yritykset, alkutuotannon toimijat. 
Tuotetaan ympäristötietoa eri kohderyhmien käyttöön. 
(29/2)

ELY, kunnat, neuvontajärjestöt, 
metsäkeskukset, Metsähallitus, 
korkeakoulut, YM

jatkuvaa 
toimintaa

Päivähoidon, koulujen ja op-
pilaitosten toiminta kestävän 
kehityksen edistämistyössä 
on kehittynyttä.
20 %:lla em. laitoksista on 
jokin ympäristöalan sertifi-
kaatti vuoteen 2013 mennes-
sä. (31)

Lisätään luonto- ja ympäristökoulutusta tarjoavien 
tahojen määrää Varsinais-Suomessa ja Satakunnas-
sa kehittämällä alueellisia kouluttajaverkostoja, jotka 
tarjoavat monimuotoisia palveluja (luonnontuntemus, 
kulttuuriympäristö, kulutus, kierrätys, osallistuminen). 
(31/2) 

Valonia, Satakunnan ympäris-
tökasvatusverkosto, kunnat, 
Varsinais-Suomen ympäristö-
kasvatusyhdistys ry

jatkuvaa 
toimintaa

Valmistellaan kestävän kehityksen koulutuspaketteja 
esim. opettajien veso-koulutuksen osaksi. Lisätään 
ammatillisten oppilaitosten opettajien kestävän 
kehityksen koulutusta. Tehostetaan tarjolla olevan 
materiaalin käyttöä opettajien apuna kiertävien ympä-
ristökouluttajien avulla. (31/3)

Valonia, Lounais-Suomen AVI, 
luonnonvara-alan oppilaitokset, 
kuntien opetuspalvelukeskuk-
set

jatkuvaa 
toimintaa
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Vuorovaikutusta ja yhteis-
työtä ympäristöasioissa on 
kehitetty. (32) 

Järjestetään asukkaille avoimien ovien päiviä, joissa 
annetaan mahdollisuus tutustua esimerkiksi teolli-
suuslaitosten, jätteenkäsittelylaitosten tai jäteveden-
puhdistamojen toimintaan. (32/3) 

toiminnanharjoittajat, asukas-
yhdistykset, kunnat, Valonia

jatkuvaa 
toimintaa

Sovitaan Satakunnan ympäristötiedon hallinnan 
koordinaatiosta ja yhteistyöstä hyödyntäen Varsinais-
Suomen toimintamallia. Käynnistetään pysyvä 
koordinaatio hankkeen avulla. Turvataan Valonian 
toiminta. (32/4)

TY/kulttuurin ja maisemantut-
kimuslaitos, TY/OKL Rauma, 
kunnat, Satakuntaliitto, ELY

käynnissä

Parannetaan yhteistyötä eri kouluasteiden ja oppilai-
tosten välillä kunnissa, jotta kestävään kehitykseen 
liittyvä opetus muodostaa jatkumon. (32/5)

koulut, ammatilliset oppilaitok-
set, ammattikorkeakoulut, va-
paan sivistystyön oppilaitokset

jatkuvaa 
toimintaa

Tuetaan ja edistetään yhteistyön ja koordinaation 
avulla uusien toimijoiden mukaantuloa verkostoihin 
ja kestävän kehityksen toimintaan. Otetaan ”pienet 
osaamiset” käyttöön (mm. kansalaisjärjestöt, asukas-
toiminta). (32/6)

alueelliset organisaatiot, yh-
teistyöohjelmat, Leader-toimin-
taryhmät, asukasyhdistykset, 
kansalaisjärjestöt, seurakun-
nat, etujärjestöjen paikallisyh-
distykset, Varsinais-Suomen 
ympäristökasvatusyhdistys ry

jatkuvaa 
toimintaa

Tietoisuus liikkumisen aihe-
uttamista ympäristövaikutuk-
sista on lisääntynyt. (33)

(vrt. ajoneuvojen ilmastovai-
kutusten vähentäminen 19/1-
3, yksityisautoilun tarpeen 
vähentäminen, joukko- ja 
kevytliikenne 35/1-3)

Tehostetaan kestävän liikkumisen ohjausta jakaen 
tietoa ja kehittäen eri kulkutapojen käyttöä ja yhdistä-
mistä helpottavia palveluita. Käynnistetään Varsinais-
Suomessa liikkumisen ohjauksen palvelukeskustoi-
minta. (33/1) 

kunnat, maakuntien liitot,
ELY-L, Valonia

uusi

Kampanjoidaan kestävää liikkumista edistävän 
toiminnan kuten etätyömahdollisuuksien, työsuhde-
matkalippujen ja kimppakyytitoiminnan lisäämiseksi. 
Järjestetään vuosittain kampanjoita (Pyörällä töihin 
–kilpailu, Liikkujan viikko, Autoton päivä), joihin 
alueen ihmiset, yritykset ja muut toimijat osallistuvat. 
(33/2) 

kunnat, Valonia, työelämäjär-
jestöt, yritykset, 
asukkaat ja muut alueen 
toimijat 

jatkuvaa 
toimintaa
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ALUEIDEN KÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyy-
dessä niin, että henkilöautoliikenteen tarve on mah-
dollisimman vähäinen. Maakuntakaavoituksessa ja 
kuntien yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdys-
kuntarakenteen eheyttämistä ja esittää siihen tarvit-
tavat toimenpiteet.

Yhdyskuntarakenteella on merkittävä vaikutus ilmas-
tonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästö-
jen määrään. Rakenteen muuttaminen on hidasta 
ja tavoitteet toteutuvat osin vasta pitkällä aikavälillä. 
Kokonaisvaltaisella, tavoitteellisella suunnittelulla 
saavutetaan kuitenkin myös merkittäviä taloudellisia 
säästöjä ja ihmisystävällisempää elinympäristöä. 

Kestävä, ehyt yhdyskuntarakenne luo pohjaa toimi-
valle joukkoliikenteelle, lyhyille työmatkoille, palve-
luiden saavutettavuudelle, tehokkaille kuljetusjärjes-
telmille, luonnonvarojen ja taajamien ulkopuolisten 
alueiden säästämiselle sekä tehokkaalle infrastruk-
tuurille. Hyvin suunniteltu maankäyttö on edellytys 
kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumiselle niin 
kaupunki- kuin maaseuduilla. 

Toimivassa aluerakenteessa keskustojen ja maa-
seudun välille muodostuu monipuolinen vuorovai-
kutus, jossa alueet hyödyntävät toistensa vahvuuk-
sia. Taajama-alueiden maankäytön pitkäntähtäimen 
strategiseen suunnitteluun voidaan pyrkiä kuntien 
välissä yhteistyöllä. Turun ja Porin kaupunkiseuduilla 
on käynnissä rakennemallityö, joissa tavoitteena on 

Viime vuosikymmeninä aluerakenne ja asutus ovat 
keskittyneet entistä enemmän, mutta samanaikai-
sesti yhdyskuntarakenne on kasvavilla kaupunkiseu-
duilla hajautunut. Kaupunkiseuduille syntynyt haja-
asutus heikentää pohjaa kestävälle maankäytölle. 
Reuna-alueiden pirstoutumisen myötä kaupungin ja 
maaseudun raja hämärtyy. Osa kunnista tukee asu-
mista haja-asutusalueilla poikkeusluvilla ja taajama-
rakenne kasvaa hallitsemattomasti ilman asema-
kaavoitusta. Joillakin seuduilla haja-asutusalueelle 
rakennettujen uusien asuntojen suhteellinen määrä 
taaja-asutukseen nähden on suuri. 

Maaseudulle rakennetuista uusista asunnoista 
enemmistö on sijoittunut kyläalueiden ulkopuolelle, 
eivätkä ne tue vanhaa kyläasutusta. Suunnitelmalli-
sella maankäytöllä, olemassa olevan rakennuskan-
nan hyödyntämisellä ja harkitulla hajarakentamisella 
voidaan vahvistaa maaseudun elinvoimaa. 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) 
määritellään kestävän alueidenkäytön linjaukset, 
jotka tulee ottaa huomioon alue- ja kuntatasolla. 
Vuonna 2008 tarkistettujen tavoitteiden mukaan alu-
eidenkäytöllä on entistä vahvemmin hillittävä ilmas-
tonmuutosta. Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, 
esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin on varauduttava.

Alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät yhdyskuntara-
kenteen kehittämistä siten, että palvelut ja työpai-
kat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
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saada yhteinen näkemys kaupunkiseutujen yhdys-
kuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Ra-
kennemallityössä esitetään alueellisia kehityskuvia, 
jotka koskevat asumista, työpaikka-alueita, kaupan 
ja palveluiden alueita, liikenneverkkoa, virkistyksen 
ja vapaa-ajan alueita sekä yhdyskuntatekniikkaa. 
Tarkoituksena on luoda kaupunkiseuduille yhteinen 
rakennemalli, joka ohjaa kuntien tulevaa maankäy-
tön suunnittelua. 

Yhdyskuntarakenne ja liikenne ovat välittömässä 
vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Toimivan ja mah-
dollisimman vähän päästöjä aiheuttavan liikennejär-
jestelmän luominen vaatii strategiset, toimintaa pit-
käjänteisesti ohjaavat linjaukset. Lounais-Suomen 
alueelle laaditaan yhteistä liikennestrategiaa vuosi-
en 2010–2011 aikana. 

Haasteena on liikkumisen ohjaaminen joukkoliiken-
teen käyttöön sekä kävelyn ja pyöräilyn lisääminen 
kulkutapana. Juna- ja linja-autoliikenteen sujuvuut-

ta, palvelutasoa ja hintakilpailukykyä tulee paran-
taa. Kevyen liikenteen edistämiseksi tarvitaan mm. 
väylästön täydentämistä ja keskustaympäristöjen 
kehittämistä jalankulun ja pyöräilyn tarpeet huomi-
oon ottaen.

Junaliikenteen sujuvuuden ja houkuttelevuuden 
lisääminen on tavoitteena myös ylimaakunnalli-
sessa Salon ja Espoon välille suunniteltavassa 
ratayhteydessä. Hankkeen tavoitteena on varmis-
taa nopean Turku-Helsinki-Pietari -ratayhteyden 
kehittämismahdolli suudet sekä raideliikenteen kil-
pailukyky kestävänä kulkumuotona turvaamalla 
myös mahdollisen paikallisjunaliikenteen edellytyk-
set. 

Ympäristöohjelman tarkistuksessa huomioitiin ke-
sällä 2010 maakuntavaltuustoissa hyväksytyt Varsi-
nais-Suomen  maakuntasuunnitelma 2030 ja –oh-
jelma 2011–2014 (Kompassi tulevaisuuteen) sekä 
Satakunnan maakuntaohjelma 2011–2014.

STRATEGIA 2020
Kestävä alueiden käyttö ja kestävä yhdyskuntarakenne turvattu
A. Edistetään ehyen yhdyskuntarakenteen toteutumista
B. Tuetaan maaseudun ekologisesti kestävää asumista ja käyttöä
C. Edistetään kestävää rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Taajamien yhdyskuntarakennetta on kehitetty ja eheytetty kestävällä tavalla olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja rakennus-

kantaa hyödyntäen. (34) 
• Liikennejärjestelmän kehittämistä on lisätty. Yhdyskuntasuunnittelulla on vähennetty yksityisautoilun tarvetta ja joukko- ja kevytlii-

kenteen käyttöä on edistetty. (35)
• Raideliikennettä on kehitetty pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. (36)
• Maaseudun ja saariston elinkelpoisuus on turvattu kestävällä tavalla. (37)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Taajamien yhdyskunta-
rakennetta on kehitetty 
ja eheytetty kestävällä 
tavalla olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta ja 
rakennuskantaa hyödyn-
täen. (34) 

(vrt. energiatehokas 
alueiden käytön suunnit-
telu, rakentaminen 17/1-2, 
asukkaiden osallistuminen 
63/1-3)

Ohjataan yhdyskuntarakenteen kehitystä strategisen kaavoituksen 
avulla: seudullinen rakennemallityö, maakuntakaavoitus ja yleiskaavoi-
tus. (34/1)

kunnat, maakun-
tien liitot, ELY 

jatkuvaa 
toimintaa

Vahvistetaan kaupunkien ja taajamien keskustoja elinvoimaisina 
asuin-, palvelu- ja työpaikka-alueina. 
Suunnitellaan taajamiin monipuolinen asuntotarjonta. Ohjelmoidaan 
asuntotuotantoa seudullisesti. Ohjataan julkisten ja kaupallisten pal-
veluiden sijoittumista siten, että ne ovat helposti saavutettavissa myös 
ilman yksityisautoa. (34/2) 

kunnat, maa-
kuntien liitot, 
ELY,  rakennus-
liikkeet/-ala

jatkuvaa 
toimintaa

Rajoitetaan kaupunkiseutujen taajamien suunnittelematonta laaje-
nemista reuna-alueilla edellyttämällä kasvusuuntien ja rakentamisen 
ratkaisemista kaavoituksella yksittäisten luparatkaisujen sijaan. (34/3) 

kunnat, ELY, 
maakuntien liitot

jatkuvaa 
toimintaa
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Liikennejärjestelmän 
kehittämistä on lisätty. 
Yhdyskuntasuunnittelulla 
on vähennetty yksityisau-
toilun tarvetta ja joukko- ja 
kevytliikenteen käyttöä on 
edistetty. (35) 

(vrt. ajoneuvojen ilmas-
tovaikutusten vähentämi-
nen 19/1-3, tietoisuuden 
lisääntyminen liikkumisen 
ympäristövaikutuksista 
33/1-2)

