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Taustaa 
 
Itämeren tila on hälyttävä. Haitallinen rehevöityminen on Itämeren keskeisin ongelma. Tämän 
lisäksi myös muualta levinneet tulokaslajit, laivojen öljypäästöt ja perinneympäristöjen 
taantuminen ovat uhkana. Meriympäristön tilaan kytkeytyy myös saariston elinvoima, 
vetovoima matkailukohteena ja saaristokulttuurin tulevaisuus. 
 
Lähinnä maataloudesta, mutta myös yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden jätevesistä, 
kalankasvatuksesta ja liikenteestä peräisin oleva ravinnekuormitus rehevöittävät Itämerta. 
Näistä maatalous on suhteellisen suljetun Saaristomeren alueella merkittävin kuormituslähde. 
Näin ollen maatalouden vesiensuojelutoimet ovat keskeisessä roolissa Saaristomeren tilan 
kehittymisessä parempaan suuntaan. 
 
Turun ammattikorkeakoulun näkemyksen mukaan Itämeren vesiensuojelutavoitteisiin 
pääseminen edellyttää huomattavia lisätoimia, nykyistä määrätietoisempaa toimintaa, 
yhteistyötä ja tuntuvaa taloudellista panostusta. Tarvitaan tutkimukseen pohjautuvia, uusia, 
innovatiivisia, tarkoin kohdennettuja ja kustannustehokkaita vesiensuojelutoimia sekä näiden 
vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden arvioimiseksi jatkuvaa seurantaa. Tarvitaan myös 
neuvontaa ja ympäristövalistusta kaikkien ulottuvilla olevista keinoista edistää Itämeren tilan 
parantamista.  
 

Turun ammattikorkeakoulun toiminta Itämeren 
suojelutyössä 
 
Turun ammattikorkeakoulu sitoutuu edistämään kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen 
toteutumista sekä panostaa omassa tutkimus- ja kehitystoiminnassaan seuraaviin teemoihin 
Itämeren suojelemiseksi ja meren tilan parantamiseksi. 
 

1 Ympäristötietoisuuden edistäminen 
 
Huolimatta siitä, että Itämeren suojelutarve on laajalti tiedostettu, tarvitaan jatkossakin toimia 
ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja valistusta kaikkien ulottuvilla olevista keinoista edistää 
Itämeren tilan parantamista.  
 
Turun AMK toteuttaa parhaillaan hanketta, jossa toteutetaan Saaristomeri.info –nettisivusto. 
Sivusto on Saaristomereen tilaan ja tulevaisuuteen keskittyvä tiedonvaihto- ja 
keskustelufoorumi. AMK sitoutuu myös jatkossa, varsinaisen hankkeen päätyttyä, olemaan 
mukana sivuston kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Turun AMK valmistelee myös hankkeen 
jatkoa ja laajentamista koko Itämerta koskevaksi, ´Baltic Sea.info´- ympäristötietohankkeeksi.  
 
Itämeren tilan parantaminen edellyttää kaikkien Itämeren ympärysvaltioiden määrätietoista 
yhteistyötä. Tähän uutta henkeä voisi luoda Itämerivuosi, ajatus, joka tuli esille Turun 
AMK:n koordinoiman Saaristomeri-teemavuoden aikana, ja jota on senkin jälkeen eri 
yhteyksissä tuotu esille. Kansainvälisen Itämerivuoden aikana järjestettäisiin erilaisia 
Itämeren valtioiden yhteishankkeita, tapahtumia, koulujen Itämeren tilan havainnointia ja 
taideprojekteja sekä mahdollisesti myös tutkimustoimintaa. Itämerivuosi edellyttäisi 
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monivuotista valmistelua ja mittavaa rahoitusta. Suunnitteluun ja teemavuoden 
koordinaatioon erään rahoitusmahdollisuuden saattaisi tarjota Central Baltic -ohjelma. Turun 
AMK on kiinnostunut edistämään asiaa yhdessä muiden toimijoiden, mm. Helcomin ja 
Itämeren kaupunkien liiton, UBC:n, kanssa.  
 
