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KHAL 04.02.2008  § 37

Turun ja Helsingin kaupungit ovat päättäneet kesäkuussa 2007 ryhtyä mo-
nin vapaaehtoisin keinoin  parantamaan Itämeren tilaa. Kaupungit ovat so-
pineet yhteisessä sitoumuksessa vesien tilan parantamiseen tähtäävistä
toimenpiteistä. Samalla kaupungit esittävät haasteen myös muille kau-
pungeille ja kunnille ja Itämeren alueella toimiville monille muille tahoille
yhteistyöhön Itämeren tilan parantamiseksi. Esitettyyn haasteeseen pyy-
dettiin vastauksia ensimmäisessä vaiheessa 15.9.2007 mennessä.

Haaste lähetettiin kesällä yhteensä 419 toimijalle eri puolille maata pää-
painon ollessa kuitenkin Etelä- ja Lounais-Suomessa. Haasteeseen vas-
tanneita on yhteensä tällä hetkellä 88 eli runsas 20 % haastetuista. Kunnat
muodostivat suurimman osan haastetuista tahoista. Haaste lähetettiin kai-
kille Itämeren alueeseen rajoittuvien maakuntien alueella oleville kunnille,
joita oli yhteensä 260. Kuntia ja kaupungeja on haasteeseen vastanneista
39 kpl, joista osa on kuntayhtymiä ja seutukuntia.

Sitoumuksessa ja haasteessa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentä-
mään sekä piste- että hajakuormitusta. Toteutettavien toimenpiteiden pää-
teemoina ovat viemäriverkoston parantaminen, haja-asutuksen jätevesien
ja maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentäminen.

Turun ja Helsingin kaupungit ovat päättäneet jatkaa haastekampanjaa.
Kunnilla on mahdollisuus ilmoittautua vielä mukaan. Kampanjaa on pää-
tetty laajentaa myös koskemaan kaikkia Suomen kuntia.

Turku ja Helsinki pyytävät vastausta helmikuun 28. päivään 2008 men-
nessä siitä,ottaako haasteen vastaan. Tarkoitus on, että jokainen haas-
teeseen myönteisesti vastannut laatii vuoden 2008 toukokuun loppuun me-
nessä oman toimenpideohjelmansa, jonka pohjana voi soveltuvin osin olla
Turun ja Helsingin koko toimenpidelista tai jokin erityinen kohta siinä.

Helsingin ja Turun toimenpideohjelma esitellään kokouksessa.

Ehdotus KUNNANHALLITUS keskustelee asiasta ja päättää keskustelun pohjalta
toimenpiteistä haasteen osalta.

Päätös KUNNANHALLITUS päätti ottaa haasteen vastaan.

HALL 4.2.2008/RV

TELTK 22.04.2008  § 47
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Teknisessä toimessa on laadittu lyhyt toimenpideohjelma, jota täsmenne-
tään toimenpiteiltään vuosittain. Lempäälän toimenpideohjelman pohjan on
ollut Helsingin ja Turun kaupungin toimenpidelistalta seuraavat haasteet
− pistekuormituksen vähentäminen,
− hajakuormituksen vähentäminen
− laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöjen vähentäminen
− sekä yleisen valistuksen antaminen

Haasteen tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho
1. PISTEKUORMITUKSEN
VÄHENTÄMINEN

1.1 Kaupunkien viemäri-
verkoston parantaminen

Hulevesiviemäriverkoston kehittä-
minen vesistöihin joutuvan kiinto-
aineskuormituksen vähentämi-
seksi (esimerkkialueina mm. Mar-
jamäen yritysalue ja Vuoreksen
alue )

2008–2010 Vesihuoltolaitos

Kunnan viemäriverkoston sanee-
raus vuotovesien määrän vähen-
tämiseksi. Kiinteistöjen omistajia
kehotetaan tarvittaessa muutos-
töihin kuivatus- ja sadevesien joh-
tamiseksi hulevesiviemäriin eikä
jätevesiviemäriin

2008–2010 Vesihuoltolaitos

2. HAJAKUORMITUKSEN
VÄHENTÄMINEN

2.2 Haja-asutusalueen jä-
tevesipäästöjen
pienentäminen

Vesihuollon kehittämissuunnitel-
man päivittäminen vuoteen 2009
mennessä

2009 men-
nessä

Vesihuoltolaitos

Kunta tukee vesiosuuskuntien toi-
mintaa (mm. avustukset ja laina-
tuki toiminnan alkuvaiheessa)

Jatkuva
toimenpide

Tekninen lautakunta

Tiedotus ja neuvonta Jatkuva
toimenpide

Ympäristövalvonta

Kunnan omistamien haja-asutus-
alueen kiinteistöjen jätevesijärjes-
telmien kunnostaminen vuoteen
2012 mennessä vähintään puolel-
la kiinteistöistä

Vuoteen
2012 men-
nessä

Tilatoimi

4. LAIVALIIKENTEEN JA
VENEILYN
JÄTEVESIPÄÄSTÖJEN
VÄHENTÄMINEN

Septitankkien tyhjennyspaikkojen
lisäystarpeen kartoitus (tällä het-
kellä yksi tyhjennyspaikka)

2009 Ympäristövalvonta

8. TIETOISUUDEN LISÄÄ-
MINEN ITÄMEREN
TILASTA

Kunnan nettisivuille linkki Itäme-
ren haastekampanjan aineistoon

Jatkuva Ympäristövalvonta

Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA päättää
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1. esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi teknisessä toimessa laadi-
tun toimenpideohjelman ohjeellisena noudatettavaksi

2. että toimintaohjelma lähetetään tiedoksi ao. vastuutahoille sekä Itä-
merihaastekampanjan organisaatiolle

3. että toimintaohjelman toteutumista seurataan osana kestävän kehi-
tyksen seurantaraporttia.

Täytäntöönpano: ed. khall

TEKN 16.4.2008

Päätös TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

TEKN 22.4.2008/EH/eh

KHAL  § 112

Ehdotus KUNNANHALLITUS hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Täytäntöönpano:  ote ao. vastuutahot ja Itämerihaastekampanjan organi-
saatio

TEKN 24.4.2008

Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi keskustelun jälkeen ehdotuksen yksimieli-
sesti.

HALL 5.5.2008/RV/rv

Otteen oikeaksi todistaa Lempäälässä 9. päivänä toukokuuta 2008, viralli-
sesti

Raila Lehtimäki
johdon sihteeri