Kehitetään liikennejärjestelmää laajana yhteistyönä ilmastotavoitteita 
painottaen. (35/1) 

maakuntien lii-
tot, kunnat, ELY, 
liikennöitsijät,  
Liikennevirasto 

jatkuvaa 
toimintaa

Edistetään joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käytettävyyttä seuraa-
vin keinoin:  
- uusia yhteyksiä erityisesti työssäkäyntiliikenteen runkoreiteille,
- nopeat kaukoliikenteen pikavuororeitit (mm. Rauma)
- bussireittejä uusillekin alueille,
- katuverkot ja liikenneväylät joukkoliikennettä tukevaksi 
(bussikaistat, pysäkit, liikennevaloetuudet),
- korkean palvelutason linja-autoreitit, joissa riittävän tiheä vuoroväli, 
- liityntäpysäköintialueet, 
- yhtenäiset joukkoliikenne- ja lippujärjestelmät ja tuetut lippujen hinnat, 
- yritysten työsuhdeliput, 
- helppokäyttöinen sähköinen reitti- ja aikataulutietopalvelu. (35/2) 

kunnat, maakun-
tien liitot, ELY, 
Liikennevirasto, 
liikennöitsijät, 
yritykset

jatkuvaa 
toimintaa

Parannetaan ja täydennetään kevyenliikenteen verkostoja. Paran-
netaan kevyenliikenteen olosuhteita ja sujuvuutta keskustoissa ja 
taajamissa. (35/3) 

kunnat, ELY-L jatkuvaa 
toimintaa

Raideliikennettä on 
kehitetty pitkäjänteisesti ja 
monipuolisesti. (36)

Panostetaan nopeiden henkilö- ja tavaraliikenteen raideyhteyksien 
kehittämiseen. Poistetaan tasoristeyksiä ja perusparannetaan raiteita 
tähdäten siihen, että painorajoitukset voidaan poistaa (Turku/Pori-
Helsinki, Turku-Tampere ja Rauma-Tampere). (36/1)

Liikennevirasto, 
ELY-L, Maan-
mittauslaitos, 
maakuntien 
liitot, Liikenne- ja 
viestintäminis-
teriö

jatkuvaa 
toimintaa

Maaseudun ja saariston 
elinkelpoisuus on turvattu 
kestävällä tavalla. (37) 

Kehitetään maaseutua ja saaristoa (mm. kaavoituksen, rakennusjär-
jestyksen, kyläsuunnitelmien sekä palvelujen avulla) omaleimaisena, 
ekologisesti kestävänä elinympäristönä, jossa korostuvat maisemaku-
van väljyys, rantojen saavutettavuus, yhteys luonnonympäristöön ja 
yhteisöllisyys. Turvataan saariston liikenneyhteydet asumista, työssä-
käyntiä ja matkailua silmällä pitäen. (37/1) 

maakuntien lii-
tot, kunnat, ELY, 
korkeakoulut, 
Leader-toiminta-
ryhmät, järjestöt, 
kyläyhdistykset, 
asukkaat 

jatkuvaa 
toimintaa

Turvataan maa- ja metsätalouden toiminnan edellytykset ohjaamalla 
uusi asutus olemassa olevien kylien yhteyteen. (37/2) 

kunnat, maakun-
tien liitot, ELY 

jatkuvaa 
toimintaa
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Taajamien yhdyskunta-
rakennetta on kehitetty 
ja eheytetty kestävällä 
tavalla olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta ja 
rakennuskantaa hyödyn-
täen. (34) 

(vrt. energiatehokas 
alueiden käytön suunnit-
telu, rakentaminen 17/1-2, 
asukkaiden osallistuminen 
63/1-3)

Toteutetaan laadukasta täydennysrakentamista tarkoituksenmukaisilla 
alueilla kulttuuriympäristöjä, ekologisia käytäviä ja viheralueita säästä-
en. Taajamarakenteen sisällä olevat rakentamattomat alueet otetaan 
rakennusalueeksi ellei alueen kulttuuri-, maisema-, luontoarvot, virkis-
tyskäyttötarpeet tai tulvariskit ole rakentamisen esteenä. (34/4) 
(vrt. luonnon monimuotoisuus tav. 43-52, tulvasuojelu 55/1, 3-4, maise-
ma ja kulttuuriympäristö tav. 53-54) 

kunnat, ELY jatkuvaa 
toimintaa

Vältetään tuhlailevaa maankäyttöä.
Suhteutetaan laadittavien kaavojen rakennusoikeudet todelliseen 
rakentamistarpeeseen ja seudun arvioituun väestökehitykseen. (34/5)

kunnat, maakun-
tien liitot, ELY 

jatkuvaa 
toimintaa

Liikennejärjestelmien 
kehittämistä on lisätty. 
Yhdyskuntasuunnittelulla 
on vähennetty yksityisau-
toilun tarvetta ja joukko- ja 
kevytliikenteen käyttöä on 
edistetty. (35)

Tehostetaan kuljetusten yhdistelyä ja lisätään yritysten välistä logistiik-
kayhteistyötä kuljetusten järjestelyissä: yhteiset logistiikkakeskukset. 
(35/4)

toiminnanharjoit-
tajat

jatkuvaa 
toimintaa

Ratkaistaan Turun kaupunkiseudun rakennemallityössä pikaraitiotien 
rooli joukkoliikennejärjestelmässä. Osoitetaan maankäytön suunnitte-
lussa joukkoliikenteen runkolinjasto kaupunkiseudulla. (35/5) 

Turun kaupunki, 
Turun kaupunki-
seudun kunnat

käynnissä

Raideliikennettä on 
kehitetty pitkäjänteisesti ja 
monipuolisesti. (36)

Edistetään raideliikenteen toimintaedellytyksiä ja käyttömahdollisuutta 
paikallisjunaliikenteessä. (36/2)

maakuntien 
liitot, kunnat, 
Liikennevirasto, 
ELY

jatkuvaa 
toimintaa

Maaseudun ja saariston 
elinkelpoisuus on turvattu 
kestävällä tavalla. (37)

Edistetään kansallisen rannikkostrategi-
an soveltamista rannikolla ja merialueella. (37/3)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                    

ELY, maakuntien 
liitot, Metsähal-
litus, Suomen 
Kalankasvatta-
jaliitto, SAKL, 
vesialueiden 
omistajat

käynnissä

Kehitetään ammatti- ja vapaa-ajankalastukseen kestävän kehityksen 
kriteerien mukainen toimintamalli. (37/4) 

ELY, SAKL, 
kalastusalueet, 
SVK/Lounais-
Suomen 
Vapaa-ajanka-
lastajapiiri, mat-
kailuorganisaati-
ot ja -yrittäjät 

käynnissä
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YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA –RISKIT

Tässä ohjelmassa on painotettu ympäristövahinko-
jen ennakointia käyttäen keinoina uusien toiminta-
mallien kehittämistä sekä harjoituksia ja koulutuksia 
poikkeustilanteiden varalle. Myös vaarallisten kulje-
tusten aiheuttamien riskien minimointiin on kiinnitet-
ty huomiota.

Ympäristövaikutusten huomioonottoa ja vähentä-
mistä käsitellään myös muissa ohjelman teemoissa. 
Tässä kohtaa on kiinnitetty huomiota erityisesti teol-
lisuuslaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
käyttöönottoon ympäristövaikutusten vähentämi-
seksi.

 
STRATEGIA 2020
Ympäristövaikutukset ja -riskit tunnistettu ja hallittu 
A. Tunnistetaan ympäristökuormituksen vaikutukset ja vähennetään niitä
B. Varaudutaan ympäristöriskeihin ja vähennetään niitä
C. Otetaan ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassa

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan onnettomuusriskit ja poikkeustilanteet on selvitetty, minimoitu ja niihin on varauduttu. 

(38)
• Kuljetusten (maa- ja vesiliikenne) aiheuttamat riskit on selvitetty ja minimoitu. (39)
• Äärisääolosuhteiden aiheuttamiin riskeihin on varauduttu. (40)
• Haitalliset päästöt on minimoitu teollisessa toiminnassa parhaan käyttökelpoisen tekniikan avulla. (41)
• Jätevedenpuhdistamoiden aiheuttamia ympäristöriskejä on vähennetty. (42)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Pilaantumisen vaaraa aihe-
uttavan toiminnan onnetto-
muusriskit ja poikkeustilan-
teet on selvitetty, minimoitu ja 
niihin on varauduttu. (38) 

Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalleja ja 
tyyppiratkaisuja erilaisten ympäristövahinkojen enna-
kointiin (pienet öljy-, liete- ja kemikaalisäiliöt). (38/1) 

ProAgria (suunnittelu, kehit-
täminen), ELY-E (rahoitus, 
valvonta), kunnat (valvonta), 
AVI (luvitus), MTT 

jatkuvaa 
toimintaa

Kuljetusten (maa- ja vesilii-
kenne) aiheuttamat riskit on 
selvitetty ja minimoitu. (39) 

Parannetaan liikenneturvallisuutta erityisesti reiteillä, 
joilla vaarallisia aineita kuljetetaan runsaasti. (39/1) 
(vrt. liikennetoimenpiteitä 19/1-3, 33/1-2, 35-36) 

ELY-L, Liikennevirasto, kunnat jatkuvaa 
toimintaa

Ympäristövaikutusten ja –riskien tunnistaminen ja 
hallinta on tärkeää kaikessa toiminnassa. Ympä-
ristöriskejä voivat aiheuttaa haitallisten aineiden 
virheellinen käsittely, tekniset häiriöt sekä luonnonil-
miöt. Äkilliset päästöt ilmaan, maaperään, vesistöön 
tai pohjaveteen voivat saada aikaan vakavia vaarati-
lanteita asukkaille ja ympäristölle.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) selvityksen 
mukaan ympäristövahingon riski on suurin teollisuu-
dessa, liikenteessä ja kunnallisilla jätevedenpuhdis-
tamoilla - öljyvahingot jätettiin tämän selvityksen 
ulkopuolelle. Vuosina 2000–2005 eniten tapauksia 
ja suurimman osan kustannuksista aiheuttivat teol-
lisuuden kemikaalit. Suurin osa vahinkotapauksista 
kohdistui ensisijaisesti maaperään.
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Pilaantumisen vaaraa aihe-
uttavan toiminnan onnetto-
muusriskit ja poikkeustilan-
teet on selvitetty, minimoitu ja 
niihin on varauduttu. (38)

Lisätään harjoittelua poikkeustilanteiden varalle. Ote-
taan poikkeusoloista aiheutuvat ympäristövaikutukset 
huomioon poikkeustilanneharjoituksissa. (38/2) 

toiminnanharjoittajat, pelastus-
viranomaiset

jatkuvaa 
toimintaa

Ohjeistetaan PK-yrityksiä erityisesti kemikaalien 
käyttöön liittyvistä riskeistä. (38/3) 
(vrt. PK-yritysten ympäristövastuullisuus 26/2)

kunnat jatkuvaa 
toimintaa

Äärisääolosuhteiden aiheut-
tamiin riskeihin on varaudut-
tu. (40)

(vrt. ilmastonmuutokseen 
varautuminen 20/1-6)

Varaudutaan energiantuotannossa ja –jakelussa 
mahdollisimman hyvin äärisääolosuhteiden aiheutta-
miin energiantuotannon ja –jakelun häiriöihin. (40/1) 
(vrt. energiatoimenpiteet tav. 16-18)

energiayhtiöt jatkuvaa 
toimintaa

Varaudutaan liikenneväylien kunnossapidon ja toimin-
tavarmuuden osalta äärisääolosuhteisiin ja niiden 
aiheuttamiin vaikutuksiin. (40/2)

ELY-L, Liikennevirasto, kunnat jatkuvaa 
toimintaa

Haitalliset päästöt on mini-
moitu teollisessa toiminnassa 
parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan avulla. (41) 

Käytetään teollisuuslaitosten ympäristöluvissa mää-
rättyjen tarkkailuohjelmien tuloksia hyödyksi laitok-
sessa käytettävän tekniikan parantamiseksi. (41/1)

teollisuuslaitokset, kunnat, 
ELY-Y

jatkuvaa 
toimintaa

Koulutetaan teollisuuslaitosten henkilökunta poikke-
ustilanteiden varalle. (41/2)

teollisuuslaitokset jatkuvaa 
toimintaa

Käytetään teollisuuslaitosten uudishankintojen perus-
tana parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (41/3)

teollisuuslaitokset, kunnat, 
ELY-Y

jatkuvaa 
toimintaa

Jätevedenpuhdistamoiden 
aiheuttamia ympäristöriskejä 
on vähennetty. (42) 

Ehkäistään jätevedenpuhdistamojen jätevesien 
ylivuotoja ja satunnaispäästöjä. (42/1) 
(vrt. yhdyskuntien vesistökuormituksen vähentäminen 
tav. 4, vuotovesien vähentäminen tav. 25)

vesihuoltolaitokset, jäteve-
denpuhdistamot, kunnat, AVI, 
ELY-Y 

jatkuvaa 
toimintaa
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LUONNON MONIMUOTOISUUS

luvia alueita ja ohjelmien ulkopuolisia Natura-alueita 
noin 107 200 ha, josta Saaristomeren kansallispuis-
toon kuuluu 50 600 ha. Tämän lisäksi on suojeltu 
jonkin verran Naturaan ja ohjelmiin kuulumattomia 
yksityisiä suojelualueita (YSA), kaavojen suojelualu-
eita sekä puolustusvoimilta Metsähallituksen luonto-
palveluille siirtyneitä alueita.

