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Some ron kaupunki
Ym paristonsuojelusihteeri Päivays

Kaupunginhallitukselle

ITAMERI-HAASTE - EHDOTUS TOIMENPIDEOHJELMAKSI

Turun ja Helsingin kaupungit ovat sopineet yhteisistä toimenpiteistâ Itâmeren thanparantamiseksi ja esittàneet samalla haasteen yhteistyöhän myôs muihle kaupungeille jakunnille ja Itämeren alueella toimiville muille tahoille. Tarkoitus on, ettâ jokainenhaasteeseen myönteisesti vastannut Iaatii toukokuun Ioppuun 2008 mennessä omantoimenpideohjelmansa.

Kaupunginjohtajan kanssa sovittiin, että Someron kaupungin osalta haasteeseen vastaaymparistolautakunta. Ymparistolautakunta paatti 27.2.200828 § Someron kaupuriginottavan haasteen vastaan.

Koska toimenpideohjelmaan voidaan sisallyttaä toimia, jotka koskevat useita enhallintokuntia ja koska monet toimet edellyttavat myos taloudellista sitoutumista,toimenpideohjelma on syyta hyvaksya kaupunginhallituksessa.

Seuraavaan ehdotukseen olen kirjannut oman halhintokuntani nãkökulmasta mieleentulleita toimenpiteitä ja olen ollut myos yhteydessa en halhintokuntien henkilöstöön jasaanut sitä kautta joitakin ehdotuksia ohjelmaan kirjattavaksi:

1. Paimionjoki-säätiö

En yhteyksissä mm. kuntalaisaloittein on esitetty perustettavaksi Paimionjoki-säätiökoordinoimaan vesistôn valuma-a(ueella erilaisia vesiensuojelu- javirkistyskayttohankkeita. Viimeksi ympäristöautakunta on esittanyt kaupunginhallitukselletoimenpiteitã säätiön perustamisen vauhdittamiseksi. Yhteistyomahdollisuutta CentrumBalticumin kanssa on myos seMtetty asian edistämiseksi. Itämeren tHan kannaltaPaimionjoki-sâãtiöllâ voisi olla huomattavaa merkitysta ja Someron kaupunki tuleetoimimaan säãtiön perustamisen toteuttamiseksi.

2. Yksittäisten järvien hoitohankkeet

Someron kaupunki on teettänyt EU:n tavoite II-ohjelman tuella vesienhoitosuunnitelman 22järvelle ja kaupunki tulee aktivoimaan vesialueen omistajia ja ranta-asukkaitahoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi.

3. Someron kaupungin viemäriverkosto

Jatevedenpuhdistamon toiminnan parantamiseksi ja ohitusten vähentämiseksi Someronkaupunki tulee toimimaan aktiivisesti vanhojen viemãrilinjojen uusimiseksi,sekaviemäröinnin poistamiseksi sekã sadevesien kulkeutumisen estâmiseksi



jätevesilinjastoon. Tavoitteena on mm. vähentäâ sekaviemäröintiâ 90 % seuraavan
kymmenen vuoden aikana.

4. Viemärlverkoston Iaajentaminen

Kaupunki laajentaa viemâriverkostoaan sen mukaisesti kuin valtuusto on paâttanyt
hyväksyessään jätevesiviemäräinnin toiminta-alueet. Parhaillaan selvitetään toimenpiteitä,
joilla jätevedet Pitkäjärven kylataajamasta ja Paimionjoen varrelta välillä Someron
keskusta — Pitkâjârvi saataisiin kaupungin puhdistamon plirlin.

5. Kaupungin omien haja-asutusalueella olevien kiintelstojen jätevesijärjestelmat

Kaupungin omien kiinteistöjen, esim. kylãkoulujen jâtevesijârjestelmien saneerausten
toteuttaminen aloitetaan vuoden 2009 aikana ja saatetaan päâtökseen ennen asetuksen
suomaa mâäräaikaa eli ennen vuotta 2014. Alustavat jätevesien kâsittelysuunnitelmat on
jo tehty.

6. Ymparistäkasvatus

Koulujen opetussuunnitelmissa sitoudutaan kestävân kehityksen arvopohjaan ja
kasvatetaan ottamaan vastuuta ymparistosta ja tulevaisuudesta. Aihekokonaisuuden
paamaaranä on Iisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen
hyvinvoinnin puolesta. Tavoitteena on kasvattaa ym päristötietoisia, kestävâän
elamantapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuudenajattelua ja
tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestäville ratkaisuille.

7. Maatalouden vesiensuojelu

Neuvonnalla pyritäân edistämâän suojavyahykkeiden pe rustamista sekã laskeutusaltaiden
ja kosteikkojen rakentamista ja muita maatalouden vesiensuojelutoimenpiteita.

8. Kyläosaylelskaavat

Suurimpiin Someron asukastihentymiin Iaaditaan kylaosayleiskaava ja siinä yhteydessa
ohjataan asutuksen jâtevesiratkaisuja. Ainakin osassa kylâtaajamia voidaan jätevesien
kasittely hoitaa keskitetysti kylapuhdistamojen avulla.

9. Toimenpiteet ilmaston muutoksen torjumiseksi

Ilmaston lampeneminen ja sademâärân lisäântyminen lisää hajakuormitusta ja toimet
ilmastonmuutoksen torjumiseksi voivat auttaa myos ltämeren tilaa. Energiansâãston ja
kestâvän kehityksen tyoryhmassa mietitâän parhaillaan toimenpiteitä ja keinoja, joilla
Someron kaupungin toiminnassa ja kaupungin työntekijoiden keskuudessa voidaan
vaikuttaa näihin seikkoihin. Kaupungin henkilöstölle tullaan Iaatimaan selkeâ toimintaohje
energian ja ympäristön sââstämiseksi.
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