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Miljöns tillstånd i Sydvästra Finland
Sydvästra Finland, landskapen Egentliga
Finland och Satakunta, har cirka 685 000 invånare och ett vitalt näringsliv. Miljöns tillstånd i dag är rätt bra. Området erbjuder
en sund och trivsam livs- och verksamhetsmiljö. Området har ett värdefullt, särpräglat
kulturarv och en natur med mångfald. Kusten och skärgården är unika och havsmiljön
är en viktig faktor såväl inom kulturen som i
frågor som rör naturen. Regionens intensiva
lantbruk utgör en kritisk faktor med hänsyn
till vattnens tillstånd.
Tryck riktas mot miljön och naturen, vilka
har orsakat eller hotar att orsaka betydande
försämringar. Trots ansträngningar har en
förbättring av insjövattnens tillstånd stannat
upp och kustvattnen fortsätter att försämras.
Största delen av belastningen på Sydvästra
Finlands vattendrag kommer i form av diffus belastning (lantbruket och glesbebyggelsen) samt som nedfall från luften och naturlig urlakning. Andelen av punktkällornas
belastning (industrin, samhällsavloppsvattnen, fiskodlingen) är mindre. Andelen nedfall från luften och av fiskodlingen är större
på havsområdena än i insjövattnen.
Sydvästra Finlands miljöstrategi har tio
mål. Då strategin utarbetades år 2005 var
övergödningen av vattendragen det största
bekymret bedömt utifrån en enkät, som riktades till de viktigaste aktörerna. Som det
mest betydande målet i strategin framstod
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Miljöns tillstånd i dag i Sydvästra Finland är rätt bra.
Området erbjuder en sund och trivsam verksamhetsmiljö.

att uppnå av ett gott tillstånd för ytvattnen.
Klimatförändringen betraktades i bedömningsenkäten som det andra betydande problemet. Många av utmaningarna för miljön
kan påverkas genom olika åtgärder, såsom
frågor som hänför sig till konsumtion, trafik
och uppbyggnaden av samhällena. I bedömningsenkäten ansågs också den minskade

Ny information om miljöns tillstånd finns på
webben
Översikten av miljöns tillstånd granskar verksamhetsområdet för
Sydvästra Finlands miljöcentral. Samtidigt med denna översikt har
motsvarande översikter för 12 andra områden samt en riksomfattande översikt av miljöns tillstånd publicerats.
Översikterna är sammanfattande framställningar av de viktigaste och mest aktuella ämnen som hänför sig till miljöns tillstånd. För
varje ämne tillhandahålls en webbadress för mera information och
de nyaste uppdateringarna. Innehållet i översikten Miljöns tillstånd
i Sydvästra Finland 2008 har tagits fram vid uppföljningen av hur
Sydvästra Finlands miljöstrategi 2020 och miljöprogram 2007–2012
genomförs. Som informationskällor har anlitats miljöförvaltningens
samt andra myndigheters och forskningsanstalters informationssystem.
Sydvästra Finlands miljöcentral ger varje år ut en uppföljningsrapport om hur uppnåendet av målen för den regionala miljöstrategin och de i programmet fastställda åtgärderna framskrider..

Miljöstrategins mål
• Man har tillägnat sig ett miljöansvarigt och ekoeffektivt
verksamhetssätt
• Miljökonsekvenserna och riskerna har identifierats och
behärskats
• Ett bra tillstånd för ytvattnen har uppnåtts
• Ett bra tillstånd för grundvattnen och marken har tryggats
• Åtgärder som hejdar klimatförändringen och främjar
anpassningen till den har genomförts
• Naturens mångfald tryggad
• En hållbar och behärskad användning av naturresurserna
tryggade
• En hållbar användning av områdena och en hållbar
samhällsstruktur tryggade
• En livsmiljö med kvalitet som främjar välståndet har uppnåtts
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mångfalden hos naturen, nedsmutsningen
av marken och grundvattnen samt miljöns
kemikalisering vara ett hot. Uppnåendet av
målen grundar sig på ett miljöansvarigt och
ekoeffektivt verksamhetssätt samt på att riskerna identifieras. Utgångspunkten för allt
är förebyggande åtgärder och miljöfostran.
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LUFTEN