Lisäksi suojeluarvojen säilyminen edellyttää suu-
rella osalla suojelualueita aktiivisia toimia. Erityyp-
pisten suojelualueiden hoito edellyttää yhteistyötä 
maanomistajien, viranomaisten ja luontoalan yrittä-
jien kesken. 

Maanomistajien rooli korostuu erityisesti perinne-
maisemien osalla, sillä ilman jatkuvaa laidunnusta 
tai niittoa ei uhanalaisiksi todettujen perinnebiotoop-
pien tila säily edes nykyisenä.  Myös muun luonnon 
osalta lajien ja luontotyyppien uhanalaistarkastelun 
tulokset on otettava käyttöön kaikessa toiminnassa. 
Tämä korostuu erityisesti meriluonnon osalla, sillä 
toisin kuin maanpäällinen luonto, vedenalaiset lajit 
ja luontotyypit ja osin myös merenpohjan geomorfo-
logia on vielä pääosin kartoittamatta. Lounais-Suo-
messa on käynnissä useita projekteja, jotka keskit-
tyvät erityisesti rannikko- ja meriluonnon suojeluun 
ja kestävään käyttöön sekä perinnemaisemien hoi-
toon (NANNUT, SELMU, VELHO, Natureship, Koke-
mäenjoki-LIFE, Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla). 

Lounais-Suomen luonto on luonnonolosuhteidensa 
ja pitkän asutushistoriansa ansiosta maamme mo-
nimuotoisinta. Toisaalta intensiivinen ihmistoiminta 
myös uhkaa pienipiirteistä ja vaihtelevaa luontoa. 
Vanhat metsät on Lounais-Suomessa suurelta osin 
menetetty ja myös kosteikkojen ja soiden luontoar-
vot ovat häviämässä kovaa vauhtia. Nykyinen tehos-
tunut maatalous ei tarvitse luonnonlaitumia ja siksi 
valtaosa niityistä ja muista maatalousympäristön 
perinnemaisemista (perinnebiotoopeista) ja niillä 
elävistä lajeista on uhanalaistunut.

Valtioneuvosto on vahvistanut periaatepäätöksel-
lään valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen 
turvaamiseksi kansallis- ja luonnonpuistoja, soita, 
lintuvesiä, harjuja, lehtoja, rantoja ja vanhoja met-
siä koskevat suojeluohjelmat. Suurin osa Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan alueella sijaitsevista 
suojelualueista kuuluu myös EU:n Natura 2000 -ver-
kostoon. Verkostolla on tarkoitus turvata euroopan-
laajuisesti suojeluarvojen säilyminen pitkälle tulevai-
suuteen. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelma METSO (v. 2008-2016) tarjoaa ta-
loudellisestikin kannattavan vaihtoehdon metsän-
omistajalle, joka haluaa säilyttää metsänsä tuleville 
sukupolville. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden suo-
jella metsiä joko pysyvästi tai määräaikaisesti. 

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa oli vuoden 
2010 alussa suojeltu luonnonsuojeluohjelmiin kuu-
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STRATEGIA 2020
Luonnon monimuotoisuus turvattu
A. Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua
B. Turvataan monimuotoiset ja toimivat elinympäristöjen verkostot 
C. Kehitetään toimintamalleja vieraslajihaittojen rajoittamiseksi
D. Lisätään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa monimuotoisuuden suojeluun

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta on lisätty. Maanviljelysalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmissa 

esitetyistä hoitokohteista on toteutettu 50 %. Perinnemaisemia on hoidon piirissä Satakunnassa 3000 ha ja Varsinais-Suomessa 
8000 ha vuoteen 2013 mennessä. (43)

• Metsäluonnon monimuotoisuutta on lisätty. (44)
• Saaristomeren ja Selkämeren luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyminen tuleville sukupolville on turvattu. (45)
• Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suotuisa suojelun taso on saavutettu. Uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä koskeva tieto on 

otettu käyttöön kaikessa toiminnassa. (46)
• Tietoa vieraslajeista ja niiden haitoista lisätty ja haittoja on vähennetty. (47)
• Natura 2000 –verkoston ja luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen on saatettu loppuun ja suojelualueiden luonnon monimuotoi-

suutta on parannettu. (48)
• Luonnon monimuotoisuuden suojelun perusteista ja tärkeydestä on tiedotettu selkeällä tavalla ja vapaaehtoinen luonnonsuojelu on 

lisääntynyt. (49)
• Suojelualueverkoston alueellinen kattavuus (SAVA) myös Natura 2000 -verkoston ja luonnonsuojeluohjelma-alueiden ulkopuolella 

on turvattu. (50)
• Lähiluonnon suojelua on edistetty. (51)
• Laajat, yhtenäiset luontoalueet ja ekologiset verkostot on säilytetty. (52) 

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Maatalousalueiden luonnon 
monimuotoisuutta on lisätty.
Maanviljelysalueiden 
luonnon monimuotoisuu-
den yleissuunnitelmissa 
esitetyistä hoitokohteista on 
saatu hoidon piiriin 50 %. 
Hoidettuja perinnemaisemia 
on Satakunnassa 3000 ha 
ja Varsinais-Suomessa 8000 
ha vuoteen 2013 mennessä. 
(43)

Jatketaan perinnemaisemien hoito-ohjelmien toteut-
tamista molemmissa maakunnissa laatimalla luonnon 
monimuotoisuuden yleissuunnitelmat tärkeimmille 
perinnemaisema-alueille. Kehitetään hoito-ohjelmaan 
kirjattua viranomaisten välistä yhteistyötä. (43/1)

ELY, Pro Agria, Metsähallitus, 
järjestöt

jatkuvaa 
toimintaa

Metsäluonnon monimuotoi-
suutta on lisätty. (44)

Suunnataan metsätalouden omia rahoitusmuotoja en-
tistä enemmän luonnon monimuotoisuutta edistäviin 
luonnonhoitohankkeisiin (Metso-ohjelman toteuttami-
nen).  Vahvistetaan metsä- ja ympäristöviranomaisten 
yhteistyötä hyödyntämällä entistä paremmin esim. 
eliölajit –tietojärjestelmää (Hertta) sekä luonnonvara-
tietokantaa. (44/1)

metsäkeskukset, ELY-Y, YM, 
MMM, MTK, Metsänomistajien 
liitto Länsi-Suomi, metsänhoi-
toyhdistykset, Metsähallitus
 

käynnissä
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Saaristomeren ja Selkä-
meren luonnonympäristön  
monimuotoisuuden säilymi-
nen tuleville sukupolville on 
turvattu. (45)

Myötävaikutetaan Selkämeren kansallispuiston perus-
tamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. (45/1) 

ELY, Metsähallitus, kunnat käynnissä

Kehitetään Saaristomeren kansallispuistoa siten, että 
Natura-ohjelman ja kuntien yleiskaavojen suojeluva-
raukset täydentävät kansallispuistoa ja varmistavat 
luonnonarvojen säilymisen sekä saarilla että veden 
alla. (45/2)

ELY, Metsähallitus jatkuvaa 
toimintaa

Kehitetään Saaristomeren biosfäärialueen toimintaa 
ja laajennetaan sitä kytkemällä erityisesti kunnat 
kiinteämmin mukaan. (45/3)

kunnat, ELY jatkuvaa 
toimintaa

Uhanalaisten lajien ja 
luontotyyppien suotuisa 
suojelun taso on saavu-
tettu. Uhanalaisia lajeja ja 
luontotyyppejä koskeva tieto 
on otettu käyttöön kaikessa 
toiminnassa. (46) 

Otetaan huomioon uhanalaisten lajien esiintymispai-
kat talousmetsien käytössä ja turvataan erityisesti 
suojeltavien lajien elinympäristöt rajauspäätöksin. 
(46/1)

ELY, metsäkeskukset, Metsä-
hallitus 

käynnissä

Kartoitetaan maakuntien luontotyyppien ja lajien 
merkittävät ekologiset käytävät ja perustellaan 
viheralueverkoston tarve. Tuodaan esille etenkin ne 
luontotyypit, joiden säilymisestä lounaisella Suomella 
on erityinen vastuu. (46/2) 

ELY-Y, maakuntien liitot, järjes-
töt, Metsähallitus

uusi

Tietoa vieraslajeista ja 
niiden haitoista lisätty ja 
haittoja on vähennetty. (47)

Laaditaan merkittävimpien vieraslajien toimenpideoh-
jelmat vieraslajien leviämisen estämiseksi. (47/1) 

ELY, RKTL, kunnat, riistanhoi-
topiirit, MTK, MMM, YM

uusi

Natura 2000 –verkoston ja 
luonnonsuojeluohjelmien 
toteuttaminen on saatettu 
loppuun ja suojelualueiden 
luonnon monimuotoisuutta 
on parannettu. (48) 

Perustetaan luonnonsuojelualueet niille Natura-
alueille ja luonnonsuojeluohjelma-alueille, joiden 
toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja vahvistetaan 
näin saaduille yksityisille suojelualueille rauhoitusmää-
räykset. (48/1) 

ELY-Y käynnissä
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Maatalousalueiden luonnon 
monimuotoisuutta on lisätty.
Maanviljelysalueiden 
luonnon monimuotoisuu-
den yleissuunnitelmissa 
esitetyistä hoitokohteista on 
saatu hoidon piiriin 50 %. 
Hoidettuja perinnemaisemia 
on Satakunnassa 3000 ha 
ja Varsinais-Suomessa 8000 
ha vuoteen 2013 mennessä. 
(43)

Laaditaan perinnemaisema-alueiden hoitosuunnitel-
mat kipeimmin hoitoa tarvitseville perinnemaisemille. 
(43/2)

ELY, Pro Agria, Metsähallitus käynnissä

Jatketaan valuma-alueittaista luonnon monimuotoi-
suuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmien laatimista 
luonnoltaan tärkeimmille maatalousalueille mm. 
TEHO–hankkeen tuloksia hyödyntäen. (43/3) (vrt. 
TEHO-hankkeen toimintatavan laajentaminen 3/1)

ELY, Pro Agria, järjestöt, 
Metsähallitus

käynnissä

Annetaan laajasti neuvontaa perinnemaisemien hoi-
dosta ja tehdään seurantaa maatalouden erityisympä-
ristötukien vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen. 
Luodaan järjestelmä yksityisten perinnemaisema-
alueiden hoidon järjestämiseksi käyttäen hyväksi 
laidunnusta ja luonnonhoitoon erikoistuneita yrittäjiä. 
Jatketaan ja laajennetaan valtion mailla olevien perin-
nemaisemien hoitoa. (43/4)

ELY, Pro Agria, järjestöt, Met-
sähallitus

käynnissä

Rahoitetaan paikallislähtöisiä, maatalouden ympäris-
tötuen ulkopuolelle jääviä hankkeita, jotka keskittyvät 
luonnonhoitoon, ennallistamiseen ja monimuotoisuus-
kohteiden ympäröiviltä alueilta aiheutuvien haittavai-
kutusten vähentämiseen. (43/5)

Leader- toimintaryhmät, ELY, 
maakuntien liitot

käynnissä

Metsäluonnon monimuotoi-
suutta on lisätty. (44)

Aloitetaan valuma-aluekohtaiset metsäluonnon moni-
muotoisuuden yleissuunnitelmat, joissa huomioidaan 
myös vesiensuojelunäkökohdat. Hyödynnetään suun-
nittelussa Metso–verkostohankkeen tuloksia. (44/2) 

ELY-Y, metsäkeskukset, YM, 
MMM, MTK, Metsänomistajien 
liitto Länsi-Suomi, metsänhoi-
toyhdistykset, Metsähallitus

käynnissä

Jatketaan yksityisten suojelualueiden (YSA) hoidon 
suunnittelua ja hoitoa. (44/3)

ELY-Y, Metsähallitus, maan-
omistajat, luonnonhoidon 
yrittäjät

käynnissä

Saaristomeren ja Selkä-
meren luonnonympäristön  
monimuotoisuuden säilymi-
nen tuleville sukupolville on 
turvattu. (45)

Jatketaan vedenalaisen meriluonnon inventointihank-
keita Saaristomerellä ja Selkämerellä osana valtakun-
nallista VELMU-inventointia (vedenalaisen meriluon-
non inventointi). (45/4)

ELY-Y, Metsähallitus, maa-
kuntien liitot, korkeakoulut, 
järjestöt 

käynnissä
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Uhanalaisten lajien ja 
luontotyyppien suotuisa 
suojelun taso on saavu-
tettu. Uhanalaisia lajeja ja 
luontotyyppejä koskeva tieto 
on otettu käyttöön kaikessa 
toiminnassa. (46) 

Inventoidaan uhanalaisimpia luontotyyppejä. (46/3) ELY-Y, Metsähallitus, järjestöt suunnitteilla

Säilytetään uhattuna olevan alkuperäiskalaston gee-
niperimä ja turvataan myös lajien lisääntymismahdol-
lisuudet (toutain, purotaimen, meritaimen, karisiika). 
(46/4)

ELY, kalastusalueet, Metsä-
hallitus 

jatkuvaa 
toimintaa

Laaditaan pilottisuunnitelmia valtakunnallisesti 
merkittävien ja maakunnille ominaisten uhanalaisten 
luontotyyppien ja lajien suojelun ja elinympäristöjen 
hoidon kehittämiseksi. (46/5)

ELY, maakuntien liitot, Metsä-
hallitus 

uusi

Kehitetään luontotyyppien hoidon laatua ja seurantaa 
arvokkaimmilla alueilla Varsinais-Suomen ELYn ja 
Metsähallituksen yhteistyönä sekä osana uhanalais-
ten luontotyyppien arvioinnin jatkotyötä. (46/6)