Turun AMK 
* jatkaa Saaristomeri.info –sivuston kehittämistä ja osallistuu sivuston ylläpitoon 
* valmistelee em. hankkeen pohjalta koko Itämerta koskevaa kansainvälistä Baltic Sea.info -
ympäristötietohanketta 
* on halukas edistämään yhdessä muiden toimijoiden (UBC, Helcom) kanssa kansainvälisen 
Itämeri-teemavuoden suunnittelua ja toteuttamista 
 
 

2 Jatkuvatoiminen veden laadun mittaustekniikka 
 
Saaristomerta kuormittavien jokien virtausolot ja niiden vaikutuksesta kiintoaine- ja 
ravinnepitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti lyhyelläkin aikajaksolla. Määräajoin tehtävät ja 
yksittäisiin näytteisiin perustuvat veden laadun määritykset eivät siten anna luotettavaa kuvaa 
jokivesien laadun vaihtelusta ja muutoksista.  
 
Reaaliaikainen veden laadun seuranta antaa täsmällisemmän kuvan Saaristomereen 
laskevien jokien veden laadun vaihtelusta. Reaaliaikaista tietoa tuottavilla, automaattisilla 
mittauslaitteistoilla päästään suureen mittaustiheyteen ja kattaviin aikasarjoihin.  
 
Jatkuvatoimiset veden laadun mittausmenetelmät tarjoavat myös keinon arvioida tehtyjen 
vesiensuojelutoimien tehoa ja vaikuttavuutta. Tämä on äärimmäisen tärkeää jatkotoimia 
suunniteltaessa.  
 
Turun AMK on hankkinut viime vuosina mittauslaitteistoa vesistöjen jatkuvatoimiseen 
seurantaan. Laitteistolla on mahdollista seurata veden eri laatutekijöitä, kuten typpi- ja 
fosforipitoisuutta, happipitoisuutta ja pH:ta sekä sinileväpitoisuutta.  Turun AMK:lla on 
käynnissä tai valmisteilla useita hankkeita, joissa selvitetään tehtyjen 
vesiensuojelutoimenpiteiden, kuten laskeutusaltaiden, vesiensuojelullista tehoa ja ravinteiden 
pidätyskykyä. Mittausaineisto tarjoaa ns. ´early warning´ -tietoa yksittäisistä 
kuormituspiikeistä ja lähtötietoa myös vedenlaadun mallinnukseen.  
 
Turun AMK 
* jatkaa veden laadun jatkuvatoimiseen mittaamiseen liittyvää kehitystyötä 
* käynnistää hankkeita vesiensuojelutoimien tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi 
 
 
 

3 Tilakohtainen neuvonta 
 
Eri selvityksissä tilakohtainen neuvonta on todettu varsin kustannustehokkaaksi 
vesiensuojelutoiminnaksi ja siitä on hyviä kokemuksia Aurajoen vesistöalueella 
Aurajokisäätiön toteuttamana.  
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Maatalouden vesiensuojelussa tila- ja peltolohkotasolla tehtävät ratkaisut ja toimenpiteiden 
kohdentaminen ovat avainasemassa. Puhutaan siis ´täsmäsuunnittelusta ja –toteutuksesta´ 
yleissuunnitelmatason lisäksi. Tämä edellyttää asiantuntemusta, neuvontatukea ja 
voimakkaimmin kuormittavien ja siten välittömiä toimenpiteitä edellyttävien peltoalueiden 
kartoittamista. Neuvonnalla madalletaan myös kynnystä hyödyntää olemassa olevaa 
maatalouden ympäristönsuojelun tukirahoitusta. 
 