Utsläppen i luften
Behärskandet av klimatförändringen och en anpassning till den är en stor utmaning. Det behövs åtgärder inom energiproduktionen och i användningen av energi, inom trafiken samt i
samhällsplaneringen. Man är först i färd med att utreda de mångfasetterande konsekvenser
och risker som hänför sig till klimatförändringen och mera kunskap behövs.
Människans verksamhet belastar luften. De utsläppskällor som mest påverkar luftens
kvalitet är vägtrafiken och de stora industri- och energianläggningarna. Luftens kvalitet kan
skyddas bl.a. genom att använda bästa användbara teknik och genom att satsa på produktionsformer med små utsläpp. Med samhällsplaneringens medel kan man minska trafikbehovet och främja lösningar för kollektiv- och lätt trafik.
De mest betydande koldioxidkällorna i Egentliga Finland är samproduktionen av fjärrvärme och elektricitet vid stenkolskraftverk, oljeraffinaderiet och cementfabriken. Deras utsläpp har knappast alls förändrats på grund av en jämn produktion. Satakunta har de mest
betydande stenkolskraftverken på riksplanet och storindustri som förbrukar mycket energi.
Av denna anledning är utsläppen av koldioxid från regionens industri och energiproduktion
relativt stora och de varierar allt efter behovet av elektricitet på riksnivå, dess prisutveckling
och övriga elproduktion, i synnerhet efter tillgången på elektricitet som producerats med
vattenkraft. Vägtrafikens andel av koldioxidutsläppen är cirka 25 % i Egentliga Finland och
cirka 20 % i Satakunta.
Svaveldioxidutsläppen i luften har klart minskat och kväveutsläppen har hållit sig på
samma nivå trots den ökade produktionen. Detta beror på de process- och reningstekniska
förbättringar som gjorts inom industrin och energiproduktionen samt av att katalysatorerna
blivit allt allmännare i trafiken. På känsliga områden överskrids naturens tolerans alltjämt.
Minskade utsläpp förutsätter i synnerhet att industrins och energiproduktionens totalutsläpp minskas genom att man övergår till en bättre teknik och bränslen med mindre utsläpp
samt strävar efter att minska trafikvolymerna.

Utsläppen i luften i Sydvästra Finland 2000–2006
Källa: Miljöförvaltningens HERTTA-informationssystem

1 000 t/v
15 000

10 000

5 000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Koldioxidutsläpp (CO2)

1 000 t/v
15

10

5

rodeo / juha utomi

www.ymparisto.fi/los/ilmastonmuutos

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Partikelutsläpp

1 000 t/v
25

20

15

10

5

0
2000

2001

Svaveldioxidutsläpp (SO2)

1 000 t/v
40

30

20

10

0
2000

2001

2002

Kvävedioxidutsläpp (NOx)