ELY-Y, Metsähallitus käynnissä

Inventoidaan ja tehdään rajauspäätökset niille luon-
nonsuojelulain luontotyyppikohteille, joiden säilyminen 
on uhattuna maankäytön muutosten vuoksi. (46/7)

ELY-Y käynnissä

Jatketaan vesilain mukaista luontotyyppien inventoin-
tia. (46/8)

ELY-Y käynnissä

Tietoa vieraslajeista ja 
niiden haitoista lisätty ja 
haittoja on vähennetty. (47)

Kerrotaan vieraslajeista aiheutuvista haitoista ja hyö-
dyistä ja aktivoidaan asukkaita tekemään havaintoja 
lajeista. (47/2)

ELY-Y, RKTL, kunnat, riistan-
hoitopiirit, MTK

jatkuvaa 
toimintaa

Tuetaan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä minkin ja 
supikoiran suunnitelmallista poistamista saaristosta ja 
lintuvesiltä tavoitteena pysyvästi näistä lajeista vapai-
den alueiden aikaansaaminen ja laajentaminen. (47/3)

Metsähallitus, ELY, riistan-
hoitopiirit, metsästysseurat, 
Metsästäjäin keskusjärjestö 

käynnissä

Jatketaan jättiputken, kurtturuusun ja jättipalsamin 
levinneisyyden kartoitusta ja torjuntatoimia. (47/4)

ELY, kansalaisjärjestöt, SYKE käynnissä

Tutkitaan vieraslajien leviämisreittejä ja tiedotetaan 
niistä. Lisätään neuvontaa kuljetus- ja maanrakennus-
aloille sekä alkutuotantoon. (47/5)

korkeakoulut, RKTL, SYKE, 
MTT

käynnissä

Natura 2000 –verkoston ja 
luonnonsuojeluohjelmien 
toteuttaminen on saatettu 
loppuun ja suojelualueiden 
luonnon monimuotoisuutta 
on parannettu. (48)

Laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat vuoteen 2013 
mennessä niille Natura-alueille, joilla luontoarvojen 
säilyminen edellyttää hoitotoimenpiteitä sekä luonto-
matkailun tai virkistyskäytön suunnittelua. (48/2) 

Metsähallitus, ELY-Y käynnissä
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Luonnon monimuotoisuu-
den suojelun perusteista ja 
tärkeydestä on tiedotettu 
selkeällä tavalla ja vapaa-
ehtoinen luonnonsuojelu on 
lisääntynyt. (49) 

Osallistutaan aktiivisesti julkiseen keskusteluun luon-
non monimuotoisuudesta ja tarvittaessa oikaistaan 
virheellistä tietoa. (49/1)

ELY-Y, maakuntien liitot, 
Metsähallitus, kunnat, järjestöt, 
tutkimuslaitokset, korkeakoulut 

käynnissä

Kannustetaan kaikkia luonnon monimuotoisuuden 
edistämiseen ja osoitetaan, että se on usein myös 
taloudellisesti motivoivaa. Maaseudun asukkaiden 
osallistumista kehitetään Koppeloyhdistyksen Maa-
emo-hankkeen pohjalta sekä Metso-ohjelman kautta. 
(49/2) 

ELY-Y, metsäkeskukset, järjes-
töt, tutkimuslaitokset

käynnissä

Jatketaan vuorovaikutteista suunnittelua suojelualueil-
la. Kannustetaan kansalaisia ja järjestöjä kokouksiin, 
työryhmiin sekä tiedotetaan suunnitelmista luonnos-
vaiheessa. (49/3)

Metsähallitus, ELY-Y, tutkimus-
laitokset

jatkuvaa 
toimintaa

Edistetään ja pyritään säilyttämään luonnonhoitoon 
liittyvää talkootoimintaa etsimällä rahoitusta talkootoi-
mintaa tukeville toimenpiteille. Tiedotetaan talkootoi-
minnasta aktiivisesti. (49/4)

Leader-toimintaryhmät, ELY-Y, 
maakuntien liitot, järjestöt, 
Metsähallitus 

jatkuvaa 
toimintaa

Tuotetaan artikkeleita luonnon monimuotoisuuden 
tärkeydestä, tiedotetaan vapaaehtoisen suojelun 
keinoista ja perehdytetään median edustajia luonnon 
monimuotoisuuskysymyksiin. Järjestetään tarvittaessa 
yleisölle keskustelutilaisuuksia. (49/5)

ELY-Y, maakuntien liitot, Met-
sähallitus, järjestöt

jatkuvaa 
toimintaa

Kehitetään edelleen luonnon ja kulttuuriympäristön 
hoitoon ja luontomatkailuun liittyvää yrittäjyyttä koulu-
tuksen ja projektien kautta. (49/6)

Metsähallitus, ELY-Y, järjestöt, 
maakuntien liitot, Novia

käynnissä

Suojelualueverkoston alu-
eellinen kattavuus (SAVA) 
on turvattu myös Natura 
2000 -verkoston ja luonnon-
suojeluohjelma-alueiden 
ulkopuolella. (50)

Laaditaan alueellisia suunnitelmia kuivattujen kosteik-
kojen ja muiden monimuotoisuuden kannalta tärkei-
den pienvesistöjen, kuten lähteiden, ennallistamiseksi. 
(50/1) 

ELY-Y, metsäkeskukset käynnissä

Jatketaan auringonpaahteelle alttiiden paahdeym-
päristöjen inventointia ja aloitetaan hoito-ohjeiden 
laatiminen. Selvitetään myös uusympäristöjen (esim. 
voimalinjat, sorakuopat, vanhat kalkkikaivokset, 
liikenneväylien varret) merkitystä turvapaikkana paah-
deympäristöjen, perinnemaisemien ja kalkkivaikut-
teisten ympäristöjen lajistolle ja tiedotetaan tuloksista 
yleisesti. (50/2) 

ELY-Y, maakuntien liitot, kun-
nat, Metsähallitus

käynnissä

Kunnostetaan arvokkaita lintuvesiä ministeriön priori-
sointilistan mukaisesti. (50/3) 

Metsähallitus, ELY-Y, maan-
omistajat

käynnissä

Hyödynnetään Metso-ohjelman mahdollisuudet suoje-
lualueverkoston täydentämisessä. (50/4)

metsäkeskukset, ELY-Y käynnissä

Pyritään samaan mahdollisimman laajoja perinnemai-
semakokonaisuuksia hoidon piiriin. (50/5) 

ELY-Y, Pro Agria, maanomista-
jat, järjestöt

käynnissä
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Lähiluonnon suojelua on 
edistetty. (51) 

Otetaan käyttöön koko laajuudessaan puistojen hoito-
luokitus, jossa otetaan huomioon luonnon monimuo-
toisuusarvot kuntien kaava-alueilla. (51/1) 

kunnat, ELY-Y, järjestöt uusi

Laajat, yhtenäiset luontoalu-
eet ja ekologiset verkostot 
on säilytetty. (52) 

Määritellään laajat yhtenäiset luontoalueet ja eko-
logiset verkostot maakunta-, seutu- ja kuntatasolla. 
Verkostot otetaan huomioon kaikessa maankäytön 
suunnittelussa ja merkitään yleis- ja maakuntakaavoi-
hin. Yhtenä pitkän aikavälin toteuttamiskeinona ovat 
tilusjärjestelyt, joilla maanomistusta voidaan sijoitella 
esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta 
edullisemmin. (52/1) 

maakuntien liitot, kunnat, ELY-
Y, Metsähallitus, korkeakoulut, 
maanmittauslaitos 

uusi
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KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA LUONNONMAISEMA 

tettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-
nön arvot säilyvät ja alueiden käytön on sovelluttava 
kulttuuriympäristöjen historialliseen kehitykseen.

Valtakunnallisten inventointien lisäksi tarvitaan kat-
tavia paikallisia selvityksiä rakennetusta kulttuuriym-
päristöstä. Myös kulttuuriympäristön arvottamisen 
menetelmiä tulee kehittää sekä lisätä kansalaisten 
tietoisuutta kuntansa rakennuskulttuurista ja sen 
arvoista. Kulttuuriympäristöjen turvaamiseksi maa-
kunnissa on laadittu alueelliset kulttuuriympäristö-
ohjelmat. Satakunnan ohjelma on laadittu vuosille 
2009–2015 ja Varsinais-Suomen ohjelma vuosille 
2010–2015. 

Luonnonmaisemia ovat alueet, joiden kehitys on 
pääasiassa luonnon omien prosessien tulosta. 
Laaja-alaiset kansallismaisemat ovat maamme tun-
nettuja maisemakohteita, jotka ilmentävät Suomen 
eri osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. 
Lounais-Suomen alueella on kolme kansallismaise-
maa: Saaristomeri, Aurajokilaakson kulttuurimaise-
ma ja Köyliönjärvi. Lisäksi Lounais-Suomessa on 
nimetty 13 valtakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta, jotka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa 
ja muussa maisemaan vaikuttavassa toiminnassa. 
Luonnonmaiseman korostaminen paikallisen iden-
titeetin vahvistajan sisältyy myös kohdan Luonnon 
monimuotoisuus toimenpiteisiin (s. 40-46).

Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurimaisemaan 
sen mukaan, ovatko luonnon vai ihmisen toiminnas-
ta syntyneet elementit hallitsevia. Kulttuurimaisemat 
jakautuvat maaseudun kulttuurimaisemiin ja taaja-
mien rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen raken-
tamaa ympäristöä ja ihmisen jälkiä ympäristössä. 
Rakennetun ympäristön lisäksi siihen kuuluvat pe-
rinnemaisemat ja muinaisjäännökset. Tärkeintä kult-
tuuriympäristön säilymiselle on sen luonteva käyttö 
ja jatkuva hoito. Myös hyvät esimerkit, neuvonta ja 
ympäristökasvatus ovat merkittäviä välillisiä keinoja 
kulttuuriympäristöjen säilyttämisessä. Rakennuspe-
rinnöstä ja kulttuurimaisemasta tarvitaan myös kat-
tavaa ja ajantasaista tietoa mm. maankäytön suun-
nitteluun, opetukseen ja korjausneuvontaan.

Perinnemaisemat ovat useimmiten pinta-alaltaan 
pienehköjä alkutuotannon tai muiden varhaisten 
elinkeinojen ja niihin liittyvien toimintojen muovaa-
mia maisematyyppejä. Tässä ohjelmassa perinne-
maisemiin liittyvät toimenpiteet sisältyvät kohtaan 
Luonnon monimuotoisuus (tav. 43/1-5).

Vuonna 2009 valmistui inventointi valtakunnallisesti 
merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. 
Lounais-Suomen alueelta löytyy 266 tällaiseksi luo-
kiteltua kohdetta. Myös maakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset on päivitet-
ty 2000-luvun aikana. Alueiden käytössä on varmis-
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STRATEGIA 2020
Luonnonmaiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet turvattu
A. Säilytetään maisemassa näkyvät ihmisen pitkäaikaisen läsnäolon jäljet tasapainoisesti
B. Korostetaan luonnonmaisemaa ja kulttuuriympäristöä paikallisen identiteetin vahvistajana

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Rakennus-, maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnit ovat maankäytön suunnittelun ja kulttuuriympäristöohjelmien perusta. 

Inventoinnit on pidetty ajan tasalla. (53)
• Arvokkaiden maisemien,  kulttuuriympäristöjen, rakennusten ja muinaisjäännösalueiden tunnistamista ja arvostusta on lisätty. (54)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Rakennus-, maisema- ja 
kulttuuriympäristöinventoinnit 
ovat maankäytön suunnitte-
lun ja kulttuuriympäristöohjel-
mien perusta. Inventoinnit on 
pidetty ajan tasalla. (53)

Käynnistetään kuntakohtaisia, seudullisia ja maa-
kunnallisia hankkeita rakennus-, muinaisjäännös- ja 
maisemainventointien aikaansaamiseksi kaikilla 
niillä alueilla, joista inventointi puuttuu tai on kesken. 
Selvitykset dokumentoidaan niin, että inventointitieto 
on paikkatietoaineistona eri tahojen hyödynnettävis-
sä. (53/1)

kunnat, maakuntamuseot, 
maakuntien liitot, ELY 

käynnissä

Kartutetaan osaamista ja järjestetään koulutusta 
kulttuuriympäristöstä kuntien viranhaltijoille (erityisesti 
rakennustarkastajille), luottamushenkilöille ja kuntalai-
sille. Lisätään maakunnan kulttuuriympäristön tunte-
musta ja arvostusta esim. hankkeiden avulla. (53/2)

maakuntamuseot, tutkimuslai-
tokset, oppilaitokset,
ELY, kunnat, aluearkkitehdit, 
kansalaisopistot, asukasyh-
distykset

jatkuvaa 
toimintaa

Arvokkaiden maisemi-
en,  kulttuuriympäristöjen, 
rakennusten ja muinaisjään-
nösalueiden tunnistamista ja 
arvostusta on lisätty. (54)

Käynnistetään hankkeita, joissa kunnostetaan 
paikallisen tai alueen identiteetin kannalta keskeisiä, 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tiedote-
taan rakennusperinnön hoidon rahoitustuista. Tuen 
myöntämistä harkittaessa kiinnitetään huomiota 
hankkeiden vaikuttavuuteen ympäristön kannalta. 
Parannetaan asukkaiden sitoutumista käytännön 
hoitotyöhön. (54/1)

kunnat, rakennusten omista-
jat, ELY, maakuntamuseot, 
yhdistykset, Museovirasto,  
kulttuuriympäristöryhmä, Met-
sähallitus, ProAgria, yksityiset 
rahoittajat/yritykset 

jatkuvaa 
toimintaa
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Rakennus-, maisema- ja 
kulttuuriympäristöinventoinnit 
ovat maankäytön suunnitte-
lun ja kulttuuriympäristöohjel-
mien perusta. Inventoinnit on 
pidetty ajan tasalla. (53)