Turun AMK on mukana suunnittelemassa hankkeita, joissa tarjotaan vesiensuojelun 
neuvonta- ja suunnittelupalveluja maatiloille palkkaamalla ympäristöneuvojia. Tilakäynneillä 
kartoitetaan toimenpiteitä vaativat kohteet, laaditaan tilakohtaiset vesiensuojelusuunnitelmat 
ja mietitään rahoitusmahdollisuuksia. Neuvoja antaa tukea vesiensuojelun kannalta 
tehokkaiden menetelmien, kuten suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden 
suunnittelussa sekä opastusta ympäristötukirahoituksen hakemisessa.  
 
Turun AMK 
* on mukana suunnittelemassa hankkeita, joissa tarjotaan vesiensuojelun neuvonta- ja 
suunnittelupalveluja maatiloille 
 
 
 

4 Kosteikot ja pohjapadot maatalouden vesiensuojelussa 
 
Turun AMK toteutti vuosina 2005-2007 hankkeet ´Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus 
hajakuormituksen ravinnepäästöjen vähentämiseksi´ sekä ´Kosteikot ja pohjapadot Aurajoen 
yläjuoksulla´. Hankkeiden tavoitteena oli kartoittaa pohjapatojen ja laajemmin vesitalouden 
säätelyn merkitystä ravinnekuormituksen vähentämisessä Aurajoen vesistöalueella. 
Hankkeissa selvitettiin vanhojen vesivara- ja myllypatojen merkitystä ravinnepitoisen 
sedimentin kerääjänä sekä suunniteltiin ja toteutettiin ravinnevalumia vähentäviä 
laskeutusaltaita Aurajoen sivu-uomiin. 
 
Em. hankkeiden myötä ja myös henkilöstön vesistökunnostusteemaan kouluttautumisen 
kautta Turun AMK:lle on kertynyt osaamista ja kokemusta maatalousvaltaisten jokialueiden 
vesitaloudellisen kunnostuksen suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista.  
 
Huolellisesti suunniteltuina ja oikein mitoitettuina pohjapadot, patoketjut ja 
luontaisenkaltaiset kosteikot voivat olla tehokkaita keinoja vähentää ravinnevalumia 
pelloilta. Vesiensuojelullisen vaikuttavuuden arvioiminen edellyttää kuitenkin toteutuksen 
rinnalla kulkevaa jatkuvatoimista veden laadun seurantaa.  
 
Turun AMK:n pyrkimyksenä on olla mukana em. pilottihankkeiden jälkeenkin maatalouden 
vesiensuojelukeinojen kehitystyössä ja vesistökunnostushankkeissa. Tämän lisäksi AMK 
tarjoaa hankittua jatkuvatoimista veden laadun mittauskalustoaan kunnostushankkeille, 
kunnostustoimenpiteiden vesiensuojelullisen vaikuttavuuden arvioimiseksi.  
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Turun AMK 
* tarjoaa asiantuntemustaan vesistökunnostustoimenpiteiden suunnittelussa  
* käynnistää uusia vesistökunnostushankkeita 
* käynnistää hankkeita tehtyjen toimenpiteiden vesiensuojelullisen vaikuttavuuden 
arvioimiseksi  
 
 
 

5 Haja-asutusalueiden jätevesipäästöt 
 
Turun AMK toteutti vuosina 2006-2007 hankkeen ´Aurajoen yläjuoksun haja-asutuksen 
jätevedet´, jonka tavoitteena oli selvittää jätevesien käsittelyn tila ja neuvontatarve haja-
asutusalueella Auran, Pöytyän ja Oripään kunnissa. Haja-asutuksen aiheuttama kuormitus on 
etenkin vähävirtaamaisina aikoina paikoin merkittävä vedenlaatua heikentävä tekijä 
Aurajoella.  
 
Kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja aiheuttanut 
suurta epätietoisuutta vaatimuksista kiinteistönomistajien keskuudessa. Tiukentuneet 
vaatimukset ovat tämän vuoksi suuri huolenaihe, osittain tarpeettomasti. Jätevesijärjestelmien 
uusiminen on myös taloudellisesti merkittävä taakka ja eri vaihtoehtoja on lukuisia. 
 