Sydvästra Finlands miljöcentral www.ymparisto.fi /los

3

Sydvästra Finland

MILJÖNS TILLSTÅND
2008

Vattendragens tillstånd i Sydvästra Finland har klart försämrats
de senaste decennierna. Det mest synliga problemet är eutrofieringen till följd av en alltför stor fosfor- och kvävebelastning, vilket kommer till synes bl.a. som blomning av blågröna alger.
Diffus belastning orsakas av de olika produktionsformerna
inom lant- och skogsbruket, torvproduktionen och glesbebyggelsen. Glesbebyggelsens betydelse som belastare av vattendragen
har på många ställen ökat bl.a. i takt med omfattningen av fritidsbostädernas användning och utrustningsstandard.
Lantbruket är en ytterst viktig näring i Sydvästra Finland.
Lantbrukets andel av belastningen på vattendragen i området är
avsevärd; för fosfor 56 % och för kväve 36 %.  Behovet av vattenskydd för åkerodlingen är särdeles stort inom området för de åar
som mynnar ut i Skärgårdshavet och Bottenhavet och för Pyhäjärvi i Säkylä. Torvproduktionen är kraftigast i Satakunta. Således är
också dess andel inom belastningen av vattnen där större än för
det övriga området.
Även den naturliga urlakningen har sin andel i belastningen.
Urlakningen ökar i takt med klimatförändringen som en följd av
ökade regn. Andelen naturlig urlakning av fosforbelastningen är
12 % och 17 % av kvävebelastningen.
Punktbelastningens utsläpp i vattnen har minskat betydligt
de senaste decennierna. Till de minskade utsläppen från samhällenas reningsverk för rening av avloppsvattnen, dvs. till minskade
utsläpp från bebyggelsens avloppsvatten, har bidragit en effektivare behandling av avloppsvattnen, en koncentration av behandt/v
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Samhällenas och industrins fosforbelastning på vattendragen inom Sydvästra Finlands
miljöcentrals område 1991–2007.
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Samhällenas och industrins kvävebelastning på vattendragen inom Sydvästra Finlands
miljöcentrals område 1991–2007.
(Källa: Miljöförvaltningens VAHTI-informationssystem)
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Belastningen på vattendragen

rodeo / Tero sivula

BELASTNINGEN PÅ
VATTENDRAGEN

lingen till större reningsverk och sänkt fosforhalt i tvättmedlen. Vad
kväveutsläppen beträffar har man i Egentliga Finland tidigare än i Satakunta börjat förnya tillståndsbestämmelserna och intensifiera kvävereduktionen, vilket tydligt kommer till synes i en minskad belastning inom Egentliga Finlands område. Belastningen av fiskodlingen
har minskat rejält de senaste åren. Orsaken är utvecklade foder och
utfodringsmetoder och även minskade produktionsmängder. Fiskodlingen är koncentrerad till Skärgårdshavet.
Största delen av industrins utsläpp av näringsämnen orsakas av
utsläppen från några stora industrianläggningar.
Andelen sporadiska utsläpp kan vara rätt stor på årsnivå. I Satakunta finns det många storindustrianläggningar, medan det finns endast få sådana i Egentliga Finland.

Skyddszonerna på lantbruksområdena håller
tillbaka den diffusa belastningen
Antalet skyddsområden har på ett glädjande sätt ökat i Egentliga Finland från år till år. De genomförda skyddszonerna beskriver
hektararealen som omfattas av specialmiljöstödens skyddszonsavtal och vilka varit i kraft varje enskilt år. Skyddszoner har anlagts
främst på de områden som konstaterats om nödvändiga i utredningsplanerna. Det behövs mera sådana för att hindra ytavrinningen och belastningen av näringsämnen.
I Satakunta har mängden skyddszoner minskat. Det är frivilligt att
anlägga sådana och den allmänna lönsamheten för odlingen påverkar viljan. Också de korta arrendekontrakten och en komplicerad praxis för att söka och avtala om stöden minskar benägenheten
för dessa vattenvårdsåtgärder.
Inom hela området finns det ett behov av att inrikta skyddszonerna på de områden som orsakar mest belastning. Det finns också
behov av gårdsspecifik rådgivning. På gårdarna behövs det också
information om verkan av olika åtgärder inom åkerodlingen samt
om verkningarna av nya medel, såsom av mångfunktionella våtmarker både på vattnen och naturens mångfald och landskapet.
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De genomförda skyddszonerna på lantbruksområdena i Egentliga Finland
och Satakunta 1998–2007.
Källa: Sydvästra Finlands miljöcentral, Egentliga Finlands och Satakunta TE-centraler.
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Ytvattnen
Ytvattnens tillstånd är i genomsnitt rätt bra. Det största problemet är övergödningen. Verksamhet av många slag och otaliga projekt pågår för att förbättra vattnens tillstånd. Deras verkningar kommer till synes med en fördröjning. Den positiva utvecklingen görs långsammare av de näringsämnen som lagrats på bottnen
av vattenbassängerna. De allt rikligare regnen till följd av klimatförändringen
ökar avrinningen. Nederbörden påverkar avsevärt vattnens tillstånd. Under de
närmaste åren intensifieras vattenskyddet och åtgärdernas inriktning av planeringen och genomförandet av vattenvården enligt EU:s vattenramdirektiv.
Massförekomster av alger utgör en naturlig del av livet i vattnen, men då de
blir allt kraftigare och ökas ger de upphov till problem. Algblomningarna förekommer mest i övergödda sjöar, träsk och havsvikar. Med blomning av blågröna alger avses massförekomster av alger som samlats på vattenytan. Upprepade massförekomster berättar om övergödning. På öppet hav kan blågröna alger
bilda vidsträckta tjocka flottar. De blågröna alger som bilda massförekomster på
skärgårdshavet Nodularia spumigena och Aphanizomenon sp. förmår binda och för
sin tillväxt utnyttja kväve ur atmosfären, vilket blivit upplöst i vattnet. Massförekomsterna gynnas av solsken, varmare vatten, och dessutom av fosforhaltigt
vatten som stiger upp från djupet till havets ytskikt, och ur vilket de blågröna algerna binder den fosfor de behöver. Nodularia-algen är alltid giftig.