Käynnistetään valtakunnallisesti arvokkaiden maise-
ma-alueiden päivitystyö. (53/3)
 

ELY-Y, maakuntien liitot  uusi

Arvokkaiden maisemien, 
kulttuuriympäristöjen ja 
rakennusten tunnistamista ja 
arvostusta on lisätty. (54)

Laaditaan seudullisia, kunta- tai kyläkohtaisia kulttuu-
riympäristöohjelmia ja arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia 
osallistavia menetelmiä käyttäen. Tehdyt ohjelmat 
päivitetään kattamaan myös moderni arkkitehtuuri ja 
kaupunkikuva. (54/2)

maakuntien liitot, kunnat, 
maakuntamuseot, taidetoi-
mikunnat, ELY, asukkaat, 
kyläyhdistykset, Satakylät ry, 
Varsinais-Suomen Kylät ry

käynnissä

Säilytetään maaseudun arvokkaita maisemakokonai-
suuksia. Niihin sisältyvät peltoalueet pidetään avoimi-
na. Otetaan metsänhoidossa huomioon kulttuuriym-
päristöjen ja muinaisjäännösten kannalta arat alueet 
välttämällä niillä maisemaa muuttavia toimenpiteitä. 
(54/3) 

kunnat, ELY, maakuntien liitot, 
neuvontajärjestöt,
metsänhoitoyhdistykset, met-
säkeskukset, maakuntamuseot 

jatkuvaa 
toimintaa



50     |     Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELINYMPÄRISTÖ

Elinympäristö on ihmisten asuin-, toiminta- ja va-
paa-ajan ympäristö. Ympäristöstrategian elinympä-
ristötavoitteessa korostuu ympäristön terveellisyys, 
turvallisuus ja viihtyisyys, jätehuollon toimivuus, 
osallistumismahdollisuudet sekä luonnon virkistys-
käyttömahdollisuudet. Ympäristön terveellisyyden, 
turvallisuuden ja viihtyisyyden osalta ympäristöoh-
jelman toimenpiteissä painottuvat tulvat, meluntor-
junta, ilmanlaatu, talousvesi sekä rakennetun ympä-
ristön viihtyisyys.  

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien tulvien lisääntymi-
seen on varauduttu EU:ssa direktiivillä, jolla pyritään 
vähentämään tulvien seurauksia ihmisten terveydel-
le, ympäristölle, kulttuuriperinnölle sekä taloudelli-
selle toiminnalle aiheutuvia vahingollisia seurauksia. 
Tulvat saattavat olla vesistötulvia, rankkasadetulvia, 
taajamatulvia tai merenpinnan nousua rannikkoalu-
eilla. Myös tulvien aiheuttamat vahingot vaihtelevat. 
Alueille, joilla on merkittävä tulvariski olemassa, tu-
lee laatia tulvariskien hallintasuunnitelma, johon si-
sältyy tulvien ehkäisy, suojelu ja valmiustoimet. 

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma (2009) 
otettiin huomioon ympäristöohjelman jätetoimen-
piteitä tarkistettaessa. Alueellinen jätesuunnitelma 
toimeenpanee valtakunnallisessa jätesuunnitelmas-
sa esitetyt tavoitteet alueellisella tasolla. Suunnitel-
massa esitetään kehittämistarpeet ja toimenpiteet 
vuoteen 2020 ja se keskittyy kuuteen painopisteai-
heeseen jätehuollon käytännön toiminnassa, jätteen 
määrän vähentämisessä ja hyödyntämisessä sekä 
alueellisissa jäteongelmissa. Ympäristöohjelmaan 
sisällytettiin toimenpiteitä, joita katsottiin mahdolli-
seksi toteuttaa nykyisellä ohjelmakaudella (2010– 
2013).

Ihmisten tyytyväisyyteen ja viihtyvyyteen elinym-
päristössään vaikuttaa se, miten he kokevat pys-
tyvänsä vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä. 
Kun ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään 
ja niiden käyttöön kannustetaan, myös vastuullisuus 
elinympäristön kehittämisessä lisääntyy. Elinympä-
ristön viihtyvyyteen ja vastuulliseen toimintaan kuu-
luu olennaisena osana luonnon virkistyskäyttömah-
dollisuuksien turvaaminen. 
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STRATEGIA 2020
Laadukas, hyvinvointia edistävä elinympäristö saavutettu
A. Edistetään ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta on parannettu. (55)
• Hyvän talousveden saanti kaikille asukkaille on varmistettu. Kaikkien talousvettä toimittavien kunnallisten vesihuoltolaitosten var-

muusluokka on vähintään II (50–120 l/as vrk) ja 90 % liittyneistä asukkaista kuuluu varmuusluokassa I olevaan laitokseen 
   (>120 l/as/vrk). (56)
• Elämisen laatua ja viihtyisyyttä on parannettu. (57)

TAVOITE 
2010–2013

 
TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Elinympäristön terveellisyyttä 
ja turvallisuutta on parannet-
tu. (55) 

Suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat tulvasuojelu-
toimenpiteet Porissa. (55/1) 
(vrt. ilmastonmuutokseen varautuminen 20/1-6)

Porin kaupunki, ELY-Y käynnissä

Laaditaan meluselvitykset ja meluntorjuntasuunnitel-
mat suurissa väestökeskittymissä ja liikennemääräl-
tään suurista liikenneväylistä. Selvityksiä käytetään 
apuna maankäytön suunnittelussa vähentämään 
melulle altistuvien ihmisten määrää. (55/2) 

kunnat, Liikennevirasto, ELY, jatkuvaa 
toimintaa

TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Elinympäristön terveellisyyttä 
ja turvallisuutta on parannet-
tu. (55)

(vrt. ilmastonmuutokseen va-
rautuminen 20/1-6, ympäris-
töriskit tav. 38-42, alueiden 
käytön suunnittelu 34/1-5)

Viimeistellään Huittisten kaupungin alueen osalta 
Kokemäenjoen tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma 
sekä tehdään kiinteistökohtainen suojaussuunnitelma 
ja toteutetaan niiden pohjalta tarvittavat toimenpiteet. 
(55/3) 

ELY-Y, kunnat käynnissä

Varaudutaan tuotantotoiminnassa tulvariskeihin 
kriittisten toimintojen riittävillä sijaintikorkeuksilla ja 
suojauksilla. (55/4) 

toiminnanharjoittajat, kunnat, 
ELY, pelastusviranomaiset

jatkuvaa 
toimintaa

Selvitetään hiljaiset alueet, jotka otetaan huomioon 
kaavoituksessa ja pyritään säilyttämään ne. (55/5)

kunnat, maakuntien liitot jatkuvaa 
toimintaa

Käytetään katujen, teiden ja varastoalueiden pölyn-
torjunnassa ja hiekoitushiekkojen keruussa uusinta 
tekniikkaa ja välineitä. (55/6) 

toiminnanharjoittajat, kunnat, 
ELY-L, alkutuotannon harjoit-
tajat

jatkuvaa 
toimintaa
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Hyvän talousveden saanti 
kaikille asukkaille on varmis-
tettu.
Kaikkien talousvettä toimitta-
vien kunnallisten vesihuolto-
laitosten varmuusluokka on 
vähintään II (50–120 l/as vrk) 
ja 90 % liittyneistä asukkais-
ta kuuluu varmuusluokassa 
I olevaan laitokseen (>120 l/
as/vrk). (56)

Rakennetaan vedenhankintaa varmistavia yhdysvesi-
johtoja ja tuetaan niiden toteutumista valtion toimesta. 
(56/1)

vesihuoltolaitokset, kunnat, 
ELY-Y

jatkuvaa 
toimintaa

Huolehditaan vesilähteiden ja ottamoiden suojaukses-
ta ja kunnossapidosta. (56/2)

vesihuoltolaitokset, kunnat jatkuvaa 
toimintaa

Elämisen laatua ja viihtyi-
syyttä on parannettu. (57)

Panostetaan rakennettujen ympäristöjen viihtyisyy-
teen ja monipuolisuuteen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa:
- asuinalueet muodostetaan asuntotarjonnaltaan 
heterogeenisiksi,

- ulkoilu-, oleskelu- ja virkistysmahdollisuuksia kehi-
tetään, 

- lähipalvelut (päiväkoti, koulu, ruokakauppa) sijoite-
taan asuinalueiden lomaan,

- työpaikkaliikenne on sujuvaa. (57/1) 
(vrt. alueiden käytön suunnittelu 34/1-5) 

kunnat, ELY jatkuvaa 
toimintaa

Edistetään esteettisesti kestävää rakentamista jaka-
malla tietoa suunnittelijoille, rakennusvalvontaviran-
omaisille ja uudisrakentajille. (57/2) 
(vrt. ekologinen ja energiatehokas rakentaminen 17/2)

ELY (rakentamisen ohjaus), 
kunnat, rakennussuunnitteli-
jat, rakennuttajat, rakentajat, 
Valonia, Satakunnan energia-
toimisto

jatkuvaa 
toimintaa
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STRATEGIA 2020
Laadukas, hyvinvointia edistävä elinympäristö saavutettu
B. Parannetaan jätehuollon toimivuutta

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Jätteen määrä on vähentynyt. (58)
• Jätteistä hyödynnetään suurin osa. Eri jätteiden keräys-, kuljetus-, hyödyntämis- ja käsittelyvaihtoehtoja on vertailtu elinkaariana-

lyysin avulla. (59)
• Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteiden määrää on vähennetty ja hyötykäyttöä on lisätty. (60)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013 Toimijatahot Vaihe

Jätteen määrä on vähenty-
nyt. (58) 
 
Etelä- ja Länsi-Suomen 
jätesuunnitelma (ELSU):
Yhdyskuntajätteen määrä 
on vuonna 2020 alhaisempi 
asukasta kohden kuin vuon-
na 2007

Vähennetään jätteiden syntyä elintarvikeketjuissa 
(vähittäistavarakaupan yksiköt, kauppaketjut ja 
laitoskeittiöt) ottamalla käyttöön ympäristöhallinta- ja 
laatujärjestelmiä ja ohjaamalla vanhenevia elintarvik-
keita hyötykäyttöön. (58/1)

kaupan keskusjärjestöt, kaupat, 
laitoskeittiöt, ELY-Y

jatkuvaa 
toimintaa

Jätteistä hyödynnetään suu-
rin osa. Eri jätteiden keräys-, 
kuljetus-, hyödyntämis- ja 
käsittelyvaihtoehtoja on 
vertailtu elinkaarianalyysin 
avulla. (59) 

Etelä- ja Länsi-Suomen 
jätesuunnitelma (ELSU):
Yhdyskuntajätteiden hyö-
dyntämisaste on 90 %, ja 
kaatopaikalle sijoitetuista jät-
teistä korkeintaan puolet on 
biohajoavaa vuonna 2020.

(vrt. tuhkien ja kuonien hyö-
tykäyttö 64/2)

Tehostetaan biojätteen erilliskeräystä. Selvitetään 
biojätekeräyksen ympäristövaikutukset ja tarkoituk-
senmukaiset kuljetusmatkat. Rakennetaan korkeata-
soisia biokaasutus- ja kompostointilaitoksia tarpeen 
mukaan. Lisätään jätehuoltoyhtiöiden yhteistyötä 
biojätteen käsittelyn kehittämiseksi. (59/1) 

jätehuoltoyhtiöt, kunnat, AVI, 
ELY-Y

jatkuvaa 
toimintaa

Tehostetaan rakennusten purku- ja ylijäämäosien 
välitystä lisäämällä alueellista yhteistyötä välitystoi-
minnan kehittämiseksi ja tiedotusta rakennusosien 
välittäjistä (esim. www.rakennusluuppi.fi). (59/2)

rakennusosien välittäjät, jäte-
huoltoyhtiöt, kunnat, ELY-Y

jatkuvaa 
toimintaa

Yhdyskunta- ja haja-
asutuslietteiden määrää on 
vähennetty ja hyötykäyttöä 
on lisätty. (60)

Etelä- ja Länsi-Suomen 
jätesuunnitelma (ELSU): 
Yhdyskunta- ja haja-asutus-
lietteistä hyödynnetään 100 
% vuoteen 2016 mennessä.  