Turun AMK suunnittelee parhaillaan myös kansainvälisiä koulutushankkeita haja-asutuksen 
jätevesipäästöjen pienentämiseksi. 
 
 
Turun AMK 
* suunnittelee ja käynnistää neuvonta- ja koulutushankkeita haja-asutuksen jätevesipäästöjen 
vähentämiseksi 
 
 
 

6 Ohjelmatoiminta 
 
Vain laajapohjaisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa todellisia tuloksia vesiensuojelutyössä. 
Turun AMK:lla on laajat yhteistyöverkostot eri ympäristöalan toimijoiden kanssa. Yhteistyön 
lujittamiseen tähtää myös vuonna 2006 käynnistetty ohjelmallinen tutkimus- ja kehitystyö. 
AMK:n tutkimus- ja kehitysohjelmista ´Ympäristöosaamisohjelma´ tähtää ympäristön tilan 
monitorointitekniikoiden, ympäristökuormitusta vähentävien tekniikoiden ja ympäristötiedon 
välittämistä koskevien keinojen kehittämiseen.  
 
Ympäristöosaamisohjelmassa Itämeren suojelu on keskeinen motiivi. Ohjelmatyö on 
AMK:ltä merkittävä panostus myös rahallisesti. Ympäristöosaamisohjelman vuotuinen 
budjetti, koostuen ulkoisesta ja AMK:n omasta rahoituksesta, on n. 1,2 miljoonaa euroa. 
 
Turun AMK:n oman ohjelmallisen tutkimus- ja kehitystyön, josta em. 
ympäristöosaamisohjelma on Itämeren suojelun kannalta oleellisin, lisäksi AMK on mukana 
vuonna 1999 käynnistyneessä Pro Saaristomeri –ohjelmassa. Pro Saaristomeri on useiden 
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kymmenien toimijoiden yhteistyöohjelma Saaristomeren tilan parantamiseksi. Turun AMK 
sitoutuu jatkossakin olemaan mukana Pro Saaristomeri –ohjelman työssä. 
 
Turun AMK 
* edistää Itämeren suojelua AMK:n oman Ympäristöosaamisohjelman kautta 
* on mukana Pro Saaristomeri –ohjelman työssä 
 
 
 

7 Saaristomeren suojelurahasto 
 
Turun AMK:n koordinoiman Saaristomeri 2006 –teemavuoden aloitteesta perustettiin vuoden 
2007 lopussa Saaristomeren suojelurahasto. AMK on ollut keskeisesti mukana 
suojelurahaston toiminnan käynnistämisessä tukemalla käynnistysvaihetta myös rahallisesti. 
Myös jatkossa Turun AMK on keskeisesti mukana rahaston toiminnassa. Turun AMK:n 
edustaja rahaston hoitokunnassa toimii tällä hetkellä myös hoitokunnan puheenjohtajana.  
 
Saaristomeren suojelurahaston yksityisiltä lahjoittajilta kerättäviä varoja on tarkoitus ohjata 
konkreettisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Tähän tarvitaan asiantuntemusta. Hoitokunnan 
asiantuntijuus on laaja-alaista, millä varmistetaan rahoituksen kohdentuminen hankkeisiin, 
joissa saavutetaan suurin vesiensuojelullinen hyöty. Lisäksi varoja on tarkoitus käyttää 
vesiensuojelun neuvontatyöhön ja omarahoituksena hankkeissa, joihin rahoitusta haetaan mm. 
EU:n eri rahoitusohjelmista. 
 
Turun AMK 
* on mukana Saaristomeren suojelurahaston hoitokunnan toiminnassa ja tarjoaa 
asiantuntemustaan valittaessa rahaston kautta tuettavia hankkeita 
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