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HAASTE TOIMIIN ITÄMEREN TILAN PARANTAMISEKSI 

742/65.903/2007 

KH § 299 
Valmistelija vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen: 

Turun ja Helsingin kaupungit ovat huolestuneita Itämeren tilasta ja sen kehityksestä. Turku ja 
Helsinki ovat päättäneet ryhtyä monin vapaaehtoisin keinoin parantamaan Itämeren tilaa. 
Kaupungit ovat sopineet yhteisessä sitoumuksessa vesien tilan parantamiseen tähtäävistä 
toimenpiteistä. Samalla kaupungit esittävät haasteen myös muille kaupungeille ja kunnille ja 
Itämeren alueella toimiville monille muille tahoille yhteistyöhön Itämeren tilan parantamiseksi. 
Sitoumuksessa ja haasteessa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään sekä piste- että 
hajakuormitusta. Helsinki ja Turku raportoivat jatkossa kampanjan edistymisestä ja seuraavat 
haastettujen tahojen osallistumista haastekampanjaan. 

Helsingin ja Turun kaupungit ovat sitoumuksessaan tuoneet esille mm. seuraavia vesien tilan 
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä:  

 viemäriverkoston parantaminen (mm. laaditaan hulevesien käsittelysuunnitelma, viemä-
riverkoston saneerausta lisätään, jäteveden ylivuodot pyritään minimoimaan),  

 haja-asutuksen jätevesien ja maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentäminen 
(mm. viemäriverkostoa kehitetään ja laajennetaan vesiensuojelun kannalta tärkeimmille 
haja-asutusalueille, kannustetaan jätevesiyhtymien perustamista rakennetuille haja-
asutusalueille, kunnostetaan haja-asutusalueella kaupungin omien kiinteistöjen jäteve-
sien käsittelyjärjestelmät jo vuoteen 2010 mennessä, tiedotuksella ja neuvonnalla kan-
nustetaan kiinteistönomistajia parantamaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä ennen ns. 
hajajätevesiasetuksen edellyttämiä määräaikoja, kaupungin pelloille tehdään vesien-
suojelutoimia, tulvavaarassa olevia peltoja pois viljelykäytöstä),  

 pilaantuneiden sedimenttien ruoppaaminen sekä  

 laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöjen vähentäminen (mm. lisää septitankkien tyh-
jennyspaikkoja kaupungin venesatamiin).  

Lisäksi kaupungit panostavat jatkossa enemmän myös kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön 
ja osallistuvat Itämeren parantamiseen liittyviin teknis-luonnontieteellisiin tutkimushankkeisiin 
yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä pyrkivät lisäämään tietoisuutta Itä-
meren tilasta. 

Ympäristönsuojelun lausunto:  

Tornion kaupungin ympäristötoimi pitää Itämeren tilan parantamiseen tähtäävää toimintaa tär-
keänä. Toimia Itämeren tilan parantamiseksi tulisi tehdä mahdollisimman laajalla alueella. 
Ympäristötoimen mielestä Tornion kaupungin tulisi osaltaan olla edistämässä Itämeren tilan 
parantumista ja päättää osallistua haastekampanjaan. Toimenpiteinä Tornion osalta voisivat 
olla esimerkiksi viemäriverkoston rakentaminen 10 vuoden aikana suurille kylille esim. Kaa-
kamo, Laivaniemi, Vojakkala (koskisi noin 10 % kaupungin väestöstä), haja- asutusalueen 
kiinteistöjen jätevesien käsittelyn parantaminen tiedotuksen ja neuvonnan avulla sekä veneilyn 
jätevesien vastaanoton aloittaminen Koivuluodon veneilysatamassa vuosien 2008-2010 aika-
na (sataman vaikutuspiirissä on noin 50 % Tornion alueen veneilijöistä). 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA RAIMO RONKAINEN: 



 
Päätetään ottaa haaste vastaan ja annetaan teknisen keskuksen tehtäväksi laatia toimenpide-
ohjelma, jolla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa lähimmän 10 vuoden aikana. 

KAUPUNGINHALLITUS: 

Hyväksyttiin 
 
_______ 

YMPP § 114 
Valmistelija vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen: 

Toimenpideohjelman valmistelussa on keskitytty asioihin, joihin Tornion kaupungilla on mah-
dollisuus vaikuttaa. Ohjelman toteuttamisen kustannusvaikutuksiin ja toteuttamisaikatauluun ei 
ole kaikilta osin otettu kantaa, vaan se on jätetty ratkaistavaksi erikseen kunkin hankkeen 
osalta. Ehdotetut toimet vaikuttavat Tornionseudun edustan merialueeseen sekä Tornion alu-
een sisävesiin. 

Esitys toimenpideohjelmaksi: 

Hajakuormituksen vähentäminen 

- Rakennetaan viemäriverkosto suurille kylille, esimerkiksi Kaakamoon, Laivaniemeen ja Vo-
jakkalaan.  

- Pyritään kunnostamaan haja-asutusalueella kaupungin omien kiinteistöjen jätevesien käsitte-
lyjärjestelmät jo vuoden 2010 loppuun mennessä. 

- Pyritään parantamaan haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittelyä tiedotuksen ja 
neuvonnan avulla. 

  

Veneilyn jätevesipäästöjen vähentäminen 

- Järjestetään veneilyn jätevesien vastaanotto Leton veneilysatamassa vuosien 2008-2010 
aikana. Sataman vaikutuspiirissä on noin 50 % Tornion alueen veneilijöistä. 

YMPÄRISTÖTOIMEN PÄÄLLIKKÖ ANTTI NIINISTÖ: 

Päätetään hyväksyä edellä esitetty toimenpideohjelma vesien tilan parantamiseksi. 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että veneilyn jätevesipäästöjen vähentämiseksi pyritään 
lisäksi varustamaan esimerkiksi veneilypaikkoja paikallista lisätietoa antavilla infotauluilla. 

 
_______ 

  

 