Edistetään lietteistä syntyvän lopputuotteen hyödyn-
tämistä lannoitevalmisteena, viherrakentamisessa, 
maanparannusaineena ja maarakentamisessa järjes-
tämällä neuvontaa ja koulutusta maanviljelijöille, maa-
seutuasiamiehille ja ympäristöviranomaisille. (60/1) 

ELY-E, Pro Agria, vesihuoltolai-
tokset, kunnat, jätehuoltoyhtiöt, 
Evira, MTT, ELY-Y, neuvonta-
järjestöt, tuottajajärjestöt

jatkuvaa 
toimintaa
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Jätteen määrä on vähenty-
nyt. (58)

Etelä- ja Länsi-Suomen 
jätesuunnitelma (ELSU):
Yhdyskuntajätteen määrä 
on vuonna 2020 alhaisempi 
asukasta kohden kuin vuon-
na 2007

Lisätään ja kehitetään jäteneuvontaa ja –koulutusta. 
Keskitetään neuvontaa jätteiden synnyn ehkäisyyn. 
Kuntalaisten neuvonta ja ohjaus keskitetään palvelu-
keskuksiin (mm. Valonia). (58/2)

jätehuoltoyhtiöt, kunnat, Valo-
nia, ELY-Y, maakuntien liitot

jatkuvaa 
toimintaa

Kootaan paikallista tietoa tavaroiden yhteiskäyttö- ja 
vuokrausmahdollisuuksista. Toteutetaan ja mallinne-
taan se opinnäytetyönä. Kunnissa otetaan käyttöön 
laitteiden ja tavaroiden lainaus- ja yhteiskäyttöpalvelut 
normaalikäytäntönä. (58/3)

Turun ammattikorkeakoulu, 
ELY, kunnat

uusi

Vähennetään jätteistä aiheutuvaa roskaantumista 
tiedotuksen ja valvonnan keinoilla. (58/4)

kunnat jatkuvaa 
toimintaa

Jätteistä suurin osa on 
hyödynnetty. Eri jätteiden 
keräys-, kuljetus-, hyödyntä-
mis- ja käsittelyvaihtoehtoja 
on vertailtu elinkaarianalyy-
sin avulla. (59)

Etelä- ja Länsi-Suomen 
jätesuunnitelma (ELSU):
Yhdyskuntajätteiden hyö-
dyntämisaste on 90 %, ja 
kaatopaikalle sijoitetuista jät-
teistä korkeintaan puolet on 
biohajoavaa vuonna 2020.

Selvitetään biohajoavan jätteen (paperi, pahvi, 
kartonki) keräysjärjestelmien ympäristövaikutukset 
ja aluekeräysverkoston toimivuus. Ohjataan polttoon 
sellaisia biohajoavia jätteitä, joita ei voida ehkäistä tai 
hyödyntää aineena. (59/3) 
(vrt. uusiutuva energia 18/1-9)

jätehuoltoyhtiöt, kunnat, pape-
rin ja pakkausten tuottajat

jatkuvaa 
toimintaa

Helpotetaan pienkompostoinnin aloittamista ja lisä-
tään kompostointineuvontaa. (59/4)

kunnat, jätehuoltoyhtiöt, järjes-
töt, alan palveluja ja tuotteita 
tarjoavat yritykset, isännöitsijät, 
kiinteistöjen omistajat 

jatkuvaa 
toimintaa

Yhdyskunta- ja haja-
asutuslietteiden määrää on 
vähennetty ja hyötykäyttöä 
on lisätty. (60)

Etelä- ja Länsi-Suomen 
jätesuunnitelma (ELSU): 
Yhdyskunta- ja haja-asutus-
lietteistä hyödynnetään 100 
% vuoteen 2016 mennessä.  

Varmistetaan yhdyskunta- ja haja-asutuslietteiden 
hyödyntämislaitosten riittävyys. Selvitetään keskitet-
tyjen lietteenkäsittelylaitosten toimintaedellytykset 
ja tarve (etenkin Satakunnassa) kertyvien lanta-, 
biojäte- ja lietemäärien perusteella. (60/2)

vesihuoltolaitokset, kunnat, 
jätehuoltoyhtiöt, MMM

uusi

Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan kuivakäymälöistä, 
vähävetisistä vesivessoista ja harmaille vesille tarkoi-
tetuista jätevesienkäsittelyjärjestelmistä. Parannetaan 
kuivakäymäläjätteen käsittelyä, loppukäyttöä ja siihen 
liittyvää logistiikkaa. (60/3)

ELY-Y, laitevalmistajat, vesi-
huoltolaitokset

jatkuvaa 
toimintaa
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STRATEGIA 2020
Laadukas, hyvinvointia edistävä elinympäristö saavutettu
C. Edistetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa elinympäristön kehittämiseen
D. Turvataan luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Asukkaiden ja toimijoiden vastuullisuus on lisääntynyt elinympäristön kehittämisessä. (61)
• Paikalliset, seudulliset ja maakunnalliset virkistyskäyttömahdollisuudet ovat parantuneet. (62)
• Vaikuttamismahdollisuuksia elinympäristön kehittämiseen on parannettu. (63)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Asukkaiden ja toimijoiden 
vastuullisuus on lisääntynyt 
elinympäristön kehittämises-
sä. (61) 
(vrt. maaseudun elinkelpoi-
suuden turvaaminen 37/1-2)

Laaditaan kyläsuunnitelmia. Kyläsuunnitelmien vaikut-
tavuutta parannetaan hallinnossa. Kyläosayleiskaavo-
jen laatimista edistetään sopivilla kyläalueilla. (61/1)

kunnat, kyläyhdistykset, 
Leader-toimintaryhmät,
asukasyhdistykset, asukkaat,  
Satakylät ry, Varsinais-Suomen 
Kylät ry 

jatkuvaa 
toimintaa

Paikalliset, seudulliset ja 
maakunnalliset virkistyskäyt-
tömahdollisuudet ovat paran-
tuneet. (62) 
(vrt. luonnon monimuotoi-
suus tav. 43-52)

Edistetään kansalaisten myönteistä ympäristösuh-
detta ja luonnon vastuullista virkistyskäyttöä helposti 
saavutettavalla luonnonympäristöllä ja lähiluonnolla. 
(62/1)

kunnat, järjestöt, ELY jatkuvaa 
toimintaa

Turvataan vapaiden rantojen säilyminen ja virkistys-
käytön kannalta tärkeiden luontokohteiden saavutetta-
vuus kaavoituksella. (62/2) 
(vrt. alueiden käytön suunnittelu 36/1-6, rannikkostra-
tegian soveltaminen 39/4)

kunnat, maakuntien liitot, ELY jatkuvaa 
toimintaa
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TAVOITE 
2010–2013

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Paikalliset, seudulliset ja 
maakunnalliset virkistyskäyt-
tömahdollisuudet ovat paran-
tuneet. (62) (vrt. luonnon 
monimuotoisuus tav. 43-52)

Kunnat huolehtivat yhdessä kylä- ja paikallisyhdistys-
ten kanssa luontoreitistöjen ja –polkujen kunnossapi-
dosta. (62/3)

kunnat, kylä- ja paikallisyhdis-
tykset, Leader-toimintaryhmät, 
Metsähallitus, ELY

jatkuvaa 
toimintaa

Lisätään lähivirkistysalueiden tuntemusta ja merkitys-
tä asukkaille. (62/4)

kunnat, järjestöt,  Leader-
toimintaryhmät

jatkuvaa 
toimintaa

Vaikuttamismahdollisuuksia 
elinympäristön kehittämiseen 
on parannettu. (63) 
(vrt. alueiden käytön suunnit-
telu 34/1-6) 

Visioidaan ja tutkitaan kaavoitettaessa erilaisia vaih-
toehtoja. Rohkaistaan osallisia osallistumaan kaavoi-
tukseen. (63/1)

kunnat, ELY-Y, maakuntien liit-
to, asukasyhdistykset, kyläyh-
distykset

jatkuvaa 
toimintaa

Julkaistaan asukkaille suunnattu osallistumisopas. 
(63/2)

ELY-Y  käynnissä

Lisätään kaikkien suunnittelun osapuolten täyden-
nyskoulutusta osallistavista ja tasa-arvoa edistävistä 
suunnittelumenetelmistä sekä kansalaisten aktivoimi-
sesta. (63/3)

kansalaisopistot, ELY-Y, maa-
kuntien liitto, ammattikorkea-
koulut, Leader-toimintaryhmät, 
asukasyhdistykset, kyläyhdis-
tykset, oppilaitokset 

jatkuvaa 
toimintaa
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LUONNONVARAT

Luonnonvarat tyydyttävät ihmisten hyvinvoinnin ja 
talouden kannalta välttämättömiä tarpeita. Väestön 
ja kulutuksen kasvun myötä luonnonvarojen käyttö 
lisääntyy ja kielteiset ympäristövaikutukset kasva-
vat. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuus vähenee, 
ekosysteemien toimintakyky heikkenee ja kasvihuo-
nekaasupäästöt kasvavat. Ilmastonmuutos vaikut-
taa luonnonvarojen määrään, laatuun, alueelliseen 
jakautumiseen ja hyödynnettävyyteen.

Luonnonvarojen käytölle tulee löytää kestävän käy-
tön taso, jotta pystytään turvaamaan riittävästi luon-
nonvaroja myös tuleville sukupolville. Uusiutumatto-
mia luonnonvaroja tulee korvata mahdollisuuksien 
mukaan muilla materiaaleilla, kuten erilaisilla tuo-
tannon sivutuotteilla. Luonnonvarojen määrää tulee 
inventoida ja käyttöä seurata.

Vuonna 2009 valmistui kansallinen luonnonvarastra-
tegia, joka on otettu huomioon tässä ohjelmassa. 
Myös Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuo-
teen 2020 on tuonut uusia näkökulmia ohjelman 
toimenpiteisiin. Tässä yhteydessä käsiteltyjä luon-
nonvaroja ovat maa-ainekset ja turvevarat sekä uu-
siutuvat luonnonvarat, kuten riista, kalat, metsät ja 
maatalousmaa.
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STRATEGIA 2020
Luonnonvarojen kestävä ja hallittu käyttö turvattu
A. Suunnitellaan ja kohdennetaan luonnonvarojen käyttöä kokonaisvaltaisesti
B. Tuotetaan ja yhdistetään luonnonvaratietoa tehokkaammin kaikkien käyttöön
C. Edistetään luonnonvarojen hallittua käyttöä

OHJELMAN TAVOITTEET 2010–2013
• Erilaisten tuotannon sivutuotteiden käyttöä on lisätty ja niillä korvattujen luonnonvarojen käyttöä on vähennetty. (64)
• Maa-ainesten käyttö on kestävän kehityksen mukaisella tasolla. Maa-aineksia korvaavien materiaalien käyttö on lisääntynyt. (65)
• Turvemaiden kestävässä käytössä on otettu huomioon luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu ja ilmastonmuutos. (66)
• Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on kestävää ja hallittua. (67)

TAVOITE 
2010–2013

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 
2010–2013 Toimijatahot Vaihe

Erilaisten tuotannon sivutuot-
teiden käyttöä on lisätty ja 
niillä korvattujen luonnonva-
rojen käyttöä on vähennetty. 
(64) 

Tehostetaan ravinteiden kierrätystä alkutuotannossa 
mm. lannan ja kasviperäisten biomateriaalien hyödyn-
täjien ja tuottajien yhteistoimintaa kehittämällä. (64/1) 

MTK (käynnistäjä), neuvon-
tajärjestöt (toteuttaja), ELY 
(rahoittaja)

käynnissä

Maa-ainesten käyttö on kes-
tävän kehityksen mukaisella 
tasolla. 
Maa-aineksia korvaavien 
materiaalien käyttö on 
lisääntynyt. (65)

Tehdään selvitys maakuntien luonnonvaroista ja arvio 
niiden kestävän kehityksen mukaisista hyödyntä-
mismahdollisuuksista. Selvitysten pohjalta laaditaan 
maakunnalliset luonnonvarastrategiat. (65/1) 

maakuntien liitot suunnit-
teilla

Ohjataan maa-ainesten kestävää käyttöä alueellisilla 
maa-ainesten oton yleissuunnitelmilla. (65/2) 

kunnat, ELY, maakuntien liitot käynnissä

Turvemaiden kestävässä 
käytössä on otettu huomioon 
luonnon monimuotoisuus, 
vesiensuojelu ja ilmaston-
muutos. (66)

Laaditaan kokonaisvaltainen selvitys Lounais-Suo-
men alueen soiden käyttömuodoista ja turvetuotan-
non ja turpeen käytön ympäristövaikutuksista. (66/1) 

ELY-Y, maakuntien liitot uusi

TAVOITE 
2010–2013 

MUUT TOIMENPITEET 
2010–2013

Toimijatahot Vaihe

Erilaisten tuotannon sivutuot-
teiden käyttöä on lisätty ja 
niillä korvattujen luonnonva-
rojen käyttöä on vähennetty. 
(64)

Edistetään tuhkien ja kuonien hyötykäyttöä
perustamalla seudullisia yhteistyöryhmiä hyötykäytön 
edistämiseksi. (Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitel-
ma/ELSU) (64/2) 
(vrt. jätteiden hyödyntäminen 59/1-4)

ELY-Y, tuhkia ja kuonia tuotta-
vat laitokset, kunnat ja muut 
alan toimijat

uusi
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Maa-ainesten käyttö on kes-
tävän kehityksen mukaisella 
tasolla. 
Maa-aineksia korvaavien 
materiaalien käyttö on 
lisääntynyt. (65)

Seurataan maa-ainesten määrää ja käyttöä. (65/3) kunnat, ELY jatkuvaa 
toimintaa

Määritellään maa-ainesten ja turpeen ottoon sovel-
tuvat ja soveltumattomat alueet maakuntakaavoissa 
ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa. Ottoalueita ei 
osoiteta geologiselta, luonnonsuojelun ja maiseman-
suojelun kannalta arvokkaille alueille tai pohjavesialu-
eille. (65/4) 

kunnat, maakuntien liitot, 
toiminnanharjoittajat, ELY

jatkuvaa 
toimintaa

Edistetään maa-aineksia korvaavien sivutuotteiden 
käyttöä mm. tiedottamalla sähköisistä maa-ainesten 
kauppapaikoista ja hyödynnetään niitä paremmin 
(esim. www.maaporssi.fi, www.rakennusluuppi.fi). 
(65/5) 

kunnat, jätehuoltoyhtiöt, maa-
kuntien liitot, ELY, rakennusliik-
keet/alan yrittäjät

jatkuvaa 
toimintaa

Selvitetään mahdolliset alueellisten ja kunnallisten 
maa-ainespankkien aluevaraukset ja osoitetaan maa-
ainespankkitoiminnalle riittävästi alueita maakunta-
kaavoituksen yhteydessä. (65/6) 
(vrt. pilaantuneiden ja muiden maa-ainesten käsittely-
laitokset 23/5) 