Ekologisk status för Sydvästra Finlands ytvatten åren 2000–2007
utifrån uppföljningsresultaten
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Algbarometern: Riklig algblomning i insjövattnen och på havsområdena år 2008 i relation
till medeltalet av algmängderna 1998–2007.
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Vattnens ekologiska status enligt areal/varaktighet 2000–2007.
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SAMHÄLLENA

Samhällsstrukturen
Karvia

Lösningarna för områdenas användning och samhällsstrukturen har stor betydelse med hänsyn till hur man kan förbereda sig inför en klimatförändring. Verkningarna även på miljöns övriga tillstånd och människornas välfärd är betydande. Allt längre arbetsresor tyder på en splittrad samhällsstruktur. I planerna för
markanvändningen kan dock skönjas en strävan efter en mer kompakt struktur.
Även sammanslagningen av kommuner uppskattas ha positiva verkningar på
utvecklingen av samhällsstrukturen.
Generalplanen är det viktigaste verktyget för planeringen av markanvändningen, vilken styr utvecklingen av kommunens samhällsstruktur. Den styr en
koordinering av olika verksamheter och beaktar också olika skyddsbehov. Tätortsgeneralplanerna styr även detaljplanläggningen, genom vilka detaljerna för
byggandet avgörs. Generalplaneringen bör täcka alla kust- och tätortsområdena,
för att markanvändningen skall vara planerad och behärskad. Stranddelgeneralplaneringen har framskridit i en stor del av kust- och skärgårdskommunerna. I
tätortsgeneralplanläggningen förekommer det skillnader för de olika regionerna.
I Åboregionen har generalplaneringen framskridit väl.
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Täckningen av de godkända generalplanerna med rättsverkan år 2007.
Källa: Sydvästra Finlands miljöcentral, områdets kommuner, landskapens förbund
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Arbetsresorna har blivit längre
Arbetsresornas längd anger för sin del hur samhällsstrukturen utvecklats. Resornas längd har ökat under granskningsperioden, dvs. samhällsstrukturen
har blivit allt mer splittrad. I motsats till vad en hållbar utveckling skulle förutsätta, bor människorna på allt längre avstånd från sin arbetsplats och på så
sätt ökas även de utsläpp som trafiken orsakar.
År 2005 befann sig redan hälften av dem som arbetar i Egentliga Finland
på över fem kilometers avstånd från sin arbetsplats. År 1980 var motsvarande
andel 27 %. I Satakunta har trenden varit den samma, men andelarna i någon
mån mindre. Kraftigast har andelen arbetsresor under två kilometer minskat,
med cirka tjugo procent under tjugo år. På motsvarande sätt har resorna på
över tjugo kilometer ökat med cirka tio procent.
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Arbetsresornas längd i Sydvästra Finland 1980–2005
Källa: SYKE Informationssystemet ELYSE för uppföljning av levnadsmiljön
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Naturens mångfald
Naturens mångfald tryggas bl.a. genom att man genomför naturskyddsprogrammen, dvs.
med hjälp av att skyddsområden inrättas. En utarmning av mångfalden har inte stannat av.
Skyddet har de senaste åren fått många nya frivilliga medel (bl.a. METSO-programmet), men
då genomförandet av de gamla skyddsområdena är på hälft, har nya åtgärder endast långsamt kunnat inledas.
Inrättandet av skyddsområden beskriver med hänsyn till naturens mångfald skyddstillståndet för olika viktiga naturtyper, arter och samhällen av organismer (biocenos). Syftet
med skyddet är att styra vården och användningen av områdena i fråga så att man kan försäkra att arterna och naturtyperna bevaras. De områden som ingår i naturskyddsområdena
och skyddet av Natura-områdena skall genomföras före utgången av år 2009. Mest finns det
skyddsområden som inte genomförts på fågelvatten- och lundområdena samt på Naturaområdena utanför programmen.