ELY-Y, maakuntien liitot, kunnat uusi

Uusiutuvien luonnonvarojen 
käyttö on kestävää ja hallit-
tua. (67)

(vrt. kestävän ammatti- ja 
virkistyskalastuksen edistä-
minen 37/4)

Hoidetaan riistakantaa suunnitelmallisesti. Jatketaan 
hirvieläinkantojen säätelyä. Kehitetään seuraavien 
lajien hoitoa yhteistyössä eri sidosryhmien kesken: 
metsästyslaissa mainitut harmaahylje, rauhoittamat-
tomat linnut, vierasperäiset pienpedot sekä luon-
nonsuojelulaissa mainittu merimetso. Tiedotetaan 
suurpetokantojen hoidosta. (67/1)

ELY, riistanhoitopiirit, RKTL,
alan intressiryhmät

käynnissä

Ylläpidetään maatalousmaan rakennetta ja viljavuutta 
(kemiallista tilaa, eliöstöä ja rakennetta) hyvin viljely-
menetelmin (esim. suorakylvö). (67/2)

ProAgria, maataloustuottajat, 
FHS ja ÅSP, ELY, MTK

käynnissä

Suojellaan ja kunnostetaan tärkeimmät kalojen 
lisääntymisalueet. (67/3) 

RKTL, ELY, Vapo, kalastus-
alueet, 
neuvontajärjestöt, maankäytön 
suunnittelijat, maataloustuotta-
jat, Leader-toimintaryhmät

käynnissä

Kehitetään kalankasvatuksen ja kalastuksen elinkaa-
rimalleja 
(kylmäketjut, jalostus). (67/4)  
     

ELY, Suomen Kalankasvattaja-
liitto, SAKL, SYKE, RKTL

käynnissä

Tuodaan esille metsäsuunnittelussa ja metsäomista-
jien neuvonnassa vaihtoehtoisia metsänhoitotoimia 
heikosti kaupallisesti hyödynnettävissä metsissä 
(esim. saariston puustoiset perinnebiotoopit, karut 
suot, METSO-ohjelman mahdollisuudet). (67/5) 

ELY, metsäkeskukset, MTK, 
Metsänomistajien liitto Länsi-
Suomi, metsänhoitoyhdistykset

käynnissä
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YMPÄRISTÖTUTKIMUS JA YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA 

Ympäristötutkimukseen sen laajassa merkityksessä 
kuuluu paitsi perustutkimusta ja soveltavaa tutki-
musta, myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T&K) 
sekä ympäristön tilan seurantaa. Perustutkimuksel-
la tarkoitetaan uuden tieteellisen tiedon etsintää il-
man ensisijaista pyrkimystä käytännön tavoitteisiin 
tai sovelluksiin. Soveltava tutkimus (tavoitetutkimus) 
määritellään tiettyyn käytännön tavoitteeseen tai 
sovellutukseen tähtääväksi tiedon etsinnäksi. Tutki-
mus- ja kehittämistoiminta tarkoittaa systemaattista 
toimintaa, joka pyrkii tiedon lisäämiseen ja käyttä-
miseen uusien sovellusten löytämiseksi. Ympäristön 
tilan seurannassa käytetään eripituisilta ajanjaksoil-
ta useita erilaisia indikaattoreita ja mittauksia, joiden 
avulla seurataan mahdollisia muutoksia.

Lounais-Suomessa on laajaa  
ympäristötutkimusta
Lounais-Suomessa ympäristötutkimusta ja seuran-
tatyötä tehdään usealla sektorilla ja myös niiden 
välisenä yhteistyönä. Osa tutkimustyöstä on viran-
omaistyötä, osa riippumatonta tutkimustyötä yli-
opistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa ja 
osa yritysten T&K-toimintaa. Viranomaistyönä tehty 
tutkimus ja seuranta pyrkivät vastaamaan hallinnon 
tiedontarpeisiin, velvoitteisiin ja kehitystarpeisiin. 
Perustutkimus puolestaan hakee aiheensa ja me-
todologiansa tutkijan omista tutkimusintresseistä 

ja osaltaan myös rahoituksen saatavuuden kautta. 
Osa perustutkimuksesta ei näin ollen suoraan kyt-
keydy Lounais-Suomen alueellisiin tarpeisiin ja ky-
symyksiin. Perustutkimusta voidaan usein käyttää 
vastaamaan alueellisiin tutkimustarpeisiin.

Ympäristötutkimuksen keskeisimmät tutkimustahot 
ovat korkeakoulut, joita Lounais-Suomessa ovat 
Turun yliopisto (sisältää 2010 alkaen Turun kauppa-
korkeakoulun), Åbo Akademi, Turun ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulut sekä Humanistisen ammatti-
korkeakoulun Turun yksikkö. Satakunnan alueella 
merkittävä toimija on Porin yliopistokeskus, joka 
koostuu Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yli-
opiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yk-
siköistä. Korkeakoulut tarjoavat ympäristöalaan liit-
tyvää koulutusta laaja-alaisesti useissa oppiaineissa 
ja koulutusohjelmissa. Lounais-Suomessa toimivia 
merkittäviä tutkimuslaitoksia ovat Pyhäjärvi-insti-
tuutti ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Turun 
toimipaikka). Lisäksi valtakunnalliset tutkimuslai-
tokset, kuten Suomen ympäristökeskus ja Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuslaitos (MTT) osallistuvat 
merkittävästi alueen ympäristötutkimukseen. 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavat mää-
rällisesti eniten alueella toimivat yritykset. Varsinais-
Suomen maakunnassa korkeakoulusektorin osuus 
on merkittävä mittavan yliopistotutkimuksen myötä. 
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Varsinais-Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminta 
jakautuu lähinnä Turun ja Salon seutukuntien kes-
ken. Satakunnassa se painottuu etenkin Poriin ja 
Raumalle ja muihin kaupunkeihin, joissa korkeakou-
lusektori on vahva. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
suhteen yliopistojen painopiste on yleistetysti enem-
män tieteellisessä tutkimuksessa ja ammattikorkea-
koulujen yritysten ja yhteisöjen kehittämistoiminnas-
sa. 

Alueen vesiensuojeluyhdistykset tekevät suurimman 
osan Lounais-Suomen ja Satakunnan vesistöihin 
(joet, järvet ja merialue) liittyvästä seurantatyöstä 
ja niihin liittyvästä tutkimuksesta. Tutkimukset ovat 
pääasiassa ympäristölupiin liittyviä, yleensä yhteis-
tarkkailuina tehtäviä velvoitetarkkailuja. Tutkimuksia 
tehdään säännöllisesti ja niiden tuloksia on saatavil-
la 1960-luvulta saakka. 

Kysely ympäristötutkimuksen ja 
–seurannan tutkimustarpeista 
Lounais-Suomen ympäristöntutkimuksen kattavuut-
ta ja uusia tarpeita selviteltiin huhtikuussa 2010 teh-
dyllä internet-pohjaisella kyselyllä (Webropol), joka 
lähetettiin noin 150 paikalliselle ympäristöalan toimi-
jalle. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan Lounais-Suo-
men ympäristöön liittyviä ajankohtaisia tutkimustar-
peita sekä miten hyvin tehty tutkimus ja käyttäjien 

tiedontarpeet kohtaavat. Vastauksia saatiin 44 (30 
%). Vastaajat edustivat ilmoituksensa mukaan joko 
tutkimusta tekevää tai tutkimustietoa hyödyntävää 
organisaatiota. Soveltava tutkimus korostui kum-
massakin vastaajaryhmässä, sellaiseksi luokiteltua 
tutkimusta tehdään myös yliopistoissa. 

Kyselyn perusteella vahvoja tutkimuksen aihealueita 
olivat tällä hetkellä etenkin vesistöt ja vesiensuojelu 
sekä yleisemmin ympäristön kestävyysteemat. Il-
mastonmuutos esiintyy läpileikkaavana näkökulma-
na useilla sektoreilla. Lounais-Suomessa tuotettu 
ympäristöalan tutkimus on monipuolista, monitie-
teistä ja pitkälle käyttäjäsuuntautunutta. Tutkimus-
toiminta on vakiintunutta ja tutkimusyhteistyö tiivis-
tä, mutta siinä näkyy myös pitäytymistä tutuissa ja 
totutuissa aihepiireissä, jolloin tutkimuksen uusiutu-
minen ja sen reagointi ympäristön muutoksiin voivat 
tapahtua viiveellä. Seuraavassa on koottuna kyse-
lyn perusteella tunnistettuja painopisteitä tuleville 
vuosille.
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Ympäristötutkimuksen ja 
–seurannan painopisteet  
2010–2013

 Tutkimustiedon saatavuuden parantaminen, 
tiedon popularisointi ja hyödyntämisen lisäämi-
nen päätöksenteossa, suunnittelussa ja tuote-
kehityksessä  
(vrt. ympäristötiedon saatavuus tav. 30)

Tutkimuksen osalta keskeisin haaste on ympäristö-
tutkimustiedon tehokas välittyminen Lounais-Suo-
men alueen toimijoille. Tehokkaan tiedonvälityksen 
kautta myös tiedon hyödyntämismahdollisuudet 
lisääntyvät. Tavoitteena on, että Lounais-Suomen 
alueella tehty ja aluetta koskeva ympäristötutkimus 
löytyy yhden Internet-pohjaisen portaalin kautta. 
Ympäristötutkimustietoa sisältävän portaalin näky-
vyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään huo-
miota, jotta palvelu tavoittaa mahdollisimman laajan 
joukon potentiaalisia käyttäjiä ja palvelee heidän 
tarpeitaan. Portaalin kautta on mahdollisuus pääs-
tä suoraan eri tietolähteiden ja julkaisujen äärelle. 
Portaalin kokoamiseen ja käyttöönottoon pyritään 
vuoteen 2013 mennessä. Mahdollinen toteutusvaih-
toehto on jo toiminnassa oleva Lounaispaikka-paik-
katietoportaali.

Ympäristötiedon saavutettavuutta tulee helpottaa 
myös popularisoimalla seuranta- ja tutkimustietoa 
nettisisällöiksi, julkaisuiksi, opastuksiksi ja tapah-
tumiksi erilaiset kohderyhmät huomioiden. Tehdyn 
tutkimuksen ja sen tulosten muokkaaminen helpom-
min omaksuttavaan muotoon ja siitä viestittäminen 
edistää tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa, 
suunnittelussa ja tuotekehityksessä.

 Vesistöjen tilan parantaminen ja vesiensuo-
jelumenetelmien kehittäminen 
(vrt. pintavedet (s.12–), pohjavedet ja maaperä 
(s.26–), lietteiden hyötykäyttö 60/1-2)

• Saaristomerta, Selkämerta ja Pyhäjärveä 
kuormittavan hajakuormituksen (alkutuotanto 
ja haja-asutus) tutkimus, vaikutustutkimukset, 
vähentämismenetelmät ja niiden toteutuspro-
sessit

• Vesien tilan seuranta niillä Saaristo- ja Selkä-
meren alueilla, jotka ovat jääneet tarkkailun 
ulkopuolelle ja joilla rehevöitymisongelmat 

ovat kärjistyneet (mm. Rauman pohjoinen 
saaristo). Lisäksi avomeren tilan seurantaan 
tulee kiinnittää huomiota, koska ulapan tilaan 
vaikuttavat ratkaisevasti ravinteikkaan veden 
virtaukset, jotka ilmenevät edelleen huomiota 
herättävinä sinileväkukintoina.

• Tekopohjavesihankkeiden ympäristövaikutuk-
set ja niiden seuranta huomioonottaen vesis-
tö- ja pohjavesivaikutusten lisäksi mm. maa-
perän pH:n ja kasvillisuuden muutokset sekä 
eliöstömuutokset. Veden määrän ja laadun 
seurantaa jatketaan koko tekopohjavedentuo-
tannon ajan mm. laajamittaisella pohjavesiput-
kiverkostolla. 

• Lietteiden (karjatalous, yhdyskuntaliete, kuiva-
käymäläjäte) käsittely ja sijoitus

• Vesiensuojelutoimenpiteiden kustannukset: 
kustannustehokkuus, kustannusvaikutukset

 Ympäristön tilan seuranta: nykytilan seuran-
ta, seurannan tarpeiden arviointi ja menetelmi-
en kehittäminen 
(vrt. pintavedet (s.12–), luonnon monimuotoisuus 
(s.40–), kulttuuriympäristö ja luonnonmaisema 
(s.47–), luonnonvarat (s.57–)

• Rannikon ja saariston tilan, niiden elinkeinojen 
ja kulttuuriympäristön sekä luonnonvarojen 
kestävän käytön seuranta

• Selkämeren kansallispuiston vaikutusten arvi-
ointi ja muutosten seuranta

• Biosfäärialueen vaikutusten arviointi 
• Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen 

liittyvä tutkimus (VELMU)
• Seuranta-aineistojen hyödyntäminen ja erityi-

sesti laadullisten ympäristöindikaattorien kehit-
täminen eri toimijoiden tutkimusyhteistyössä 

• Uudet seurantateknologiat mm. vesien laadun 
seurannassa

 Ilmastonmuutos ja energiainnovaatiot 
(vrt. ilmastonmuutos (s.19–)

• Ilmastonmuutoksen sekä sopeutumis- ja hillin-
tätoimenpiteiden vaikutukset

• Bioenergia ja biopolttoaineet
• Hiilinielujen tutkimus ja seuranta
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 Kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelu 
ja kulttuuriympäristön tilan seuranta 
(vrt. alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenne (s.34–), 
kulttuuriympäristö ja luonnonmaisema (s.47–)

• Taajama-alueiden kestävä suunnittelu
• Rakennus- ja arkeologiseen perintöön ja 
 maisemaan kohdistuvat uhat ja muutokset

Muut tavoitteet 
ja kehittämistarpeet 
Edellä esitettyjen painopisteiden lisäksi esitetään 
muita ympäristötutkimukseen liittyviä tavoitteita ja 
kehittämistarpeita:

 Eri toimijoiden välisen yhteistyön parantami-
nen ja verkottuminen 
(vrt. vuorovaikutus ja yhteistyö 32/1-6)

Lounais-Suomessa on viime vuosien ajan haettu 
uusia foorumeita ympäristötutkimuksen tekijöiden 
ja käyttäjien välille. Näiden kautta välittyy arvokasta 
tietoa eri toimijoiden välillä, ja yhteistoimintaa on tar-
peellista kehittää edelleen.