Graden av genomförda naturskyddsområden i Egentliga
Finland och Satakunta åren 2004 och 2007.
Källa: Sydvästra Finlands miljöcentral
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Nya utvägar för skyddet av
skogar
Skogsnaturens mångfald tryggas utanför
de egentliga naturskyddsområdena utifrån markägarnas intresse. Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i
skogarna i Södra Finland (METSO), som
avslutades år 2007, och METSO II som
därefter började erbjuder flera utvägar
för ett frivilligt skydd.
Inom Sydvästra Finlands område är
genomförandet av de riksomfattande
skyddsprogrammen på hälft, och marknadsföringen av frivilliga skyddsformer
håller först på att ta fart. Andelen skogsareal som skyddats med frivilliga skyddsformer har ökat från cirka 200 hektar år
2003 till inemot 1200 hektar år 2007.
Om naturvärdesköp, där markägaren
upprätthåller och/eller ökar naturvärdena i sin skog, avtalas i allmänhet för en
viss tid på 10 år. Sålunda lever skyddsområdenas areal hela tiden. Största delen
av naturen finns utanför skyddsområdena. Ett tryggande av mångfalden förutsätter att naturens mångfald beaktas i
all verksamhet, speciellt inom planeringen av markanvändningen samt lant- och
skogsbruket.

8

Sydvästra Finlands miljöcentral www.ymparisto.fi /los

kulturmiljön

Kulturmiljön och landskapet
anna-leena seppälä

Kulturmiljöns och landskapets betydelse har fått ett större värde än
tidigare. Man vill bevara det traditionella byggnadsbeståndet såväl i
tätorterna som på landsbygden. Den natur som ansluter sig till kulturmiljöerna, t.ex. vårdbiotoperna, upplevs som en viktig del av hel-

heten. Byggnadsbestånd och kulturmiljöer har inventerats, men det
behövs också en betydande satsning även på reparationsbyggande
och den andra vården av områdena.

Byggnadskulturutredningarna
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En tillräcklig kunskap om områdets byggnadskultur är ett nödvändigt underlag för planeringen av all markanvändning samt användningen av den byggda kulturmiljön till exempel
inom turismen och som en attraktionsfaktor för
kommunen. Byggnadskulturutredningarna berättar om arbetet med att värna om kulturmiljövärdena. Genom utredningarna strävar man
efter att få både en övergripande bild av och en
enhetlig databas för ortens byggnadskultur och
kulturhistoriskt värdefulla objekt.
I framtiden bör man utveckla i synnerhet
metoder för att värdesätta kulturmiljön och
öka medborgarnas medvetenhet om den egna
kommunens byggnadskultur och dess värden.
Information bör insamlas och uppdateras kontinuerligt. Genom att sprida information ökas
människornas förståelse för deras egen kulturmiljö, vilket för sin del förstärker den lokala
identiteten.
Byggnadskulturutredningarna i Sydvästra Finland år 2007
Källa: Åbo landskapsmuseum och Satakunnan Museo

johanna franzén

www.ymparisto.fi/los/kulttuuriymparisto

Traditionsbiotoperna
Målet för skötseln av landsbygdens traditionsbiotoper är att bevara spåren av människans långvariga närvaro i naturen. Traditionsbiotoperna utgörs
av olika ängar, hagar och skogsbeten, vilka utan
röjning, slåtter och betesgång växer igen och försvinner. Dessa naturtyper är synnerligen mångfaldiga till sin flora och fauna. Då lantbruket förändras har hundratals arter blivit utrotningshotade
och arter som tidigare var rikt förekommande har
retarderat kraftigt.
Intresset för vården av traditionsbiotoper har
ökat med åren. Figurerna av traditionsbiotoper
som omfattas av vården beskriver andelen av alla
de traditionsbiotoper som kartlagts på olika sätt.
Största delen av traditionsbiotoperna sköts genom traditionsbiotopavtal inom lantbrukets miljöstöd. I Egentliga Finland har avtalsarealen för
traditionsbiotoper varit ökande allt sedan år 1998.
I Satakunta märks däremot direkt antalet kreatursgårdar som upphört i den minskade arealen traditionsbiotoper som sköts genom avtal.
I framtiden bör man, förutom på en ökning av
arealen för skötsel, även satsa på skötselns kvalitet. Rådgivningen för de enskilda gårdarna är härvidlag av ytterst stor betydelse.

Sydvästra Finlands miljöcentral www.ymparisto.fi /los

Arealen traditionsbiotoper som skötts genom traditionsbiotopavtal inom lantbrukets miljöstöd 1998–2007.
Källa: Sydvästra Finlands miljöcentral, Egentliga Finlands och Satakunta
TE-central.
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Miljökonsekvenserna och riskerna
Det är viktigt att i all verksamhet identifiera
miljöeffekterna och behärska dem. I många
verksamheter är bedömningen av konsekvenserna rätt täckande. En betydande del
av utsläppen uppkommer vid situationer av
olika störningar. I fortsättningen bör man
satsa mera på utvecklingen av riskhanteringen.
Utvecklingen av olje- och kemikalieskadorna beskriver hur man lyckats med att
behärska risken för olyckor. Miljöolyckorna
kan verka skadligt på marken samt yt- och
grundvattnen. Överlägset mest olje- och kemikalieskador inträder i trafiken då anordningar går sönder eller i samband med trafikolyckor. Även inom industrin och på fastigheterna inträffar betydande olje- och kemi-

kalieskador. Största delen av skadorna sker
på landområdena. Man strävar ständigt efter
att minska olycksriskerna exempelvis med
bästa tillgängliga teknik och riskhantering
samt genom att förbättra bekämpningsberedskapen och samarbetet mellan aktörerna.
Antalet olje- och kemikalieskador som inträffat har gått ned de senaste åren trots den
ökade trafikvolymen och industriella produktionen. Fastän trenden har varit gynnsam, bör alltjämt speciell uppmärksamhet
fästas på att utveckla riskhanteringen för
trafiken. I synnerhet bör man fortsätta med
skyddet av vägarna på grundvattenområden och med att dirigera transporterna till
trygga rutter.