Ympäristötutkimuksen yhteistyöverkko (YTY) on eri 
tutkimuslaitosten ja tutkimusta hyödyntävien orga-
nisaatioiden muodostama ryhmä, joka on pyrkinyt 
määrittelemään ympäristötutkimuksen tarpeita ja 
edistämään ympäristöhankkeiden käynnistymistä. 

Varsinais-Suomen ympäristöosaamisen yhdistys 
ry (www.greenknowhowturku.com) edistää varsi-
naissuomalaista ympäristöosaamista. Yhdistyksen 
jäseniä ovat alueen yritykset, yliopistot, yhdistykset, 
julkisyhteisöt ja muut intressiryhmät. Yhdistyksen 
tarkoituksena on kehittää Varsinais-Suomen alueen 
ympäristöosaamista ja edesauttaa sen tunnetuksi 
tulemista Suomessa ja kansainvälisesti. 

Korkeakoulukumppani (www.korkeakoulukump-
pani.fi) välittää tietoa turkulaisten korkeakoulujen 
asiantuntijoista ja palveluista ja luo kumppanuuksia 
asiantuntijoiden ja yrittäjien välille. Palvelua ylläpi-
tää Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus 
Brahea. 

Tällaisten foorumien kautta välittyy arvokasta tietoa 
eri toimijoiden välillä. 

 Uusien tutkimusnäkökulmien etsintä ja uu-
denlaiset monitieteiset yhteistyömuodot

Ympäristötutkimuskentässä tulee pyrkiä uusiin nä-
kökulmiin ja tutkimusaiheisiin sekä uudenlaisiin mo-
nitieteisiin ympäristötutkimuksen yhteistyökuvioihin. 
Tulee myös ennakoida uusia ympäristöön liittyviä 
ongelmia ja jatkaa heikkojen signaalien huomioimis-
ta yhdessä tutkijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa.

 Ympäristöteknologiayhteistyön lisääminen 
(vrt. energia-alan verkostoituminen 18/7, ympäristö-
teknologiaverkostoituminen 27/1) 

Ympäristöteknologiaan liittyvän tutkimuksen alalla 
tarvitaan lisää yhteistyötä erityisesti perustutkimuk-
sen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan välillä.
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4  Ohjelman toteutus ja käyttö 

Ympäristöohjelmaa toteutetaan alueen eri osapuol-
ten toimesta. Ohjelma on tarkistettu laajassa yhteis-
työssä alueen toimijoiden kanssa ja eri osapuolet 
ovat olleet vaikuttamassa toimenpiteiden sisältöön. 
Yhteistyö on tärkeä työväline myös ohjemaa toteu-
tettaessa.

Tarkoituksena on, että ympäristöohjelma sisäl-
lytetään osaksi toimijoiden omia ohjelmia, jois-
ta esimerkkeinä toiminta- ja taloussuunnitelmat, 
maakuntaohjelmat, maakuntaohjelmien toteuttamis-
suunnitelmat, aluekehitysohjelmat, investointiohjel-
mat ja tulossuunnitelmat. Ympäristöohjelma toimii 
myös vahvana perusteena, kun haetaan hankkeille 
ja toiminnoille rahoitusta eri rahoituslähteistä.

Julkishallinnon organisaatioiden ja toiminnanharjoit-
tajien lisäksi tärkeä rooli ohjelman toteuttamisessa 
on nk. kolmannella sektorilla sekä myös yksityisillä 
kansalaisilla. Toimenpiteiden yhteyteen on kirjattu 
toimijatahot, joista - aina kun se on nähty mahdol-
liseksi - on nimetty päätoimijataho(t) (alleviivattu-
na). Päätoimijatahon tehtävänä on varmistaa, että 
kyseinen toimenpide käynnistyy ja etenee. Kaiken 
kaikkiaan pyritään siihen, että nimetyt toimijatahot 
yhteistyössä sopivat toimenpiteen eteenpäinviemi-
sestä sen eri vaiheissa. Toteuttajatahoja voidaan 
luonnollisesti tarpeen mukaan lisätä. 

Kirjatut toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti 
niille tahoille, jotka ovat olleet ohjelmaa laatimassa. 
Näin sitoutuminen tavoitteisiin ja toimien toteuttami-
seen on mahdollista. Ympäristöasioiden eteenpäin 
viemiseksi tarvitaan kuitenkin meidän jokaisen var-
sinaissuomalaisen ja satakuntalaisen panosta.

Ympäristöohjelman käyttöä edistetään monipuolisel-
la tiedottamisella. Jokaisen tahon toivotaan tuovan 
ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä aktiivisesti esiin 
eri yhteyksissä sekä omassa organisaatiossaan että 
myös yhteistyötoiminnassaan muiden tahojen kans-
sa. Näin tietoisuus ohjelmasta ja sen sisällöstä levi-
ää laajasti. Ympäristöohjelmasta tiedotetaan laajasti 
sekä julkaisemisen yhteydessä että jatkossa monin 
eri tavoin.

Ohjelman toteutumisen riski on, että ohjelmaa ei 
käytetä eikä toteuteta ennakoidulla tavalla. Toimen-
piteiden toteutumisen erityinen uhka on resurssien 
puute – sekä rahoitus- että henkilöresurssit ovat ki-
ristyneet vuosi vuodelta. Laman myötä olemme elä-
neet entistä tiukempia aikoja. Ympäristöhankkeiden 
rahoitus joutuu kilpailemaan sekä julkisella että yksi-
tyisellä sektorilla monien muiden rahoitustarpeiden 
kanssa. 
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5  Seuranta 

Ympäristöstrategian ja -ohjelman 2007–2012 toteu-
tumista seurattiin vuosina 2008 ja 2009 ilmestyneillä 
seurantaraporteilla. Tiivis seuranta nähtiin tarpeelli-
seksi, jotta ohjelma pysyy kaikkien tahojen muistissa 
ja sen toteutumista pystytään seuraamaan. Strate-
gian seuraamiseen koottiin ympäristöindikaattorit ja 
ohjelman keskeisimpien toimenpiteiden toteutumis-
astetta arvioitiin asiantuntijoiden toimesta. Seuranta-
raportit julkaistiin aiheesta järjestetyissä alueellisis-
sa seminaareissa. Lisäksi seurantatulokset esiteltiin 
mm. maakuntien yhteistyöryhmissä (MYR). 

Seurannasta saatujen kokemusten perusteella on 
vahvistunut käsitys siitä, että tiivis, säännöllinen 
seuranta on ohjelman toteutumisen elinehto. Halu 
kehittää seurantaa eteenpäin on kasvanut uuden 
tarkistetun ohjelman myötä. Jatkossa seurantaa ke-
hitetään entistä dynaamisemmaksi ja ajantasaisem-
maksi. Keskeisenä foorumina seurannassa tulee 
olemaan uusi internet-sivusto. Sivuston kautta toi-
menpiteiden toteutumistilannetta voidaan päivittää 
jatkuvaluonteisesti. Sivustoa seuraamalla saa ajan-
kohtaista tietoa ympäristöohjelman toimenpiteisiin 
liittyvissä asioissa. Ympäristöohjelmatyö mukaan 
lukien seuranta pyritään jatkossa kytkemään kiinte-
äksi osaksi aluesuunnittelujärjestelmää.

Ajantasaisen seurannan toteuttamiseen kootaan 
alueen eri toimijoista verkosto, joka välittää tietoa 
toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvistä ajankohtai-
sista asioista. Strategia- ja ohjelmatyötä sekä niiden 
seurantaa ohjaa ohjausryhmä. Käytännön työn tu-
kena toimii myös sihteeristö ja työvaliokunta.

Ympäristön tila –raportit 2007 ja 2008 löytyvät sivul-
ta:  www.ymparisto.fi/los/ymparistoohjelma 
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Keskeiset ympäristöohjelman 
tarkistuksessa huomioidut uudet 
asiakirjat 

Luonto, luonnonvarat

Ympäristökasvatus, jätteet

LIITE 1

Vedet

Ilmastonmuutos

Alueiden käyttö, liikenne, kulttuuriympäristö 
ja maisema
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Toimijataholyhenteet 

LIITE 2

 Lounais-
Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto

Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen 

Satakunnassa on 
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Sanasto

LIITE 3

I-luokan pohjavesialue

alkutuotanto 

alueiden käyttö 

arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 

asemakaava 

bioenergia  

biohajoava jäte 

biojäte 

biokaasutuslaitos 

biopolttoaineet 

biosfäärialue 

biovaara 

CCS 

ehyt yhdyskuntarakenne 

ekologinen käytävä 

ekologinen verkosto 

ekosysteemi 

ekotehokkuus 

elinkaarianalyysi(-malli) 
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elinympäristö 

energiankäytön tehostamissuunnitelmat

energian kokonaiskulutus

energian loppukulutus  

energiatase 

energiatehokkuus 

energiateknologia 

erikoiskasviviljely 

eroosio 

esteettisesti kestävä rakentaminen 

fossiiliset polttoaineet 

geeniperimä 

geomorfologia  

haja-asutus 

hajakuormitus 

Hertta-tietojärjestelmä 

heterogeeninen asuinalue 

hiilidioksidi 

hiilinielu 

hiljaiset alueet 

hiilineutraali 
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HINKU/hiilineutraalit kunnat 

hulevedet 

hydrologinen suunnittelu 

hydrologiset vesistömallit ja -ennusteet

ilmastonmuutos 

infrastruktuuri

inventointi 

kalkkiympäristö

kansallispuisto 

kasvihuoneilmiö 

kasvihuonekaasupäästöt 

kerääjäkasvit 

kestävä kehitys 

Kokemäenjoki-LIFE 

Koppeloyhdistyksen Maaemo-hanke 

kosteikko 

kulttuuriympäristö 

kuonat  

liikennejärjestelmä 

lintuvedet 

logistiikka 
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luonnonhoitohanke 

luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti) 

luonnonpuisto 

luonnonsuojeluohjelmat 

luonnonvarat 

luontotyyppi 

lähiluonto 

maa-ainespankit   

maakuntakaava

maankäyttö, maankäytön suunnittelu 

maatalouden ympäristötuki 

materiaalitehokkuus 

metso-ohjelma 

NANNUT-hanke 

natura 2000 –verkosto 

Natureship-hanke 
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paahdeympäristö 

paikkatieto(-järjestelmä) 

paras käyttökelpoinen tekniikka

perinnemaisema/-biotooppi 

pienilmasto

 
pienvedet

pintavesi

pistekuormitus (pistelähteet) 

pohjavesi 

pohjavesien suojelusuunnitelmat 

popularisoida 

portaali 

rakennusjärjestys 

ravinnekuormitus 

rehevöityminen  

ruoppausmassat 

SELMU-hanke 

septitankit 

siirtoviemäri 

sivutuote  

suojavyöhyke 

suojeluvaraus (yleiskaavan) 
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sähkön ja lämmön yhteistuotanto

taajama 

talousmetsä 

tarkkailuohjelma 

teho-hanke 

tilusjärjestelyt 

T&K-toiminta 

tulvariskialueet 

uhanalainen laji 

uusiutuvat energialähteet 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

valtion jätehuoltotyöt 

valuma-alue 

VELHO-hanke  

VELMU-ohjelma 

vesiekosysteemi  

vesienhoito 

vesienhoitosuunnitelma 

vesistöjen säännöstely 

vesistökunnostus 
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veso-koulutus 

vieraslajit 

Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla –hanke

Vihreä lippu –ohjelma  

yhdyskunta- ja haja-asutusliete 

yhdyskuntajäte 

yhteiskuntavastuujärjestelmä 

yleiskaava 

yleissuunnitelmat  

ympäristöhallinta- ja laatujärjestelmä 

ympäristökuormitus 

ympäristöriski 

ympäristönsuojelumääräykset 

ympäristösertifikaatti 

ympäristöteknologia 

ympäristötietoisuus 

ympäristövaikutukset 

ympäristövastuullisuus 

älykäs sähköverkko 
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Ryhmien jäsenet

Ohjausryhmä

Työvaliokunta 

Teemaryhmät

Vesistöt ja vesihuolto 

Yhdyskuntarakenne 

LIITE 4
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Elinkeinoelämä ja energiantuotanto 

Alkutuotanto 

Luonto 

Ympäristökasvatus ja –tietoisuus 
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Ympäristötutkimus ja –seuranta 

Ohjelmatyön vastaava

Ohjelmatyön suunnittelija
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