kimmo pakarinen

www.ymparisto.fi/los/ymparistoriskit
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Antalet olje- och kemikalieskador i Egentliga Finland och
Satakunta 1996–2007.
Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistiksystem PRONTO.
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Mängden samhällsavfall och utvecklingen
för återvinningen beskriver såväl hur av-2002
fallshanteringen fungerar som ekoeffektiviteten och miljöansvaret. Med samhällsavfall
avses de avfall som uppstår vid boendet och
därmed jämförbara avfall som uppstår inom
industri-, underhålls- och annan verksamhet.
Efter år 2002 har mängden samhällsavfall
i Sydvästra Finland stabiliserats på en nivå
med cirka 350 000 ton per år. Återvinningsgraden av samhällsavfallet är knappt 50 %.
Målet i den nya riksomfattande avfallsplanen är att det år 2016 återvinns 50 % av samhällsavfallet i form av material och 30 % utnyttjas som energi, varvid högst 20 % skulle komma till avstjälpningsplatserna för att
slutdeponeras. I Sydvästra Finland kommer
detta mål att uppnås först efter att de nu planerade anläggningarna som återvinner avfallsmaterialer är i drift i slutet av nästa decennium.
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Vattenförbrukningen beskriver miljömedvetenhet och ansvarighet. Den anger förbrukningen av naturtillgångarna - såväl av vatten
som den energi som behövs för att behandla
och värma upp vattnet. Med vattnets specifika förbrukning avses den volym hushållsvatten som vattenverket per dygn pumpar ut
i ledningsnätet, dividerad med den bosättning som anslutit sig till nätet. Den specifika förbrukningen innefattar bland annat det
vatten som används av hushållen, industrin,
lantbruken och den offentliga servicen.
Volymerna för vattenförbrukningen per
invånare har varit sjunkande redan allt sedan slutet av 70-talet och har fortgått allt
fortfarande. Orsaken till detta är att vanorna för vattenförbrukningen har förändrats,
bostadsspecifik mätning, vattnets pris och
utvecklingen av anordningarna samt produktionsprocesserna mot mer vattensnåla
sådana såväl för hushållen som industrin.
Dessutom har man fått läckagevattnen i vattenledningsnäten minskade under de senaste åren.

50

Den specifika vattenförbrukningen i Egentliga
Finland och Satakunta 1970–2000.

0

Källa: Miljöförvaltningen. Registret för samhällenas
vatten- och avloppsverk
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Vattenförbrukningen

www.ymparisto.fi/los/ymparistovastuu

Sydvästra Finlands miljöcentral www.ymparisto.fi /los

11

Sydvästra Finland

naturtillgångar

MILJÖNS TILLSTÅND
2008

Berggrunden och marken
Användningen av grus och stensubstans
ur berg anger användningen av oförnybara
naturtillgångar. Vid oplanerad användning
av grustillgångarna finns det en risk för att
grustillgångarna helt förbrukas. Grustäkten är en risk för grundvattenförekomsterna
och detta inverkar ofta skadligt även på det
omgivande landskapet och naturen. Genom
täkt av stensubstans ur berg kan man för sin
del ersätta grustäkt, men det bör göras behärskat och planmässigt utan att medföra
men för naturen och landskapsbilden.
De årligen varierande täktvolymerna berättar främst hur byggverksamhetens volym
växlar. Användningen av ersättande materialer och återvinning bör göras effektivare för

att skona naturtillgångarna. Inom byggverksamheten kan till exempel avfallsmaterialer
,såsom spillsten från stenbrotten för byggnadssten, samt aska och slagg från energiproduktionsverken användas.
Styrningen och uppföljningen i anslutning till användningen av marksubstanstillgångarna har utvecklats. Inom projekten
har man koncentrerat sig på att koordinera
skyddet av grundvattnet och stenmaterialförsörjningen, på att kartlägga tillståndet för
grustäktsområdena och deras restaureringsbehov samt på en regional styrning av marktäkt. Man har strävat efter att öka planmässigheten också genom rådgivning som är inriktad på täktplanernas innehåll.
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Volymerna för grus- och stensubstanstäkt i Egentliga
Finland och Satakunta 2001–2006.
Källa: Finlands miljöcentral
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